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SEEBRI® BREEZHALER® COPD:n YLLÄPITOHOITOON

KERRAN PÄIVÄSSÄ INHALOITAVA, NOPEAVAIKUTTEINEN1,3 ANTIKOLINERGI AVAAVAKSI HOIDOKSI

SEEBR

SEEBRI® BREEZHALER® 44 µg
 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta 

turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä 
lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. valmisteyhteenvedon kohdasta 4.8, miten haittavaikutuksista 
ilmoitetaan. 
Vaikuttava aine: glykopyrronium Lääkemuoto: Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Käyttö-
aihe: Seebri Breezhaler on tarkoitettu käytettäväksi oireita lievittävään bronkodilatoivaan 
ylläpitohoitoon aikuispotilaiden keuhkoahtaumataudissa (COPD). Annostus: Suositusannos 
on yhden kapselin sisältö inhaloituna kerran vuorokaudessa Seebri Breezhaler –inhalaattorilla. 
Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, laktoosille tai muille apuaineille. Varoitukset/
varotoimet: Valmiste on tarkoitettu ylläpitohoitoon, ei kohtauslääkkeeksi. Jos potilaalla esiintyy 
välittömiin yliherkkyysreaktioihin viittaavia merkkejä, ja etenkin angioedeemaa (hengitys- tai 
nielemisvaikeuksia; kielen, huulten tai kasvojen turpoamista), urtikariaa tai ihottumaa ilmenee, 
on valmisteen käyttö lopetettava. Inhalaatiovalmisteiden annostelun yhteydessä voi esiintyä 
paradoksaalista bronkospasmia. Valmistetta on käytettävä varoen potilailla, joilla on vaikea 
munuaisten vajaatoiminta, sekä seurattava heitä huolellisesti. Varovaisuutta tulee noudattaa 
myös, jos potilaalla on ahdaskulmaglaukooma, virtsaumpi tai vaikea kardiovaskulaarinen sairaus.

Yhteisvaikutukset: Seebri Breezhaleria ei pidä käyttää yhdessä muiden antikolinergisten 
lääkevalmisteiden kanssa. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Käyttö raskauden ja imetyksen 
aikana on suositeltavaa ainoastaan, mikäli odotetut hyödyt ovat suuremmat kuin mahdolliset 
riskit. Haittavaikutukset: Yleisin antikolinerginen haittavaikutus oli suun kuivuminen (2,4 %). 
Muut antikolinergisiin vaikutuksiin liittyvät oireet, kuten vir tsaummen merkit, olivat melko 
harvinaisia. Maha-suolikanavaan kohdistuvia vaikutuksia, kuten gastroenteriittiä ja dyspepsiaa, 
todettiin myös. Paikalliseen siedettävyyteen liittyviä haittavaikutuksia olivat muun muassa kurkun 
ärsytys, nenänielutulehdus, nuha ja sivuontelotulehdus. Muita yleisiä haittavaikutuksia olivat: 
unettomuus, päänsärky ja virtsatietulehdus. HUOM! Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen 
määräämistä. Pakkaukset, hinnat ja korvattavuus 15.04.2015(VMH +alv): Sv-peruskorvattava, 
reseptilääke. Seebri Breezhaler 44 µg 30 kaps. (48,48 €), 90 kaps. (137,92 €) Lisätietoja:
Novartis Finland Oy, Lääkeinformaatiopalvelu, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, puh. 010 
6133 210, www.novartis.fi 
Viitteet 1.SEEBRI® BREEZHALER®-valmisteyhteenveto. 2. Beeh KM et al. Int J Chron Obstruct Pul-
mon Dis 2012;7:503-13. 3. Keuhkoahtaumatauti: Käypä hoito -suositus, 2014 (viitattu 15.4.2015). 
www.käypähoito.fi 
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ERITYISKORVATTAVA 
1.6.2015 ALKAEN

1. Kliinisesti merkitsevä keuhkofunktion 
 paraneminen jo 15 MINUUTISSA1

2. Lisää rasituksensietokykyä2*

*Rasituksensietoaika mitattuna polkupyöräergometrialla 
submaksimaalisella teholla päivänä 21, ensisijainen 
päätetapahtuma, glykopyrronium vs. plasebo

@Erikoislaakari

SELY ja Erikoislääkäri-lehti mukana  
Facebookissa!

Erikoislääkäri-lehdellä ja SELYllä (Suomen Erikoislääkäriyh-
distyksellä) on maaliskuun alusta ollut lehden ja yhdistyk-
sen Erikoislääkäri-sivusto Facebookissa.

Erikoislääkäri-sivustolla jaetaan tietoa mm. ajankohtai-
sista terveydenhoitoon, lääketieteeseen sekä edunvalvon-
taan liittyvistä asioista.  Sivustolla kerrotaan myös Erikois-
lääkäri-lehden artikkeleista, jolloin on myös oiva tilaisuus 
kommentoida ja keskustella lehden kirjoituksista. Sivusto 
on suljettu ja siihen voi hakea jäsenyyttä Erikoislääkäri-
lehden päätoimittajalta Jyrki Korkeilalta.

Uutiskirje ja Erikoislääkäri-lehti sisältävät osittain samaa 
tietoa kuin Facebook-sivusto. mutta sivustoa seuraamalla 
saattaa tieto uusista päivityksistä tavoittaa nopeammin. 
Päivitykset toteutetaan yhdistyksen ja lehden nimissä. Ryh-
mänjäsenistä kaikki voivat kommentoida ja jakaa asioita 
eteenpäin.

Sivuille pääset: www.sely.fi kautta klikkaamalla F-ban-
neria tai www.facebook.com, kirjoita hakuun Erikoislääkäri.
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