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Склад: діюча речовина: glycopyrronium bromide; 1 капсула містить 63 мкг глікопіронію броміду, що відповідає 50 мкг глікопіронію, що еквівалентно 44 мкг цільової дози, що вивільняється; допоміжні ре-
човини. Лікарська форма. Порошок для інгаляцій, капсули тверді. Фармакотерапевтична група. Інші протиастматичні засоби, що застосовуються інгаляційно. Антихолінергічні засоби. Код АТС R03B B06. 
Показання. Підтримувальна бронходилатаційна терапія для полегшення симптомів у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ). Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої 
речовини, лактози або допоміжних речовин. Спосіб застосування та дози. Тільки для інгаляційного застосування. Рекомендована доза – інгаляція вмісту однієї капсули 50 мкг за допомогою інгалятора 
Сибрі Бризхайлер 1 раз на добу. Застосовують 1 раз на добу в один і той же час щодня. Побічні реакції. Часто: безсоння, сухість у роті, гастроентерит, та ін. Нечасто: риніт, синусит, гіперглікемія, гіпоестезія, 
фібриляція передсердь, прискорене серцебиття, закладеність синусу, продуктивний кашель, подразнення горла, носова кровотеча, диспепсія, висипання, біль у кінцівках, скелетно-м’язовий біль у грудях, 
та ін. Фармакологічні властивості. Сибрі Бризхайлер є антагоністом мускаринових рецепторів (антихолінергічна дія) тривалої дії. Він продемонстрував приблизно 4–5-кратну селективність до М3- та 
М1-рецепторів людини порівняно з М2-рецепторами людини у дослідженнях конкурентного зв’язування. Він має швидкий початок дії, про що свідчать кінетичні параметри асоціації/дисоціації препарату з 
відміченими рецепторами, та початок дії після інгаляції препарату. Довготривала дія препарату пов’язана зі стійкою концентрацією діючої речовини в легенях. Доклінічні дані не виявили будь-якої особливої 
небезпеки для людини. Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25°С в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці. Термін придатності – 2 роки. Категорія відпуску. За рецептом. 
Виробник. Новартіс Фарма Штейн АГ, Швейцарія. Р.П. МОЗ України №UA/13192/01/01 від 06.09.2013.
Інформація про характеристики та лікувальні властивості лікарського засобу для фахівців галузі охорони здоров’я. 
Повна інформація про застосування препарату та повний перелік побічних реакцій містяться в інструкції для медичного застосування. 
Дана інформація підлягає для розміщення у спеціалізованих  виданнях, призначених для медичних установ і лікарів. 
Поширення даної інформації будь-якими способами, що надають доступ до неї невизначеному колу осіб, заборонено. 
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