Petit Drill Junior
Petit Drill Junior: Leczenie podrażnienia gardła związanego z suchym kaszlem. Dla dzieci w wieku
od 6 lat. Nie zawiera cukru, barwników ani parabenów. Skład: Glicerol, maltitol ciekły (E965),
hydroksyetyloceluloza, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, aromat
truskawkowy, woda oczyszczona. Petit Drill Junior dzięki swoim składnikom tworzy ochronną
warstwę i nawilża gardło, co umożliwia złagodzenie podrażniania związanego z suchym kaszlem,
również tego spowodowanego przez niektóre agresywne czynniki zewnętrzne, takie jak dym
papierosowy, zanieczyszczenie, pył, suche powietrze itd. Sposób użycia: Aby odmierzyć dawkę 10
ml syropu należy użyć miarkę dołączoną do opakowania. Odmierzyć syrop do miarki. Należy zwrócić
szczególną uwagę i przestrzegać określenia wygrawerowanego na miarce oznaczającego dawkę 10 ml.
Dzieci w wieku od 6 lat: jednorazowo jedna dawka po 10 ml. W razie potrzeby można stosować
3 do 4 razy na dobę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 5 dni należy skonsultować się z lekarzem.
W razie pominięcia dawki syropu Petit Drill Junior w wyznaczonym czasie, nie należy stosować
podwójnej dawki. Należy stosować jednorazowo zalecaną dawkę. Po każdym użyciu przepłukać
miarkę zimną wodą. Przed odłożeniem miarki do opakowania, upewnić się, że jest czysta.
Przeciwwskazania: Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Uczulenie na którykolwiek ze składników syropu.
Dziedziczna nietolerancja fruktozy, ze względu na obecność maltitolu ulegającego przekształceniu do
fruktozy. Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku wystąpienia oznak
towarzyszących suchemu kaszlowi, wskazujących na poważny stan pacjenta (takich jak trudności
w oddychaniu, gorączka utrzymująca się dłużej niż 3 dni, nawracające wymioty, trudności
z jedzeniem, biegunka, zmiany zachowania lub zaburzenia snu itp.) należy skonsultować się
z lekarzem. W istocie kaszel jest często związany z wirusową infekcją dróg oddechowych, ale może
także być oznaką choroby wymagającej specjalistycznego leczenia (zapalenie krtani, zapalenie płuc,
astma itp.). W razie przypadkowego dostania się syropu do nosa, oczu lub uszu należy przepłukać te
miejsca roztworem soli fizjologicznej, w celu usunięcia syropu. Warunki przechowywania:
Szczelnie zamkniętą butelkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie stosować po
upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki. Nie stosować po upływie terminu przydatności
wyrobu do użycia (etykieta na butelce i (lub) na opakowaniu). Zawartość opakowania: 200 ml
syropu w butelce z nakrętką z zabezpieczeniem przed dziećmi oraz miarka z podziałką do doustnego
podawania syropu. Wytwórca: Syrop: Pierre Fabre Medical Devices, 29, Avenue du Sidobre, 81106
Castres Cedex, Francja. Miarka: BORMIOLI ROCCO S.p.A., Viale Martiri della libertà, 1-43036
Fidenza(PR), Włochy. Informacji udziela: Pierre Fabre Médicament Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska
20/22, 00-762 Warszawa, Polska, tel.: 22 559 63 00
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