
Petit Drill  

Petit Drill: Leczenie podrażnienia gardła związanego z suchym kaszlem. Dla niemowląt i dzieci, nie 

zawiera cukru, barwników ani parabenów. Skład: Glicerol, płynny maltitol (E965), 

hydroksyetyloceluloza, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, aromat 

truskawkowy, woda oczyszczona. Petit Drill dzięki swojemu składowi tworzy cienką warstwę 

ochronną i nawilża gardło, co umożliwia złagodzenie podrażniania związanego z suchym kaszlem, 

w tym kaszlem spowodowanym zewnętrznymi czynnikami drażniącymi, takimi jak dym papierosowy, 

zanieczyszczenie, kurz, suche powietrze itp. Sposób użycia: Należy posługiwać się pipetą dozującą 

dołączoną do opakowania. Aby nabrać dawkę 5 ml syropu wprowadzić pipetę do butelki, odciągnąć 

biały tłok do czarnego oznaczenia na korpusie pipety.  Wprowadzić końcówkę pipety do ust dziecka 

będącego w pozycji uniemożliwiającej dostanie się syropu do dolnych dróg oddechowych 

(aby zapobiec zachłyśnięciu). Następnie wolno i płynnym ruchem wcisnąć tłok pipety, by dziecko 

mogło połknąć syrop. W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności, aby podać wymienione 

poniżej dawki. Dzieci w wieku od 6 do 12 miesięcy: jednorazowo jedna dawka po 5 ml; Dzieci 

w wieku od 1 roku do 6 lat: jednorazowo dwie dawki po 5 ml. W razie potrzeby można podać 

3 do 4 jednorazowych dawek w ciągu 24 godzin. W przypadku pominięcia podania syropu Petit Drill 

o zamierzonej godzinie, nie należy stosować podwójnej dawki. Należy stosować jednorazowo 

zalecaną dawkę, dostosowaną do wieku dziecka. Po każdym użyciu należy przepłukać pipetę zimną 

wodą, kilkakrotnie nabierając i wypuszczając wodę. Przed włożeniem pipety do pudełka, należy 

sprawdzić, czy jest czysta. Przeciwwskazania: Niemowlęta w wieku poniżej 6 miesięcy. Uczulenie 

na którykolwiek ze składników syropu. Dziedziczna nietolerancja fruktozy ze względu na obecność 

maltitolu przekształcanego do fruktozy. Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 

U niemowląt w wieku od 6 do 12 miesięcy, konsultacja medyczna jest wskazana. 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 kontaktu syropu z nosem, oczami lub uszami dziecka należy 

przemyć takie miejsce roztworem soli fizjologicznej, w celu usunięcia syropu. Przechowywać 

w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczególnie pipetę. 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 ważności podanego 

na opakowaniu (etykiecie butelki i/lub na pudełku). Zawartość opakowania: 125 ml syropu 

w butelce z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci oraz 5 ml pipeta dozująca do 

doustnego podawania syropu. Wytwórca: Syrop: Pierre Fabre Medical Devices, 29, avenue du 

Sidobre, 81106 Castres Cedex, Francja. Pipeta: ROVIPHARM ZA Lucinges, 86, route du plan d’eau, 

01370 Treffort-Cuisiat, Francja Informacji udziela: Pierre Fabre Médicament Polska Sp. z o.o., 

ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, Polska, tel.: 22 559 63 00 

Wyrób medyczny CE. 
 

 


