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Petit Drill syrop na kaszel suchy 125 ml
 

Cena: 14,24 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Pierre Fabre

Postać syrop

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dzieci, niemowlęta, od 6 miesiąca życia

Opis produktu
 

Wyrób medyczny Petit Drill do syrop o smaku truskawkowym przeznaczony dla dzieci.

Działanie

Wyrób medyczny łagodzi podrażnienia błony śluzowej gardła spowodowane suchym kaszlem i wywołany nimi ból. Dodatkowo tworzy
na powierzchni śluzówki ochronny film, który nawilża i chroni przed powstawaniem kolejnych podrażnień.

Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest dla dzieci pomiędzy 6 miesiącem, a 6 rokiem życia.
99% naturalnych składników.

Stosowanie produktu

Dzieci w wieku 6 - 12 miesięcy: 5 ml, 3 - 4 razy na dobę.
Dzieci powyżej 1 roku życia: 10 ml, 3 - 4 razy na dobę.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować u dzieci młodszych niż 6 miesięcy.
Przed podaniem syropu dzieciom pomiędzy 6 - 12 miesiącem życia należy skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie stosować w przypadku wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemia).
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Jeśli objawy takie jak gorączka i trudności w oddychaniu utrzymują się dłużej niż 3 dni, bądź pojawiła się biegunka, wymioty, trudności w
jedzeniu, zmiany w zachowaniu, czy problemy ze snem - należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Uwagi i środki ostrożności

Nie należy podawać dawek podwójnych w celu uzupełnienia wcześniej pominiętej dawki.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
Nie stosować o upływie terminu ważności lub po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera 125 ml syropu oraz pipetę o pojemności 5 ml.

Skład

Glicerol, płynny maltitol (E965), hydroksyetyloceluloza, benzoesan sodu, monohydrat kwasu cytrynowego, cytrynian sodu, aromat
truskawkowy, woda oczyszczona.

Produkt nie zawiera cukru i barwników.
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