


                Skrócona informacja o leku: 

Nazwa produktu leczniczego: Pecto Drill, 5 g/100 ml, syrop. Skład jakościowy 
i ilościowy: 100 ml syropu zawiera 5 g karbocysteiny (Carbocisteinum). 15 ml syropu  

(1 miarka) zawiera 750 mg karbocysteiny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:  
15 ml syropu (1 miarka) zawiera 6 g sacharozy, 22,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu i 99 mg  

(około 0,1 g) sodu. Postać farmaceutyczna: Syrop. Jasnobrunatny, przezroczysty płyn o karmelowym  
zapachu i słodkim smaku. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie chorób układu oddechowego  

przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Pecto Drill jest wskazany do stosowania  
u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Karbocysteinę podaje się  

w dawce 20 – 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 
Początkowo należy stosować dawkę 2,25 g karbocysteiny na dobę w trzech dawkach podzielonych, tj. 750 mg (15 ml syropu) 

trzy razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego zmniejszyć dawkę do 1,5 g karbocysteiny na dobę,  
tj. 500 mg (10 ml syropu) trzy razy na dobę. Dzieci:- w wieku od 2 lat do 5 lat: od 125 do 250 mg (od 2,5 ml do 5 ml syropu)  
2 razy na dobę; - w wieku od 6 lat do 12 lat: 250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę. Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę 
syropu wodą. Pecto Drill, syrop jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3). Sposób  
podawania: Podanie doustne. 1 miarka (15 ml syropu) zawiera 6 g sacharozy. Nie należy stosować produktu przed snem.  
Wstrząsnąć przed użyciem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną (karbocysteinę) lub na którą-
kolwiek substancję pomocniczą; Karmienie piersią; Czy na choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; Stosowanie 
u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie należy hamować 
kaszlu z odkrztuszaniem, ponieważ jest to naturalny mechanizm obronny płuc i oskrzeli. Należy zachować ostrożność 
u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, gdyż może to prowadzić do niedrożności dróg oddechowych. Nie  
należy jednocześnie stosować leków mukolitycznych, przeciwkaszlowych i (lub) substancji zmniejszających wydzielanie 
śluzu oskrzelowego (atropina). Ze względu na to, że leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka, Pecto Drill,  
syrop należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie. W przypadku wystąpienia obfitej ropnej 
wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc należy zastanowić się nad kontynuacją  
leczenia tym produktem, a także zweryfikować diagnozę i zastosować inne leki, np. antybiotyki. U dzieci w wieku  
poniżej 2 lat leki mukolityczne powodują zwiększony zastój krwi w oskrzelach i mogą wywołać niedrożność dróg oddechowych.  
Z powodu cech fizjologicznych dróg oddechowych w tej grupie wiekowej zdolność odkrztuszania może być ograniczona. Dlatego nie 
należy stosować leków mukolitycznych u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Leczenie należy dostosować w przypadku przedłużających lub 
nasilających się objawów choroby. 15 ml syropu (jedna miarka syropu) zawiera 6 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów 
z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania  
glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt leczniczy zawiera 
99 mg (około 0,1 g) sodu w jednej dawce (15 ml syropu), co odpowiada 5% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki 
sodu u osób dorosłych. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących  
zawartość sodu w diecie. Produkt zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne  
(możliwe reakcje typu późnego). Nie należy stosować produktu przed snem. Działania niepożądane: Działania niepożądane zostały  
sklasyfikowane w zależności od częstości ich występowania, zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (≥1/10), często 
 (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość  
nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Częstość nieznana: ból brzucha, 
biegunka, nudności, wymioty. Zaburzenia układu nerwowego: Częstość nieznana: ból głowy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: 
Częstość nieznana: skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz  
wysypka polekowa. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Częstość nieznana: u dzieci w wieku poniżej 
 2 lat istnieje ryzyko zwiększonego zastoju krwi w oskrzelach. W razie wystąpienia takich objawów należy zmniejszyć dawkę  
lub przerwać stosowanie produktu. 

Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre Medicament, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, Francja.  
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 4980. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany ChPL: 02.08.2018 r. 
Kategoria dostępności: 
Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Dostępne opakowania: butelka 200 ml. 

Szczegółowe informacje dostępne na życzenie: 
Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.; ul. Belwederska 20/22; 00-762 Warszawa, tel.: 22 559 63 00, fax: 22 559 63 59, 
e-mail: office@pierre-fabre.pl 

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z pełną treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego. 
Materiał skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.
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