
Nie należy stosować leku przed snem.
* Lek na receptę.

* Lek na receptę.

Lek OTC.

Wyroby medyczne.

Nie należy stosować leku przed snem.

powyżej 12 lat 
15 ml syropu 3 razy na dobę następnie
10 ml syropu 3 razy na dobę po wystąpieniu efektu mukolitycznego

Zaleca się, aby dzieci popiły wodą 
przyjętą dawkę leku.

Po wystąpieniu zadowalającej odpowiedzi 
klinicznej, należy zmniejszyć dawkę  
do 1 tabletki 2 razy na dobę

pow. 6 roku życia

1 ml/kg. mc/dobę  
w dawkach  

podzielonych co 6 h

W przypadku konieczności dłuższego  
stosowania dawkę dobową należy  
zmniejszyć do 2 tabletek/dobę

od 2 do 5 lat
od 125 do 250 mg (od 2,5 ml do 5 ml syropu) 
2 razy na dobę

od 6 do 12 lat
250 mg (5 ml syropu) 3 razy na dobę

TABLETKI DO ŻUCIA LUB SSANIA
1 tabletka 3 razy/dobę
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3-4 x na 24 H

5 ml
od 6 do 12

miesiąca życia
od 1 do 6 
roku życia

10 ml
Powyżej 6 roku życia



Skrócona informacja o leku: 
Nazwa produktu leczniczego: Tussi Drill, 5 mg/5 ml, syrop. Skład jakościowy i ilościowy: 5 ml (1 łyżeczka miarowa) syropu zawiera 5 mg dekstrometorfanu bromowodorku 
(Dextromethorphani hydrobromidum) oraz substancje pomocnicze. Postać farmaceutyczna: Syrop. Wskazania do stosowania: Doraźnie w ostrym, suchym kaszlu. Dawkowanie 
i sposób podawania: Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 6 lat. Maksymalna dawka jednorazowa bromowodorku dekstrometorfanu u dzieci wynosi 0,25 mg/kg masy ciała. 
Dawkę tę można podać nie więcej niż 4 razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 6 godzin. Np. dla dziecka o masie ciała 20 kg 1 łyżeczka miarowa 4 razy na dobę. Należy 
stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Nie należy przekraczać dawki dobowej wynoszącej 1 mg/kg masy ciała. Leczenie objawowe powinno być krótkotrwałe (do 5 dni). 1 łyżeczka 
miarowa zawiera 5 ml syropu (5 mg bromowodorku dekstrometorfanu). Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami 
czynności wątroby. Stosowanie produktu należy ograniczyć tylko do doraźnego leczenia ostrego, suchego kaszlu. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki. Sposób podawania: 
Podanie doustne. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność oddechowa lub ryzyko wystąpienia niewydolności oddechowej. 
Ciężka obturacyjna choroba płuc lub astma. Leczenie w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi z grupy inhibitorów MAO oraz w ciągu 14 dni od zakończenia stosowania inhibitorów 
MAO. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Okres karmienia piersią. Podczas stosowania leków zmniejszających stężenie parathormonu we krwi (cynakalcet). Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Kaszel wilgotny jest podstawowym mechanizmem obronnym oskrzeli i płuc, a więc nie należy go tłumić. Przed 
zaleceniem leczenia przeciwkaszlowego należy stwierdzić przyczynę kaszlu, który wymaga leczenia objawowego. Kaszel jest objawem chorobowym i jeśli nie nastąpiła poprawa 
w ciągu 5 dni lub kaszel nawraca mimo stosowania leku, należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie. Dekstrometorfanu bromowodorku nie należy stosować u 
pacjentów z przewlekłym lub uporczywym kaszlem ani u pacjentów, u których występuje kaszel z nadmierną wydzieliną. Jeśli nie ma odpowiedzi organizmu na stosowany lek 
przeciwkaszlowy w zalecanej dawce, nie należy zwiększać dawki, ale dokonać ponownej oceny klinicznej. Produktów leczniczych o działaniu wykrztuśnym lub mukolitycznym nie 
należy stosować jednocześnie z produktami leczniczymi o działaniu przeciwkaszlowym. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Odnotowano 
przypadki nadużywania dekstrometorfanu oraz uzależnienia od niego. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania tego produktu u młodzieży i młodych osób 
dorosłych, jak również u pacjentów, u których odnotowano w wywiadzie nadużywanie produktów leczniczych lub substancji psychoaktywnych. Dekstrometorfan jest metabolizowany 
przez cytochrom wątrobowy P450 2D6. Aktywność tego enzymu jest uwarunkowana genetycznie. U około 10% ogólnej populacji odnotowuje się słaby metabolizm CYP2D6. U 
pacjentów ze słabym metabolizmem tego enzymu oraz u pacjentów jednocześnie stosujących inhibitory CYP2D6 mogą występować wzmożone i (lub) długoterminowe skutki działania 
dekstrometorfanu. W związku z tym należy zachować ostrożność u pacjentów z powolnym metabolizmem CYP2D6 lub stosujących inhibitory CYP2D6. Zespół serotoninowy: Podczas 
jednoczesnego podawania dekstrometorfanu i leków o działaniu serotoninergicznym, takich jak leki selektywnie hamujące wychwyt zwrotny serotoniny (SSRI), leki osłabiające 
metabolizm serotoniny [w tym inhibitory oksydazy monoaminowej (MAOI)] oraz inhibitory CYP2D6, odnotowano działanie serotoninergiczne, w tym wystąpienie mogącego zagrażać 
życiu zespołu serotoninowego. Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego, niestabilność autonomiczną, zaburzenia nerwowo-mięśniowe i (lub) objawy 
dotyczące układu pokarmowego. Jeśli podejrzewa się wystąpienie zespołu serotoninowego, należy przerwać leczenie produktem Tussi Drill. Ten produkt leczniczy może powodować 
reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanów. Produkt leczniczy Tussi Drill zawiera maltitol. Ze względu na zawartość 
maltitolu, produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt leczniczy może mieć lekkie działanie 
przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu. Produkt leczniczy zawiera glukozę. Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni przyjmować 
produktu leczniczego Tussi Drill. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę (5 ml syropu), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Zalecane środki 
ostrożności: Podczas leczenia należy unikać nadużywania alkoholu oraz podawania 
preparatów zawierających alkohol. Dzieci i młodzież: W przypadku przedawkowania u dzieci mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane, w tym zaburzenia neurologiczne. Należy 
doradzić opiekunom, aby nie podawali dawki większej niż zalecana. Działania niepożądane: Działania niepożądane zostały sklasyfikowane w zależności od częstości ich 
występowania, zgodnie z następującą konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10000 do <1/1000), 
bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Częstość nieznana: nudności, wymioty, 
zaparcia. Zaburzenia układu nerwowego: Częstość nieznana: senność, zawroty głowy. Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana: reakcje alergiczne (świąd, wysypka, 
pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli). Odnotowano przypadki nadużywania dekstrometorfanu w celu poprawy samopoczucia i wywołania omamów, w szczególności u 
młodzieży, osób młodych i pacjentów nadużywających leki lub substancje psychotropowe. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego 
do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. 
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 
49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: Pierre 
Fabre Medicament, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 9136. Data zatwierdzenia lub częściowej 
zmiany ChPL: 19.12.2019 r. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Dostępne opakowania: 150 ml.

Skrócona informacja o leku: 
Nazwa produktu leczniczego: Pecto Drill, 750 mg, tabletki do ssania. Skład jakościowy i ilościowy: Jedna tabletka do ssania zawiera 750 mg karbocysteiny 
(Carbocisteinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Jedna tabletka do ssania zawiera 600 mg sorbitolu i 7,23 mg aspartamu oraz 3,31 mg glukozy (zawartej w substancji 
zapachowej). Postać farmaceutyczna: Tabletki do ssania. Białe, okrągłe tabletki bez zapachu o lekko słodkim smaku. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie 
chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny. Pecto Drill jest wskazany do stosowania tylko u dorosłych. Dawkowanie 
i sposób podawania: Dawkowanie: Dorośli: Karbocysteinę podaje się w dawce 20 – 30 mg na kilogram masy ciała na dobę, w 2 – 3 dawkach podzielonych. Zwykle na początku 
leczenia stosuje się jedną tabletkę trzy razy na dobę. Po wystąpieniu zadowalającej odpowiedzi klinicznej, należy zmniejszyć dawkę do jednej tabletki dwa razy na dobę. W przypadku 
konieczności dłuższego stosowania dawkę dobową należy zmniejszyć do 1,5 g. Nie należy stosować produktu przed snem. Sposób podawania: Podanie doustne. Tabletkę należy żuć 
lub ssać. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną (karbocysteinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Karmienie piersią. Czynna choroba wrzodowa 
żołądka lub dwunastnicy. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). 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 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. Nie należy stosować produktu przed snem. Produkt zawiera sorbitol dlatego nie należy go 
stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt zawiera glukozę. Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni 
przyjmować produktu leczniczego. Działania niepożądane: Działania niepożądane sklasyfikowano 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. W razie wystąpienia takich objawów należy zmniejszyć dawkę lub przerwać stosowanie leku. Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre 
Medicament, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 4979. Data zatwierdzenia lub częściowej 
zmiany ChPL: 30.07.2018 r. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Dostępne opakowania: 20 tabletek.

Materiał skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi

Skrócona informacja: 
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 pozwala łagodzić 
podrażnienia związane z suchym kaszlem, w tym spowodowane przez niektóre zewnętrzne czynniki drażniące, takie jak: dym papierosowy, zanieczyszczenia powietrza, kurz, suche 
powietrze itp. Sposób użycia: Odmierzyć dawkę 10 ml przy użyciu miarki dołączonej do opakowania. Wlać syrop do miarki. Miarka ma kilka oznaczeń, należy zwrócić szczególną 
uwagę na właściwe rozpoznanie i odmierzanie zgodnie z wygrawerowanym znakiem 10 ml na miarce. 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. Nie przekraczać podanej dawki. 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 (wrodzona nietolerancja 
fruktozy), ze względu na obecność maltitolu ulegającego przekształceniu do fruktozy. Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: W przypadku poważnych objawów 
związanych z suchym kaszlem, takich jak trudności z oddychaniem, gorączka utrzymująca się dłużej niż 3 dni, wielokrotne wymioty, problemy z jedzeniem, biegunka, zmiany 
zachowania czy zaburzenia snu itp., należy skonsultować się z lekarzem. Kaszel jest zwykle związany z infekcją wirusową układu oddechowego, ale może być oznaką choroby 
wymagającej specjalnego leczenia (zapalenie krtani, zapalenie płuc, astma itp.). Jeśli produkt dostanie się nosa, oka lub ucha należy je przepłukać solą fizjologiczną aby usunąć 
syrop. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt / dzieci. Warunki przechowywania: Przechowywać szczelnie zamkniętą butelkę w temperaturze pokojowej. Nie 
stosować po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia. Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu do użycia. Zawartość opakowania: Butelka 200 ml z nakrętką 
z zabezpieczeniem przed dziećmi.10 ml 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. Dystrybutor: Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o.,  
ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, Polska. Na postawie instrukcji używania: 09/2020 Wyrób medyczny CE.

Skrócona informacja: 
Petit Drill: Leczenie podrażnienia gardła związanego z suchym kaszlem. Dla niemowląt w wieku od 6 miesięcy oraz u dzieci w wieku do 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 pozwala łagodzić podrażnienia związane z suchym kaszlem, w tym spowodowane przez niektóre zewnętrzne czynniki drażniące, takie jak: dym papierosowy, 
zanieczyszczenia powietrza, kurz, suche powietrze itp. Wspomaga nawilżenie i chroni gardło poprzez tworzenie filmu ochronnego. 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. Niemowlę/dziecko 
należy trzymać stabilnie w pozycji siedzącej, aby uniknąć możliwości nieprawidłowego spływania syropu. Należy umieścić koniec pipety w ustach niemowlęcia/dziecka, a następnie 
powoli i płynnie popychać tłok w kierunku policzka. 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 życia: jednorazowo dwie dawki po 5 ml. W razie potrzeby stosować 3 do 4 razy na dobę. Jeżeli objawy utrzymują się 
dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku pominięcia dawki syropu Petit Drill o zamierzonej godzinie, nie należy stosować podwójnej dawki. Nie przekraczać 
podanej dawki. 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 wskazujących na poważny stan pacjenta towarzyszących suchemu kaszlowi (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 (zapalenia krtani, zapalenia płuc, astmy itp.). 
W razie przypadkowego kontaktu syropu z nosem, oczami lub uszami niemowlęcia/dziecka należy przemyć takie miejsce roztworem soli fizjologicznej, w celu usunięcia syropu. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt/dzieci, szczególnie pipetę. Warunki przechowywania: Szczelnie zamkniętą butelkę należy przechowywać w temperaturze 
pokojowej. Nie stosować po upływie 3 miesięcy od pierwszego otwarcia. Nie stosować po upływie terminu ważności (podanego na etykiecie butelki i (lub) na pudełku. Zawartość 
opakowania: 125 ml syropu w butelce z zakrętką zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci oraz 5 ml pipeta miarowa 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 Dystrybutor: 
Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, Polska. Na postawie instrukcji używania: 09/2020 Wyrób medyczny CE.

 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 którąkolwiek substancję pomocniczą; Karmienie piersią; 
Czynna 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.plPFM/347/2021 


