
 

 

Bijsluiter ToulaKids 
 
Eigenschappen 
Toulakids is een verzachtende siroop voor de behandeling van een geïrriteerde keel 
geassocieerd met een droge hoest bij baby’s en kinderen. Het bevat glycerol, dat een 
beschermende filmlaag in de keel legt die hoeststillend en verzachtend werkt. 
 
Wanneer gebruiken? 
Het kalmeert de irritatie van de keel geassocieerd met een droge hoest. 
Het beschermt tegen omgevingsfactoren (zoals droge lucht, stof, sigarettenrook,…). 
 
Gebruiksaanwijzing 
Gebruik de doseerpipet meegeleverd in de doos. 
Steek de pipet in de fles en trek de zuiger op tot aan het zwarte maatstreepje. Dit is een 
dosis van 5 ml. Steek het uiteinde van de pipet in het mondje van de baby. Druk voorzichtig 
op de zuiger van de pipet zodat de siroop langzaam in de mond komt en de baby de siroop 
kan inslikken. 
 
Dosis 
Baby’s van 6 tot 12 maanden: 1 x 5 ml, max. 3 à 4 keer per dag. 
Kinderen van 1 tot 6 jaar: 2 x 5ml, max. 3 à 4 keer per dag. 
Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 eetlepel (15 ml), max. 3 à 4 keer per dag. 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 eetlepel (15 ml), max. 4 à 6 keer per dag. 
De hierboven vermelde dosis niet overschrijden. Indien u vergeten bent een dosis te geven 
mag de dosis niet worden verdubbeld. 
Na elk gebruik dient de pipet gereinigd te worden met water. Reinig de pipet niet in de 
vaatwasmachine, gebruik geen hittesterilisatie of leg de pipet niet in de microgolfoven. 
 
Waarschuwingen 
Niet gebruiken bij 

 baby’s beneden de 6 maanden. 

 allergie voor één van de bestanddelen van deze siroop 

 erfelijke fructose-intolerantie 
Voor baby’s van 6 tot 12 maanden is het aan te raden uw arts te raadplegen. 
U dient ook uw arts te raadplegen als droge hoest gepaard gaat met ernstige symptomen 
(ademhalingsmoeilijkheden, koorts die langer dan 3 dagen aanhoudt, herhaald braken, 
problemen met de voeding, diarree, gedragswijzigingen of slaapstoornissen). 
Contact met de ogen en neus vermijden. Bij accidenteel contact met de neus, ogen of oren 
van uw baby/kind dient u de siroop uit te spoelen, liefst met fysiologisch serum. 
De pipet buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
Ingrediënten 
Glycerol, gezuiverd water, maltitolsiroop, citroenzuur monohydraat, aardbei-aroma, 
kaliumsorbaat, natriumbenzoaat 
 



 

 

Houdbaarheid 
Bewaren beneden 25°C. BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. 
Gebruik ToulaKids niet langer dan de datum op de doos en het etiket. 
Na opening mag de siroop niet langer dan 3 maanden worden gebruikt. 
 
Presentatie en aflevering 
Fles van 180 ml met doseerpipet van 5 ml. 
Vrije aflevering. 
 
Datum van de CE-markering: 2016 
Datum van de laatste herziening van de bijsluiter: maart 2016 
 

Fabrikant: 
Laboratoria Qualiphar N.V. 
Rijksweg 9 
2880 Bornem, België 
 

 
 
De pipet: 

Fabrikant: Rovipharm Z.A. de Lucinges, 01370 Treffort, Frankrijk 
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