
Ochranný a lubrikační  
OČNÍ ROZTOK pro dospělé a děti

DESODROP je ochranný, lubrikační, zvlhčující a zklidňující oční roztok pro péči o povrch Vaších očí, vytvořený na bázi LipozonEye 
(ozonizovaný rostlinný olej, sójové fosfolipidy) a Hypromelózy. Je vhodný k:
- ochraně před a po operaci očí;
- léčbě příznaků souvisejících se zánětem, včetně zánětů infekčního původu;
- podporě regeneračních procesů po chirurgickém zákroku nebo úrazu;
- ošetření suchého oka, včetně podráždění způsobeného podmínkami okolního prostředí nebo mechanickým namáháním, 

jako je např. nošení kontaktních čoček.
DESODROP díky obsahu ozonizovaného oleje a lipozomů snižuje schopnost bakterií vytvářet biofilm a podporuje jeho rozklad. 
Biofilm představuje přirozený obranný mechanismus pro bakterie, který mohou tvořit na povrchu oka, zejména v případě odřenin a 
poranění oka, nebo na kontaktních čočkách. Odstraněním biofilmu se vytvoří nepříznivé prostředí pro množení bakterií, které jsou 
náchylnějšími k přirozené obranyschopnosti oka a vůči antibiotikům, a tím se snižují zánětlivé příznaky způsobené bakteriemi.
Obsažený rostlinný olej a lipozomy podporují stabilizaci lipidové vrstvy slzného filmu, snižují odpařování vodné vrstvy a zajišťují 
okamžitou úlevu pro oči.
Použitý rostlinný olej je ozónizován, a proto neobsahuje konzervační látky; díky obsahu lipozomů se dobře 
vstřebává a je výborně snášen.
Indikace:
DESODROP je určený jako podpora:
- v profylaxi před operací a po operaci (například katarakta, intravitreální injekce, atd.); aplikace se doporučuje tři dny před operací;
- v případě zánětlivých onemocnění rohovky (keratitida) a spojivek (konjunktivitida), včetně infekčního původu

(z bakterií, virů, plísní);
- při antibiotické léčbě u dospělých i dětí;
- v případě odřenin, poranění rohovky, používání kontaktních čoček;
- v případě povrchových změn oka způsobených nestabilitou slzného filmu, také u pacientů s opakujícími se očními infekcemi.
Způsob aplikace:
Před použitím lahvičku protřepejte.
Aplikujte jednu nebo dvě kapky roztoku do každého oka, jednou nebo vícekrát denně dle potřeby nebo podle 
pokynů lékaře.
Přípravek lze použít i během nošení kontaktních čoček.
Složení:
LipozonEye (ozónovaný slunečnicový olej, sójové fosfolipidy), hydroxypropylmethylcelulóza, kyselina boritá, 
tetraboritan sodný, edetát sodný, PHMB, čištěná voda.
Varování:
- Před použitím přípravku si důkladně umyjte ruce;
- Přípravek nepoužívejte, pokud jste alergický(á) na kteroukoli jeho složku;
- Po každém použití lahvičku pevně uzavřete;
- Přípravek nepoužívejte déle než 28 dnů od prvního otevření;
- Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce;
- Skladujte při teplotě mezi 8 a 25 ° C;
- Uchovávejte mimo dosah dětí;
- Není určeno k vnitřnímu užití;
- Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozený;
- Pokud se objeví jakákoli nežádoucí reakce, přestaňte přípravek používat a poraďte se se svým lékařem;
- Ujistěte se, že špička lahvičky nepřichází do kontaktu s okem;
- Podávejte přípravek v rozestupu nejméně 5 minut před nebo po podání jiných přípravků pro lokální oční použití;
- Mírná změna opalescence očního roztoku nepředstavuje změnu kvality produktu.
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