
Bevat een combinatie van twee viscositeitsverhogende stoffen:
cellulosederivaat en polyvidon.

EIGENSCHAPPEN
• de traanfilm op het oog is opgebouwd uit drie lagen, namelijk een buitenste

vetlaag, een middelste waterige laag en een binnenste mucinelaag die zorgt
voor hechting aan het oog. DUODROPS bevat twee viscositeitsverhogende
stoffen (polyvidon en cellulose). Hierdoor wordt de traanfilm nog langer gesta-
biliseerd

• door het gebruik van zowel polyvidon als cellulosederivaat behoeft de visco-
siteit van de kunsttraan niet onnodig hoog te zijn, zodat mogelijke oogirritaties
ten gevolge van de viscositeit voorkomen worden

• DUODROPS is een steriele, visceuze, neutrale en isotone vloeistof. Het ver-
laagt de oppervlaktespanning. Door de speciale keuze van de excipiënten is de
vloeistof niet schadelijk voor het cornea- en conjunctiva-epitheel. Evenmin tre-
den allergische reacties op van de conjunctiva en de oogleden

• het conserveermiddel verstoort de stabiliteit van de traanfilm niet
• DUODROPS bevat geen calcium-onttrekkende hulpstoffen en is derhalve niet

nadelig voor de intercellulaire binding van de epitheelcellen van de cornea.
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TOEPASSING
Hond en kat:
• vochtig houden van de ogen, wanneer de eigen traanproductie ontoereikend is
• bevochtiging van de ogen bij het niet sluiten van de oogleden gedurende alge-

mene verdovingen
• reinigen van de ogen
• voorkomen en verwijderen van traanstrepen
• als contactvloeistof bij gonioscopie.

TOEDIENINGSWIJZE
Uitwendig. 

DOSERING
• vochtig houden van de ogen, wanneer de eigen traanproductie ontoereikend

is:1 of meerdere druppels op het oog aanbrengen, tot ieder uur 1 druppel
• bevochtiging van de ogen bij het niet sluiten van de oogleden tijdens narcose:

enkele druppels op het oog aanbrengen
• het reinigen van de ogen en het verwijderen van slaapjes:1 of meerdere drup-

pels in het oog aanbrengen
• het voorkomen van traanstrepen: 2 tot 3 maal daags 1 of 2 druppels in het oog

aanbrengen.Traanstrepen kunnen verwijderd worden door DUODROPS op
een watje te druppelen en hiermee de omgeving om het oog schoon te maken.

WAARSCHUWINGEN
De druppelaar niet in aanraking laten komen met de huid of de haren van het dier.

WIJZE VAN BEWAREN
Indien bewaard bij kamertemperatuur (15-25˚C) en in het donker is DUODROPS
houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum achter de letters EXP.
Aangebroken verpakking:  30 dagen, indien bij kamertemperatuur (15-25ºC) en in
het donker bewaard.

Buiten bereik van kinderen bewaren.
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