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Co je ADAPTIL? 
 
ADAPTIL je produktová řada pro uklidnění psů při výskytu nových podnětů a stresových 
situací, často spojených se vznikem napětí u našich psích společníků. Je klinicky prokázáno*, 
že feromonové produkty ADAPTIL poskytují štěňatům a psům všech věkových kategorií 
jistotu a pocit bezpečí při výskytu nových zkušeností (například ve fázi socializace u štěňat), v 
neznámém prostředí a v dalších stresových situacích, zejména při bouři a hlasitých zvucích 
(jako ohňostroj), adopci nebo stěhování do nového domova, pobytu v kotci, příchodu 
nového člena rodiny nebo cestování autem. Feromony působí přes psí čich. Jsou vnímány z 
okolního prostředí. Psí uklidňující feromon je přirozeně uvolňován z mléčných žláz kojící feny 
po narození štěňat. ADAPTIL® je syntetická kopie tohoto feromonu a je uvolňován 
prostřednictvím tepla, tělesného tepla, otíráním nebo sprejem, v závislosti na uvolňovacím 
zařízení. ADAPTIL® je druhově specifický. Je vnímán pouze psy a nemá sedativní účinek na 
člověka ani na jiné druhy zvířat v domácnosti. 
ADAPTIL není kontraindikován s žádnou jinou léčbou. 
Chování psů je často velmi složité a existuje mnoho přístupů, které je pomáhají regulovat. 
 
ADAPTIL je první linií bezlékového řešení chování vznikajícího v důsledku stresu. Bylo 
prokázáno, že pomáhá kontrolovat mírnou až těžkou formu stresu u psů. 
V některých případech může být zapotřebí další behaviorální léčby nebo je nezbytné provést 
pár změn v prostředí a je třeba se poradit s veterinárním lékařem. 
ADAPTIL® může být použit spolu s dalšími způsoby úpravy chování doporučenými 
veterinárním lékařem nebo kvalifikovaným behavioristem. ADAPTIL není veterinární léčivý 
přípravek. Pokud se objeví nějaké příznaky onemocnění, poraďte se s veterinárním lékařem. 
 
*Účinnost přípravku ADAPTIL byla prokázána řadou klinických studií publikovaných v 
renomovaných vědeckých časopisech a prezentovaných na mezinárodních konferencích (do 
roku 2011 pod jménem D.A.P 
Prosím, navštivte www.adaptil.com pro kompletní zdroj užitečných poznatků, vizuálních 
nástrojů a poradenství od odborníků a více informací o použití a výhodách produktů 
ADAPTIL. 
 
• OBOJEK 
Syntetický psí uklidňující feromon................................................ 5% 
Excipients q.s. na 1 obojek..........................................................100 g 
 
Štěňata a plemena malých psů – 46,5 cm (18,3 in). 
Vhodný pro obvod krku do 37,5 cm (14,7 in). 
Plemena středních a velkých psů - 70 cm (27,6 in). 
Vhodný pro obvod krku do 62,5 cm (24,6 in). 
 
ADAPTIL obojek účinkuje až 4 týdny. Obojek musí zůstat nasazen po celou dobu kromě 
koupání nebo šamponování.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Odstraňte obsah/obal na sběrných místech zvláštního nebo nebezpečného odpadu v souladu 
s místními předpisy. 
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Distributor: 
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o. 
Prievozská 5434/6A, 
821 09  Bratislava – mestská časť Ružinov 
Slovenská republika 
 
Patentovaná technológia.  
Licencia IRSEN 
 
www.adaptil.com 
 


