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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA = ETIKETA 

 

Názov vet. prípravku : ADAPTIL
®
 Junior obojok 

Pomáha šteňatám  v procese adaptácie na nové prostredie a pri ich 

výchove  

  Efektívne, bezliekové riešenie pre pohodlie šteniat 
 

Výrobca : Ceva Santé Animale, 10 avenue de la Ballastière, F-33500 Libourne. 
 

Držiteľ rozhodnutia :  CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s. r. o., Prievozská 5434/6A, 821 

09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika. 
 

Zloženie : Syntetický psí „appeasing” feromón …………….. 5% 

  Excipients q.s. 1 obojok  ………………………. 100%. 
 

Popis vet. prípravku : Plastový obojok.  
 

Druh a kategória 

zvierat : Šteňatá.   
 

Charakteristika :  

                          
 Tréning / Výučba                    Sám doma 

 

                        
 Plač / Kňučanie                    Hlasné zvuky / Strach  
 

 Účinkuje až 4 týždne, < 15 kg. 
 

  Čo sú feromóny? 

Upokojujúce feromóny vylučuje laktujúca suka na upokojenie svojich 

šteniat.  

ADAPTIL
®
 Junior prostredníctvom syntetického analógu feromónu 

pomáha šteňatám cítiť sa v bezpečí pri stretávaní sa s novými podnetmi 

a v neznámom prostredí.  

ADAPTIL
®
 Junior pomáha šteňatám v procese adaptácie a pomáha im 

lepšie reagovať na tréningy. 

 ADAPTIL
®
 Junior je vhodný pre šteňatá do veku 6 mesiacov. 

  Obojok ADAPTIL
®
 Junior by mal byť nasadený na krku šteňaťa 

nepretržite 24 hodín denne. Účinnosť obojku je 4 týždne, potom nasaďte 

šteniatku nový obojok. 

ADAPTIL
® 

je klinicky preukázané, ako efektívne riešenie pre použitie 

feromónov v stresových situáciách. Nie je sedatívum ani ukľudňujúci liek. 

 



Spôsob použitia :  

        
 

Upozornenia : UCHOVÁVAJTE MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ • PRED 

POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE PÍSOMNÚ INFORMÁCIU PRE 

POUŽÍVATEĽA 
 

Poznámka : Pre viac informácii navštívte stránku www.adaptil.com/uk. 

 Obojok vhodný pre obvod krku 37,5 cm.  

  Vhodný pre psy so živou hmotnosťou do 15kg. 

  Účinkuje až 4 týždne.  
 

Veľkosť balenia : 1 ks.  
   

Spôsob uchovávania : Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : Použite do dátumu uvedeného na obale. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
 

Upozornenie na spôsob nakladania a zneškodnenia nepoužitého veterinárneho prípravku a obalu: 

  Nepoužité a nespotrebované veterinárne prípravky a ich obaly sa likvidujú 

v zmysle platných právnych predpisov. 
 

 Bez predpisu veterinárneho lekára. 

 

Patentovaná technológia. 

Licencia IRSEA. 

 

Distribútor: 

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o. 

Prievozská 5434/6A 

821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov 

Slovenská republika 

 

Schvaľovacie číslo: 002/R/19-S 

 

Č. šarže: 

EXP: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaptil.com/uk

