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Příbalová informace 
 
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 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 behavioristou. 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. 
 
• SPRAY  
Analog  psího uklidňujícího feromonu................................................................... 2 %  
Isopropanol q.s...................................................................................................... 60 ml 
 

Účinek ADAPTIL Spray trvá 4 až 5 hodin. 
Každá 60 ml lahvička vydá asi 400 stříknutí (+/- 8 stříknutí). 
 

 
 
Nebezpečí. 
Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
 

 
Může způsobit ospalost nebo závratě. 
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Způsobuje vážné podráždění očí. 
 
 
Nestříkejte přímo na psa nebo na krmivo. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. 
Nevdechujte výpary. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

Odstraňte obal na sběrných místech zvláštního nebo nebezpečného odpadu v souladu s 
místními předpisy. 
 
Držitel rozhodnutí o schválení a distributor: 
CEVA ANIMAL HEALTH Slovakia s.r.o. 
Prievozská 5434/6A, 
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov 
Slovenská republika 
 
Patentovaná technologie 
 
Ceva Animal Health Ltd., Unit 3, Anglo Office Park, 
White Lion Road, Amersham, Bucks, HP7 9FB, UK 
 
www.adaptil.com 
 

 


