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Příbalová informace 
 
Co je FELIWAY CLASSIC? 
 
FELIWAY CLASSIC je produktová řada pro uklidnění koček, které jsou vystaveny změnám ve svém 
prostředí a stresovým situacím, často spojeným s nevhodným chováním koček, jako je značkování 
močí a škrábání v domácnosti. FELIWAY CLASSIC navozuje stav důvěry a vysílá kočkám signály, že není 
třeba zanechávat negativní značení. Feromonové produkty FELIWAY CLASSIC poskytují koťatům a 
kočkám všech věkových kategorií jistotu a pocit bezpečí, když se musí přizpůsobit novému prostředí 
nebo změnám ve svém prostředí (adopce, stěhování, pobyt v hotelu pro kočky, stravování, nový 
nábytek, renovace domácnosti, nový člen rodiny nebo nový mazlíček) nebo stresujícím událostem 
(domácí večírky, ohňostroj, více koček v jedné domácnosti, cestování autem nebo návštěvy 
veterináře).  
FELIWAY CLASSIC pomáhá omezit nevhodné chování vznikající v důsledku stresu. Kočky vnímají 
feromony z okolního prostředí speciálním orgánem v blízkosti nosu (tzv. vomeronazálním orgánem). 
Když se kočky cítí pohodlně a bezpečně ve svém prostředí, otírají se obličejem o různé předměty a 
tím přirozeně uvolňují kočičí obličejový feromon. FELIWAY CLASSIC je syntetická kopie tohoto 
feromonu a je uvolňován prostřednictvím tepla nebo sprejem, v závislosti na uvolňovacím zařízení. 
FELIWAY CLASSIC je druhově specifický, tzn. je vnímán pouze kočkami. Nemá sedativní účinky na lidi 
ani na jiné druhy zvířat v domácnosti. 
FELIWAY CLASSIC není kontraindikován s žádnou léčbou. Chování koček je často velmi složité a 
existuje mnoho přístupů, které ho pomáhají regulovat. 
FELIWAY CLASSIC je první řada bezlékového řešení chování vznikajícího v důsledku stresu. Bylo 
prokázáno, že pomáhá kontrolovat menší až těžkou formu stresu u koček. 
V některých případech může být zapotřebí další behaviorální terapie nebo je nezbytné provést 
úpravu prostředí a je třeba poradit se s veterinárním lékařem. 
FELIWAY CLASSIC může být použit spolu s dalšími způsoby úpravy chování doporučenými 
veterinárním lékařem nebo kvalifikovaným behavioristou.  
FELIWAY CLASSIC není veterinární léčivý přípravek. Pokud se objeví nějaké příznaky onemocnění, 
poraďte se s veterinárním lékařem. 
 
Navštivte prosím www.feliway.com, kde získáte kompletní zdroj užitečných poznatků, vizuálních 
nástrojů a poradenství od odborníků a více informací o použití a výhodách produktů FELIWAY 
CLASSIC.  
 

SPRAY  

Analog kočičího obličejového feromonu F3 .............................................................. 10%  

Etanol q.s .................................................................................................................... 60 ml 

 

Účinek FELIWAY CLASSIC  Spray trvá 4 až 5 hodin. 

Každá 60ml lahvička vystačí cca na 400 stříknutí (+/- 8 stříknutí na 1 použití). 

 

 

 
 
Nebezpečí. 
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Vysoce hořlavá kapalina a páry. 
 

 
Způsobuje vážné podráždění očí. 
 

Nestříkejte přímo na kočku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz 
kouření. 
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 
 
www.feliway.com 
 

 
 
 
 


