Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č.: 008/R/16-S

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
Názov vet. prípravku :

FELIWAY® CLASSIC spray

Výrobca

:

Ceva Santé Animale, La Ballastiére, 33501 Libourne, Cedex, Francúzsko.

Držiteľ rozhodnutia

:

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s. r. o., Prievozská 5434/6A,
821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

Zloženie

:

Analóg mačacieho tvárového feromónu F3 .............10%
Etanol qs…..………………………………………....60 ml
Analóg mačacieho tvárového feromónu F3 .............10%
Etanol qs…..……………………………………...….20 ml

Popis vet. prípravku :

Číra priehľadná tekutina.

Druh a kategória
zvierat

:

Mačky.

Charakteristika

:

Čo je FELIWAY® CLASSIC?
FELIWAY CLASSIC je produktová rada určená na upokojenie mačiek,
ktoré sú vystavené zmenám vo svojom prostredí a stresovým situáciám,
často spojených s nevhodným správaním našich mačacích spoločníkov, ako
je značkovanie močom a škrabanie v domácnosti. FELIWAY® CLASSIC
poskytuje pocit istoty a dáva mačkám signály, že nie je potrebné zanechávať
negatívne značenie. Klinické štúdie preukázali*, že feromónové produkty
FELIWAY® CLASSIC poskytujú mačiatkam a mačkám všetkých vekových
kategórií pocit istoty a bezpečia, keď sa musia prispôsobiť novému
prostrediu alebo výraznej zmene (adopcia, sťahovanie, pobyt v hoteli pre
mačky, stravovanie, nový nábytok, renovácia, nová rodina), nový člen
domácnosti (dieťa, zviera), stresujúcim udalostiam (domáce večierky,
ohňostroj, domácnosť s viacerými mačkami, cestovanie alebo návšteva
veterinára). FELIWAY® CLASSIC pomáha potlačiť nevhodné správanie
spojené so stresom.
Mačka vníma feromóny z prostredia cez oblasť v blízkosti nosa. Keď sa
mačka cíti bezpečne vo svojom prostredí, otiera si hlavu o predmety a
uvoľňuje z tváre feromón. FELIWAY® CLASSIC je syntetický mačací
feromón, ktorý môže byť uvoľňovaný do prostredia teplom, otieraním alebo
sprejovaním, v závislosti od použitej formy.
FELIWAY® CLASSIC je druhovo špecifický. Vnímajú ho len mačky a
nemá sedatívny účinok na človeka ani na iné druhy zvierat v domácnosti.
* Účinnosť FELIWAY® CLASSIC bola preukázaná v mnohých klinických
štúdiách publikovaných v renomovaných vedeckých časopisoch a
prezentovaná na medzinárodných konferenciách.

Oblasť použitia

:

FELIWAY® CLASSIC nie je kontraindikovaný so žiadnou inou liečbou.
Správanie mačky je často veľmi zložité a existuje mnoho postupov, ktoré
vám ho pomôžu regulovať.
FELIWAY® CLASSIC je prvá voľba v bezliekovom riešení problémového
správania mačiek spojeného so stresom. Bolo dokázané, že pomáha
prekonávať mierne až ťažké formy stresu u mačiek.
V niektorých prípadoch je potrebná ďalšia behaviorálna terapia alebo je
potrebné uskutočniť zmeny prostredia a poradiť sa s veterinárnym lekárom.
FELIWAY® CLASSIC sa môže používať súčasne s inými tradičnými
liečivami pod dohľadom veterinárneho lekára alebo behavioristu.

FELIWAY® CLASSIC nie je veterinárny liek. V prípade výskytu príznakov
choroby kontaktujte svojho veterinárneho lekára.
Spôsob použitia

:

Pred použitím si prečítajte leták.
Nestriekajte priamo na mačku.
60 ml
Účinok FELIWAY® CLASSIC Spray trvá 4 až 5 hodín.
Každá 60 ml fľaštička vydrží asi 400 streknutí (± 8 streknutí/použitie).
20 ml
Účinok FELIWAY® CLASSIC Spray trvá 4 až 5 hodín.
Každá 20 ml fľaštička vydrží asi 125 streknutí (± 8 streknutí/použitie).

Upozornenia

:

Chráňte pred teplom, iskrami, otvoreným plameňom, horúcimi povrchmi.
Nefajčite. Ak sa vám dostane do očí: opatrne vyplachujte vodou po dobu
niekoľkých minút.
Piktogram: Nebezpečenstvo
Piktogram: Vysoko horľavá kvapalina a pary.

Poznámka

:

Pre viac informácií navštívte stránku www.feliway.com.

Veľkosť balenia

:

20 ml, 60ml.

Spôsob uchovávania :

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Udržiavajte v chlade. Uchovávajte
mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti

:

Použiť 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.
Schvaľovacie číslo: 008/R/16-S
Patentovaná technológia: www.feliway.com
Licencia IRSEN
www.feliway.com
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Príloha č. 3 k Rozhodnutiu č.: 008/R/16-S

VONKAJŠÍ OBAL
FELIWAY CLASSIC spray
Na upokojenie doma a počas cestovania
Poskytuje pocit istoty
Spray 60 ml / Spray 20 ml
FELIWAY® CLASSIC Spray umožňuje pohodlne a cielene riešiť problém značkovania močom
a škrabania vašej mačky v domácnosti. Miesto, kde vaša mačka značkuje vyčistite alkoholom/vodou
a nechajte uschnúť, potom aplikujte FELIWAY® CLASSIC Spray priamo na miesto značkovania.
Reaplikujte denne, aby sa znížila možnosť opätovného značkovania.
FELIWAY® CLASSIC Spray ponúka pohodlný spôsob ako prekonať stresujúce situácie, akými sú
cestovanie alebo návšteva u veterinárneho lekára.
FELIWAY® CLASSIC sa neodporúča používať na riešenie problémov agresivity medzi mačkami
alebo agresivity voči majiteľovi alebo pri akýchkoľvek iných situáciách, ktoré nesúvisia so stresom.
Feromóny sú bezpečné pre domáce zvieratá a ľudí, ak sa veterinárny prípravok používa v súlade
s odporúčaniami. Môže byť použitý s inými veterinárnymi liečivými prípravkami. Veterinárny
prípravok je vhodný aj pre mačiatka a staršie mačky.
FELIWAY® CLASSIC je preukázané, že výrazne redukuje stres u mačiatok a dospelých mačiek, ktorý
by mohol viesť k nevhodnému správaniu sa mačiek vo vašej domácnosti.
FELIWAY® CLASSIC nemá sedatívny účinok.
Zloženie:
F3 frakcia syntetického mačacieho tvárového feromónu ......10%
Etanol q.s…..……………………………...............………….60 ml
F3 frakcia syntetického mačacieho tvárového feromónu ......10%
Etanol q.s…..……………………………...............………….20 ml
Účinok FELIWAY® Spray trvá 4 až 5 hodín.
Každá 60 ml fľaštička vydrží asi 400 streknutí (± 8 streknutí/použitie)
Účinok FELIWAY® Spray trvá 4 až 5 hodín.
Každá 20 ml fľaštička vydrží asi 125 streknutí (± 8 streknutí/použitie)
Piktogramy
Nebezpečenstvo
Vysoko horľavá kvapalina a pary
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Nestriekajte priamo na mačku.
Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.
Pre použitím si prečítajte leták.
Chráňte pred teplom, iskrami, otvoreným plameňom, horúcimi povrchmi. Nefajčite. Ak sa vám
dostane do očí: opatrne vyplachujte vodou po dobu niekoľkých minút.
Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Udržiavajte v chlade.
Odpadový materiál z tohto veterinárneho prípravku musí byť zlikvidovaný v súlade s platnými
predpismi.
Patentovaná technológia: www.feliway.com
CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s.r.o, Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava – mestská časť
Ružinov, Slovenská republika
Schvaľovacie číslo: 008/R/16-S
www.feliway.com
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