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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.  

 
 • DIFUZÉR & NÁPLŇ, NÁPLŇ 
 
Analog kočičího obličejového feromonu F3....... 2 %  

Isoparaffinic Hydrocarbon q.s. ………..100 ml 
 
 
Jedna lahvička o objemu 48 ml vydrží až 30 dní. 
Pro použití pouze s 220 V–230 V. 
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NEPŘIPOJUJTE: Pod elektrické zařízení, pod nábytek nebo pod jakýkoliv objekt vyčnívající ze zdi, k 
rozdvojkám / adaptérem nebo prodlužovacím kabelem. 

 
NEBEZPEČÍ 
 

Obsahuje: Uhlovodíky, C14-C19, izoalkany, cyklické, <2 % aromatické. 
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI PRO UŽIVATELE 
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, Na Bojišti 1,120 00 
Praha 2, tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 nebo lékaře. 
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Odstraňte obsah/obal na sběrných místech zvláštního nebo nebezpečného odpadu v souladu 
s místními předpisy. 
 
Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát. Přístroj je určen k 
použití pouze s doporučeným odpařovačem. Použití jiných látek může vést k toxickým rizikům nebo 
nebezpečí požáru. 
Přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo 
instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Přístroj může být použit dětmi ve věku od 8 let 
a staršími a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez 
patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání 
přístroje bezpečným způsobem tak, že rozumí nebezpečím z toho plynoucím. Děti si nesmí s 
přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Povrch přístroje 
dosahuje vysokých teplot, aby se zajistilo odpařování účinné látky - nedotýkejte se přístroje během 
jeho použití. Nezakrývejte a neumisťujte přístroj pod nábytek. Může to narušit nebo blokovat šíření 
přípravku a zanechat zbytkové stopy. Zapojte mimo průvan, abyste umožnili optimální proudění 
vzduchu a šíření feromonů. NIKDY neponořujte do vody. NEPŘIPOJUJTE dnem vzhůru. 
Přístroj je nutno vyměnit každých 6 měsíců. Používejte POUZE náplně FELIWAY CLASSIC. Ceva nenese 
odpovědnost za škody, zranění nebo slabou účinnost způsobenou použitím jakýchkoli jiných náplní v 
difuzérech Ceva.  
TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE, podrobnější bezpečnostní pokyny najdete na www.feliway.com  
 
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 

http://www.feliway.com/

