
Príloha č. 2 k Rozhodnutiu  č.: 007/R/16-S 

 

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA  

 

Názov vet. prípravku : FELIWAY
® 

CLASSIC náplň + difuzér 
 

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 .............................................. 2 % 

  Isoparaffinic Hydrocarbon q.s. ........................................................... 100 ml. 
 

Popis vet. prípravku : Fialový difuzér na 220 – 230 V, náplň – číra priehľadná kvapalina. 
 

Druh a kategória 

zvierat : Mačky.  
 

Charakteristika : 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 : Jedna 24 ml fľaštička vydrží až 30 dní. 

   Na použitie len s 220 V - 230 V. 



Prístroj vymieňajte každých 6 mesiacov. Používajte iba náplne FELIWAY. 

Ceva nenesie zodpovednosť za škody, zranenia alebo slabú účinnosť 

spôsobené použitím akýchkoľvek iných náplní do prípravku Ceva difuzér.  

   UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY. Podrobnejšie bezpečnostné pokyny sú 

uvedené na www.feliway.com. 
 

Upozornenia : NEPRIPÁJAJTE: Pod elektrické zariadenie, pod nábytok alebo pod 

akýkoľvek objekt vyčnievajúci zo steny, k rozdvojkám / adaptérom alebo 

predlžovacím káblom. 

  NEBEZPEČENSTVO 

  Obsahuje: Uhľovodíky, C14 – C19, izoalkány, cyklické, <2 % aromatické 

látky  

  Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Pred použitím 

produktu si prečítajte všetky pokyny.  

  PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM, lekára. 

  NEVYVOLÁVAJTE zvracanie 

  Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s 

prístrojom hrať. Produkt je možné použiť len s odporučeným odparovačom. 

Použitie iných látok môže viesť k toxickým účinkom alebo nebezpečenstvu 

požiaru. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so 

zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s 

nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad 

alebo inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou zodpovednou za ich 

bezpečnosť. Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a 

osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 

alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad 

alebo inštruktáž o používaní prístroja bezpečným spôsobom tak, že rozumejú 

možnému nebezpečenstvu zapojenia. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. 

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Prístroj má horúci 

povrch z dôvodu odparovania účinnej látky, a preto sa týchto plôch počas 

používania nedotýkajte. Nezakrývajte alebo neumiestňujte prístroj pod 

nábytok. Môže to narušiť alebo blokovať odparovanie výrobku a zanechať 

zvyškové stopy. Zapojte mimo prievan, aby sa zabezpečilo optimálne 

prúdenie vzduchu a šírenie feromónu. 

   NIKDY neponárajte do vody. NEPRIPÁJAJTE do zásuvky hore dnom. 
 

Poznámka : Pre viac informácií navštívte stránku www.feliway.com.  
 

Veľkosť balenia : Kompletné balenie: 1 difuzér + 1 fľaštička s náplňou (48 ml). 
 

Spôsob uchovávania : Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. 
 

Čas použiteľnosti : Použite do dátumu uvedeného na obale. 
 

Označenie : Len pre zvieratá! 
  

Bez predpisu veterinárneho lekára. 
 

Zneškodnite obsah/obal likvidujte v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. 

Prázdny elektrický odparovač odovzdajte na zberné miesto elektronického odpadu v súlade s 

miestnymi požiadavkami. 
 

Patentovaná technológia: www.feliway.com  

Licencia IRSEN 

www.feliway.com  

http://www.feliway.com/
http://www.feliway.com/
http://www.feliway.com/
http://www.feliway.com/


                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 k Rozhodnutiu  č.: 007/R/16-S 



 

VONKAJŠÍ OBAL 

 

FELIWAY
®
 CLASSIC náplň + difuzér 

Pre domáce pohodlie a upokojenie 

Poskytuje pocit istoty. 

Pomáha pri behaviorálnych problémoch 
 

30 dní 

Start-set 

Difuzér a náplň 
 

Vzhľadom k tomu, že Feliway® difuzér účinkuje nepretržite, poskytuje stále pohodlie domova. 

Použitie u mačiek: 

- značkovanie močom a škrabanie 

- prispôsobenie sa novému prostrediu (presťahovanie sa, nový člen rodiny, osoba alebo zviera) 

- prispôsobenie sa zmenám v domácnosti 

- v domácnosti s viacerými mačkami 
 

Feliway® 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. 

Prípravok je vhodný aj pre mačiatka a staršie mačky. 

Feliway® Difuzér by mal byť použitý v miestnosti, kde mačka trávi väčšinu svojho času. 

 
Nebezpečenstvo. 

Obsahuje: Uhľovodíky, C14 – C19, izoalkány, cyklické, <2 % aromatické látky 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU. 

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, lekára. 

NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 

Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

Obsah/obal likvidujte v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi. 
 

Na použitie len s 110- 240 V. 

Nikdy nepoužívajte s adaptérom alebo konvertorom napätia. 
 

Zloženie 

F3 frakcia syntetického mačacieho tvárového feromónu……................. 2 % 

Isoparaffinic Hydrocarbon …………………………………....................100g 
 

Jedna 48 ml fľaštička vydrží až 30 dní. 

Postačí na plochu 50 - 70 m
2
. 

 

Patentovaná technológia 
 

CEVA ANIMAL HEALTH SLOVAKIA, s. r. o. 

Prievozská 5434/6A 

821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov 

Slovenská republika 

 

Lot: 

Exsp.: 

 


