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Co je FELIWAY FRIENDS?  

 
FELIWAY FRIENDS difuzér snižuje napětí a konflikty mezi kočkami, a tak pomáhá udržovat harmonii 
mezi kočkami v domácnostech s více kočkami. 
FELIWAY FRIENDS obsahuje syntetickou kopii kočičího uklidňujícího feromonu, který je přirozeně 
uvolňován kočkou po porodu koťat. Tento feromon je uvolňován z okolí mléčné žlázy a je detekován 
koťaty z okolního prostředí. Feromon má silný uklidňující účinek na mláďata, čímž pomáhá udržovat 
pouto mezi kočkou a koťaty. Kočičí uklidňující feromon má stejný účinek také na dospělé kočky 
v domácnostech, kde je chováno více koček. 
Syntetická kopie kočičího uklidňujícího feromonu je uvolňována z FELIWAY FRIENDS difuzéru po jeho 
zahřátí. 
Tento feromon je druhově specifický, je vnímán pouze kočkami. Nemá žádný sedativní účinek na 
člověka nebo jakékoliv jiné zvíře v domácnosti.  
FELIWAY FRIENDS nemá vliv na žádný druh léčby. 
Chování koček je často velmi složité a existuje mnoho přístupů, které jej pomáhají ovlivňovat. 
FELIWAY FRIENDS je považován za první nelékovou pomoc pro soužití koček. Snižuje frekvenci a 
intenzitu konfliktů a napětí mezi kočkami v domácnosti. 
V některých případech může být zapotřebí behaviorální léčba, úpravy životního prostředí nebo se 
poradit s veterinárním lékařem nebo odborníkem na chování zvířat. FELIWAY FRIENDS může být 
použit i jako doplněk při léčbě poruch chování. 
FELIWAY FRIENDS není veterinární léčivý přípravek. Pokud se objeví příznaky onemocnění, poraďte se 
s veterinárním lékařem. 
FELIWAY FRIENDS může být použit spolu s FELIWAY CLASSIC.  
Pro více informací navštivte www.feliway.com, kde můžete najít užitečné rady od odborníků a další 

podrobnosti o použití a výhodách FELIWAY FRIENDS a FELIWAY CLASSIC.  

 

DIFUZÉR & NÁPLŇ, NÁPLŇ 

Analog kočičího uklidňujícího feromonu (C.A.P.) ……..…..2%  
Isoparaffinic Hydrocarbon q.s. ………………………………...100 ml  

 

Jedna lahvička o objemu 48 ml vydrží až 30 dní.  

Pro použití pouze v rozmezí 220 V - 230 V.   

 
NEPŘIPOJUJTE: Pod elektrické zařízení, pod nábytek nebo pod jakýkoliv objekt vyčnívající ze zdi, 

k rozdvojkám / adaptérem nebo prodlužovacím kabelem. 

 NEBEZPEČÍ 

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  
 

http://www.feliway.com/
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Obsahuje: Uhlovodíky, C14-C19, izoalkany, cyklické, < 2 % aromatické. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ 
Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny. 
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. 
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 nebo 
pod jakýkoliv objekt vyčnívající ze zdi, k rozdvojkám / adaptérem nebo prodlužovacím kabelem. 
MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST od difuzéru = 1,2 m. Může to narušit nebo blokovat šíření přípravku a 
zanechat zbytkové stopy. NIKDY neponořujte do vody. NEPŘIPOJUJTE dnem vzhůru. Přístroj je nutno 
vyměnit každých 6 měsíců. Na tento výrobek se vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Cílem této směrnice je snížit množství vyrobených 
elektrických a elektronických zařízení a doporučit opětovné použití, recyklaci. Používejte POUZE s 
FELIWAY FRIENDS náplní. 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. 
 

Ceva Santé Animale 

10 avenue de la Ballastière 

F-33500 LIBOURNE   

 
www.feliway.com 

 

 

http://www.feliway.com/

