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Benaming 
 
Feliway 20ml (niet geneesmiddel) 
 
 
Samenstelling 
 
Analoog van de F3 fractie van de gezichtsferomonen van de kat ....10% 
Ethanol (90%) q.s. ................................................................20 ml 
Het effect van Feliway® Spray duurt 4 tot 5 uur. Een flacon van 20 ml bevat 
voldoende hoeveelheid voor ongeveer 130 maal sprayen (+/- 15 toepassingen). 
 
 
Farmaceutische vorm 
 
Spray 
 
 
 
Doeldieren 
 
Katten 
 
 
Eigenschappen 
 
Wanneer een kat zich prettig en veilig voelt in zijn omgeving, dan wrijft hij met 



zijn kop langs meubels of de hoeken van de muur en laat hierdoor een 
gezichtsferomoon achter (zie figuur 1). Dit feromoon is specifiek voor katten en 
brengt een boodschap van veiligheid, geruststelling en welzijn over. 
 

 
 
Figuur 1 : Gezichtsmarkering 
 
Feliway® is een synthetische kopie van dit feromoon en het is bewezen dat het 
helpt katten gerust te stellen en te bemoedigen en dat het hen helpt om te gaan 
met veranderingen in hun omgeving of met andere stressvolle situaties. 
De doeltreffendheid van Feliway® is bewezen door meer dan 13 klinische 
studies die gepubliceerd werden in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften 
en op internationale conferenties. 
Feliway® helpt bij het reizen significant te verminderen: overgeven, urineren, 
defecatie, miauwen, prikkelbaarheid en speekselen bij katten vergeleken met 
een placebo in een veld studie. 
 
Gebruik 
 
Feliway® Spray bevat een kopie van de F3 fractie van de gezichtsferomonen van 
de kat en biedt een natuurlijke en gemakkelijke manier om te helpen het reizen 
voor uw kat aangenamer te maken. 
Feliway® kan ook gebruikt worden om katten te helpen die stressgerelateerde 
gedragsproblemen vertonen. Voor dergelijke situaties kan de Feliway® 
Verdamper zinvol zijn. Vraag uw dierenarts voor advies. 
 
Instructies bij gebruik 
 
•  Feliway® Spray kan direct gesprayed worden op de transportbox, kattenmand, 



in de auto of direct op de ligplaats van de kat. 
•  Schud Feliway® voor gebruik en pas op ongeveer 10 cm afstand van de te 
sprayen plek toe, waarbij de flacon verticaal gehouden dient te worden. 
•  Spray 8 tot 10 maal met de Feliway® Spray minstens 15 minuten voor de kat 
in de bewuste ruimte wordt gebracht (wagen, kooi, enz.). Een spray dient 
toegediend te worden in alle 4 de hoeken, 2 x sprayen op de vloer en 2x 
sprayen tegen het plafond van de transportbox of kooi. 
•  Het effect duurt 4 tot 5 uur. Voor lange reizen, herhaal het sprayen na verloop 
van tijd als een verminderd effect wordt waargenomen. Haal de kat uit de 
transportbox voor het sprayen en wacht tenminste 15 minuten met het 
terugplaatsen van de kat zodat de alcohol tijd heeft om te verdampen. 
 
 
Feliway® Spray mag niet direct op dieren of in de buurt van de kop van dieren 
gesprayd worden. 
Feliway® werd speciaal ontwikkeld voor katten, geeft geen slaperig effect en 
heeft geen effect op mensen of andere dieren.  
Feliway® kan tezamen met traditionele medicatie ingezet worden. 
 
 
 
 
 
Voorzorgsmaatregelen 
 
• Feliway® Spray dient op kamertemperatuur bewaard te worden. 
• Feliway® Spray zal geen vlekken achterlaten. We adviseren echter dat u het 
product voor gebruik test op een oppervlak dat niet in het zicht is. 
 
 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.  
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.  
Niet roken. 
In goed gesloten verpakking bewaren.  
Bij kamertemperatuur bewaren. Licht ontvlambaar. 
 
 



 
Verdeler 
 
Ceva Santé Animale B.V. – Tiendweg 8c – 2671 SB Naaldwijk NL 
Ceva Santé Animale NV – Metrologielaan 6 – 1130 Brussel BE 
 
Feliway® is geen diergeneesmiddel. Raadpleeg bij ziekteverschijnselen uw 
dierenarts.  
Feliway® is een gedeponeerd handelsmerk van Ceva Santé Animale.  
Feliway® wordt beschermd door een Europees patent. 
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