ADAPTIL® verdamper / spray / halsband
Productnaam
Adaptil® Verdamper
Adaptil® Spray
Adaptil® Halsband (groot: 70 cm; klein: 45 cm)
Samenstelling
Adaptil® Verdamper: geruststellend feromoon van de hond, dog appeasing pheromone: 2%; excipient q.s.p.:
100 g.
Adaptil® Spray: geruststellend feromoon van de hond 2%, Isopropanol q.s.p. 60 ml
Adaptil® Halsband: geruststellend feromoon van de hond: 2,5% Excipients q.s. 1 halsband: 100%
Eigenschappen
Alle zogende dieren produceren zogenaamde geruststellende feromonen die tot doel hebben de jongen gerust
te stellen. De geruststellende feromonen van de hond worden door de talgklieren in de intermammaire groeve
van de teef uitgescheiden. Deze feromonen kalmeren en stellen de pup op z'n gemak in een onbekende
omgeving en in nieuwe situaties.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze feromonen ook bij de volwassen hond een duidelijk geruststellende
werking hebben. Adaptil® heeft alle kenmerken van de natuurlijke geruststellende feromonen van de
moederhond.
Doeldieren
Honden
Indicaties
Het stoppen of verminderen van angst en onrust gerelateerde verschijnselen bij de volwassen hond en het
puppy, zoals: vernielzucht, blaffen, onzindelijkheid, overmatig likken; stelt de hond gerust in stressvolle
omgevingen; zorgt ervoor dat een puppy makkelijker kan wennen in een nieuwe omgeving.
Adaptil® helpt verschijnselen van angst en stress, zowel binnens- als buitenshuis, bij pups en volwassen
honden te beheersen en voorkomen, zoals bij:
het wennen aan een nieuwe omgeving (nieuw huis, onbekende bezoekers, pension)
de periode van socialisering
onbekende en onvoorspelbare situaties
angst buitenshuis (verkeer, andere honden, onweer, vuurwerk, etc.)
De combinatie van Adaptil® Halsband en Adaptil® Verdamper wordt aanbevolen voor honden die zowel
binnens- als buitenshuis verschijnselen van angst vertonen.
Gelieve uw dierenarts te raadplegen.
Contra-indicaties
Geen
Bijwerkingen
Geen
Toediening/Dosering
Adaptil® Verdamper

Bijwerkingen
Verwijder de dop van de flacon; schroef de verdamper op de flacon en draai hem handvast aan; steek de
verdamper in een stopcontact en zorg ervoor dat de flacon rechtop blijft. Plaats de verdamper in de ruimte
waar de hond het meest verblijft gedurende de dag. Doeltreffend in ruimtes van 50 tot 70 m². Een flacon is
werkzaam gedurende ± 4 weken. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aanbevelingen van de
dierenarts.
Adaptil® Spray
Spray 8 tot 10 maal met de D.A.P. Spray 15 minuten voorafgaand aan de te verwachten gebeurtenis en
voordat de hond in de bewuste ruimte (auto, kooi, kennel, etc.) wordt gebracht. Het positieve effect houdt
ongeveer 1,5 a 2 uur aan, afhankelijk van de individuele reactie van het dier. Herhaal de toediening na deze
tijd of wanneer u een vermindering van het effect waarneemt. D.A.P. Spray kan direct op de ligplaats, in de

mand, in de kennel, of in de auto gesprayd worden. Niet direct op dieren of in de buurt van de kop van het dier
sprayen.
Adaptil® Halsband





Bevestig de halsband rond de nek van uw hond en stel hem op de juiste maat
Knip het overtollige gedeelte van de halsband af
Laat de halsband permanent rond de nek van uw hond zitten
De halsband blijft ongeveer 4 weken werkzaam

Wachttijdadvies
Niet van toepassing.
Waarschuwingen
Adaptil® Verdamper
Zie verpakking.
Adaptil® Spray
Het product vlekt niet een geeft niet af. Niettemin, vanwege de grote variatie van materialen die gebruikt
worden in de woninginrichting, raden wij u aan om het product eerst op een proefstukje dat niet in het zicht is
uit te proberen. Spray niet direct op dieren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Aanraking met de huid vermijden. Na aanraking met de huid
onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geval van doorslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken.
Adaptil® Halsband
Verwijder de halsband voordat de hond gewassen wordt of in bad gaat en doe hem weer om als de vacht van
de hond droog is
Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren
Gebruik de halsband niet bij honden met ernstige en uitgebreide huidbeschadigingen
Open het beschermhoesje pas als het product klaar is voor gebruik
Adaptil® Halsband is geen diergeneesmiddel. Neem bij ziekteverschijnselen contact op met uw dierenarts.
Bewaarcondities/Houdbaarheid
Adaptil® Verdamper: Bij kamertemperatuur (15-25°C).
Adaptil® Spray: 3 jaar.
Adaptil® Halsband: 3 jaar. Na opening blijft de halsband ongeveer 4 weken werkzaam.
Overige informatie
Verpakking
Adaptil® Verdamper: Verdamper + flacon à 48 ml; Navulling flacon à 48 ml.
Adaptil® Spray: Spray van 60 ml.
Adaptil® Halsband: Doosje met 1 D.A.P. Halsband 45 cm; Doosje met 1 D.A.P. Halsband 70 cm.
Registratienummer: nvt

