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Samenstelling:
Analoog van de F3 fractie van de gezichtsferomonen van de kat……. 2%
Excipients q.s……………………………............……...............................100g
Farmaceutische vorm
Verdamper
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. Het is bewezen dat het helpt katten
gerust te stellen, 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.

Stress bij de kat
Het is algemeen bekend dat stress bij katten voor verschillende gezondheidsproblemen
en veranderingen in het gedrag van de kat kan zorgen.
Algemeen voorkomende problemen die te maken hebben met stressgerelateerd gedrag:
• urine sproeien
• verticaal krabben
• zich steeds meer terugtrekken
• overdreven of te weinig verzorgingsgedrag
• spanningen tussen katten
• excessive vocalisatie
• stereotiep gedrag

Algemeen voorkomende medische stressgerelateerde problemen:
• blaasontsteking
• haaruitval
• anorexia
• obesitas

Toepassingen
Feliway® Verdamper bevat een kopie van de F3 fractie van de gezichtsferomonen van de
kat en biedt een natuurlijke en gemakkelijke manier om te helpen bij het voorkomen of
controleren van stressgerelateerde gedragingen van uw kat, zoals:
• in huis urine sproeien en verticaal krabben
• spanningen tussen katten, hierbij bewaren of herstellen van de harmonie binnen uw
huishouden
Feliway® Verdamper helpt ook om katten op hun gemak te stellen in moeilijke situaties
of nieuwe omgevingen, zoals:
- adoptie
- nieuwe omgeving: verhuizen, vakantie, kattenpension, renovatie of herinrichting
- nieuwe huisgenoot (een baby, een nieuw huisdier)
- luidruchtige omgeving (vuurwerk, feest thuis, Kerst, Oudejaarsavond, etc.)

Feliway®kan ook gebruikt worden onder begeleiding van een dierenarts of
gedragstherapeut als hulp bij katten die stressgerelateerd gedrag of medische problemen
vertonen.
Feliway®Verdamper kan gecombineerd worden met Feliway®Spray indien nodig en
naargelang de situatie (zie tabel).

Feliway® Verdamper is niet aangewezen in geval van agressie tussen katten of gericht
naar de eigenaar of bij enig ander niet stressgerelateerd verschijnsel.
Instructies bij gebruik

1. Draai de dop van de flacon.
2. Draai de verdamper op de flacon.
3. Plaats de verdamper in een elektrisch stopcontact en zet hem aan voor een
onafgebroken periode van 1 maand.
Elke flacon blijft ongeveer 4 weken werkzaam. De luchtcirculatie, locatie enz. zullen
echter een invloed hebben op hoe snel de vloeistof verdampt, waardoor dit enkel als een
richtlijn beschouwd moet worden. Op iedere navulflacon van Feliway® vindt u een
afpelbare sticker. Deze sticker kunt u gebruiken om op een kalender te plakken of in een
agenda om u eraan te herinneren wanneer u de Feliway® Verdamper dient te
controleren.
Vervang de elektrische verdamper om de 6 maanden of nadat u 6 navullingen gebruikt
heeft.
Om te helpen om urine sproeien of verticaal krabben te voorkomen of te
controleren
Maak de gemarkeerde plaatsen niet schoon met producten die ammoniak of bleekmiddel
bevatten, aangezien katten extreem gevoelig zijn voor sterke geuren. Water,
chirurgische alcohol of een andere geurloze oplossing dient gebruikt te worden om de
bevuilde plaats te behandelen.
• Plaats de Feliway® Verdamper in het stopcontact in de kamer waar de kat markeert of
waar de kat het meeste verblijft.
• U kunt stoppen met het gebruik van Feliway® Verdamper zodra u opmerkt dat de kat
zijn kop langs de plaats in kwestie wrijft (markeren met zijn eigen gezichtsferomoon).
• Directe resultaten kunnen zichtbaar zijn, echter in de meeste gevallen zal de frequentie
van sproeien verminderen na verloop van tijd.
• Als een kat een geschiedenis heeft van urine sproeien, dient de Feliway® Verdamper
tenminste 48 uur (idealiter 1 week) voor de verwachte stresserende gebeurtenis in het
stopcontact geplaatst te worden bijvoorbeeld bij een nieuw huisdier, verbouwingswerken,
feest, verhuizen etc.

Om te helpen bij het voorkomen of controleren van spanningen tussen katten
om de harmonie in het huishouden te behouden of te herstellen
• De Feliway® Verdamper dient in de kamer waar de katten het meest verblijven in het
stopcontact geplaatst te worden om het algemene stress niveau te helpen verminderen.
• Laat de verdamper tenminste 1 maand in het stopcontact tot de problemen overgaan.
Vervang de navulling indien nodig. Sommige huishoudens met meerdere katten hebben
mogelijk baat bij permanent gebruik van de Feliway® Verdamper.
Om te helpen katten gerust te stellen in stressvolle situaties of bij
veranderingen in het territorium van de kat (zie details hierboven)
• De Feliway® Verdamper dient in de kamer waar de kat het meest verblijft in het
stopcontact geplaatst te worden, tenminste 48 uur (idealiter 1 week) voor de verwachte
verandering.
• Laat de verdamper continu in het stopcontact voor tenminste 1 maand of tot de
problemen verdwijnen.
• Vervang de navulling indien nodig.
Aanpassingen aan het gedrag en omgeving kunnen gewenst zijn en advies dient
dan ook ingewonnen te worden bij uw dierenarts of gedragsspecialist, zeker bij
huishoudens met meerdere katten.
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Voor de beste resultaten: gebruik
de Feliway® Verdamper in
combinatie met de Feliway® Spray.

Additioneel

Minstens 1 maand.

Feliway® Spray dient direct op het
volledig gekrabde oppervlak
aangebracht te worden. Feliway®
Verdamper kan ook helpen de
stress te verminderen.

Voorkeur

Feliway® Verdamper
dient in het stopcontact
geplaatst te worden. De
navulling vervangen
indien nodig tot de
problemen verdwijnen.
Huishoudens met
meerdere katten hebben
mogelijk baat bij
permanent gebruik van
de Feliway® Verdamper.

Feliway® Verdamper dient gebruikt
te worden om het algemene stress
niveau te helpen verminderen bij
alle katten. De verdamper dient
continu in het stopcontact
geplaatst te zijn in de kamer waar
de katten het grootste deel van
hun tijd doorbrengen. Feliway®
Spray kan worden gebruikt in
combinatie met de verdamper in
veel bezochte locaties.

Feliway® Verdamper
dient tenminste 1 maand
gebruikt te worden en
indien nodig de navulling
vervangen tot de
problemen verdwijnen.

Feliway® Verdamper is de meest
gemakkelijke formulatie. De
verdamper dient continu in het
stopcontact geplaatst te zijn in de
kamer waar de kat het grootste
deel van zijn tijd doorbrengt.
Feliway® Spray kan worden
gebruikt in combinatie met de
verdamper om de doeltreffendheid
te verhogen.
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Transport
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Begin idealiter 1 week
voor de verwachte
gebeurtenis, gebruik
gedurende de
gebeurtenis en een
aantal dagen na de
gebeurtenis.

Feliway® Verdamper is de meest
gemakkelijke formulatie.

Minstens 1 maand.

Feliway® Verdamper is de meest
gemakkelijke formulatie. Feliway®
Spray kan worden gebruikt met de
verdamper of in een situatie waar
de verdamper niet praktisch is
(kattenpension, kennel,
transportbox).

Bij lange reizen is het
aangeraden om opnieuw
te sprayen na 4-5 uur
(zonder de kat in de
transportbox).

Ongeveer 15 minuten voor vertrek,
spray alle vier de wanden en vloer
met Feliway®. Wacht dan minstens
15 minuten, tot de alcohol
verdampt is.

Voorkeur = het Feliway® product dat het meest geschikt is voor de situatie
Additioneel = aanvullend Feliway® product dat kan worden gecombineerd als aanvulling
Productinformatie
Werkingsoppervlakte: 50-70 m2.
Elke flacon van 48ml blijft ongeveer 30 dagen werkzaam.
Feliway® werd speciaal ontwikkeld voor katten, geeft geen slaperig effect en heeft geen
effect op mensen of andere dieren.
Feliway® is geen diergeneesmiddel. Raadpleeg bij ziekteverschijnselen uw dierenarts.
Gebruik de Feliway®Navulling enkel met de Feliway®Verdamper.De doeltreffendheid van
het product kan niet gegarandeerd worden indien u een ander apparaat gebruikt.
Bewaren in een stofvrije omgeving indien niet in gebruik.
Feliway® Verdamper dient in het stopcontact geplaatst te worden en dient continu
ingeschakeld te zijn.
Vervang de elektrische verdamper om de 6 maanden of nadat u 6 navullingen gebruikt
heeft.
De Feliway® Verdamper is gemaakt in de E.U. en is van onbrandbaar plastic. Hij voldoet
aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Voorzorgsmaatregelen
Check voor gebruik dat het voltage 220 – 230 V is.
Niet bedekken of onder meubilair plaatsen.
Raak het apparaat niet aan met natte handen.
De interne delen van dit apparaat worden erg warm om de verdamping van de werkzame
stof te bevorderen. Raak deze oppervlaktes niet aan tijdens het gebruik.

Het apparaat niet openen en de interne delen niet proberen te veranderen. Als het
apparaat slecht blijkt te werken, gelieve dan contact op te nemen met ons.
Indien de oplossing in contact komt met de huid, grondig wassen met zeep en water.
In geval van contact met de ogen, onmiddellijk wassen met water en medisch advies
inwinnen.
Indien de oplossing of een deel van het apparaat ingeslikt werd, consulteer dan
onmiddellijk een arts en neem al de verpakkingsteksten mee voor naslag.
Buiten het bereik van kinderen bewaren, indien niet in gebruik.
Verwijder lege verpakkingen en gebruikte elektrische apparaten in overeenstemming met
de lokale overheidsrichtlijnen.
Elektrische apparaten mogen niet verwijderd worden met het huishoudelijke afval.
Het product voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EC m.b.t. Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). Ceva Santé Animale kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor schade die veroorzaakt werd door verkeerd gebruik of door wijzigingen aan
het apparaat.

Lees alstublieft de Veel gestelde vragen en bewaar deze bijsluiter voor de
toekomst als referentie.
Veel gestelde vragen
Welk feromoon bevat Feliway® en is het veilig voor mensen?
Het feromoon afgegeven door Feliway® is identiek aan het natuurlijk gezichtsferomoon
dat de kat gebruikt om objecten in zijn omgeving te markeren. Aangezien feromonen
diersoortspecifiek zijn, hebben kattenferomonen geen effect op mensen of op andere
dieren.
Is het Feliway® Verdamper apparaat veilig?
Het Feliway® Verdamper apparaat is gemaakt in de E.U. en voldoet aan de Europese
richtlijnen. Vergelijkbare apparaten zijn sterk vertegenwoordigd in Europa als plug-in
luchtverfrissers, muggenverdrijvers enz.
Kan ik de verdamper gebruiken als ik last heb van astma?
Naast de feromonen bevat Feliway® een mineraal-olie van het paraffinetype, die lijkt op
de olie gebruikt in andere luchtverfrissers. Indien u zeer gevoelig bent dan adviseren wij
u het alleen te gebruiken na goedkeuring door uw huisarts of om de Feliway® Spray te
gebruiken als alternatief.
Waarom mag ik de verdamper niet onder meubilair plaatsen?
De oliedamp (de drager voor de feromonen) zal opstijgen als een kolom van warme lucht
boven het apparaat. Als deze opstijgende lucht geblokkeerd wordt (bijv. door een plank,
tafel of kast), kan deze olie opnieuw gaan condenseren en een zichtbare vlek achterlaten.
Dit kan de circulatie van de feromonen verhinderen en de doeltreffendheid van het
product verminderen.

Kan ik luchtverfrissers/ huisverfrissers op hetzelfde moment gebruiken als
Feliway® ?
Luchtverfrissers en sterke geuren kunnen storend zijn voor huisdieren. Daarom wordt
aanbevolen om sterke geuren in huis te verwijderen alvorens de Feliway® Verdamper
thuis in het stopcontact te plaatsen, omdat deze ervoor kunnen zorgen dat uw huisdier
de feromonen minder goed waarneemt.
Dien ik de verdamper ‘s nachts uit te zetten?
Nee. De verdamper dient dag en nacht in het stopcontact te blijven.
Het vloeistofniveau in de verdamper lijkt niet te dalen?
De verdamping van de vloeistof vanuit de Feliway® Verdamper is een proces dat erg
langzaam verloopt.Kleine variaties zijn mogelijk afhankelijk van de
luchtcirculatie.Controleer of het verdampstaafje niet gebroken is. (Dit zit onderaan in de
vloeistof en maakt bovenaan contact met de verwarmde keramische plaat). Zorg ervoor
dat het apparaat altijd aan staat (soms werkt een elektrisch stopcontact met een
schakelaar). Probeer eventueel het apparaat ook eens in een ander stopcontact.
Dien ik een navulling te plaatsen zelfs als het oude reservoir nog niet volledig
leeg is?
Sommige apparaten kunnen iets langer dan 4 weken werkzaam zijn, door verschillen in
locatie, luchtcirculatie, enz. Het reservoir zal echter nooit volledig leeg zijn. Daarom
wordt aangeraden het reservoir na 4 weken te vervangen.
De verdamper verspreidt een branderige geur – is dit veilig?
Nieuwe verdampers kunnen soms een lichte geur verspreiden tijdens de eerste 24u.
Deze geur lijkt op die van een elektrisch verwarmingstoestel waarin zich stof heeft
opgehoopt. Verdampers in een zeer stoffige omgeving kunnen sterker een onaangename
geur verspreiden. Verzeker u ervan dat uw hond of kat niet op de verdamper geplast
heeft en dat er zich geen resten op het verwarmingselement bevinden.
Hoe lang dien ik Feliway® te gebruiken?
Dat is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem waarvoor u Feliway®
gebruikt. De tabel hierboven zal u enige indicatie geven.
Hoe lang duurt het vooraleer de Feliway® Verdamper over het hele oppervlak
werkzaam is?
We raden aan om de verdamper minstens verschillende uren in het stopcontact te laten
(idealiter 24u)zodat de verdamper volledig werkzaam wordt.
Hoe lang duurt het vooraleer ik een effect zie op mijn kat dankzij het gebruik
van de Feliway® Verdamper?
De Feliway® Verdamper zal 24u na plaatsing in het stopcontact volledig werkzaam zijn.
Het effect op de kat hangt af van de aard, ernst en duur van het probleem waarvoor
Feliway®gebruikt wordt.
Ik heb een verdamper in het stopcontact geplaatst thuis. Ondertussen ben ik
echter zwanger. Is dit gevaarlijk? Dien ik het gebruik ervan stop te zetten?
U mag de verdamper blijven gebruiken. Volgens de toxicologische gegevens over de
bestanddelen van onze producten, wordt er geen enkel risico verwacht na inademing van
de feromonenproducten, bij gebruik zoals aanbevolen.

Kan ik Feliway® en ADAPTILTM in hetzelfde huis gebruiken?
Ja, de feromonen in elk product zijn ‘diersoortspecifiek’; Feliway® zal enkel een effect
hebben op katten en het geruststellend feromoon voor honden zal enkel op honden een
effect hebben.
Wat is de meest geschikte manier om urine te reinigen na urine sproeien?
Het gebruik van chirurgische alcohol gemengd met warm water is aanbevolen. Ongeveer
1 dopje in een kleine emmer met warm water (normaal zal het in een witte wolkachtige
kleur veranderen). Was de plaats met de oplossing en laat het aan de lucht drogen.
Feliway® Spray kan hierna gesprayd worden op het gebied om de kans dat urine sproeien
zich weer voordoet te helpen verminderen.

Ceva Santé Animale B.V.

Ceva Santé Animale

Tiendweg 8c

Metrologielaan 6

2671 SB Naaldwijk

1130 Brussel

Nederland

België

www.feliway.com

Feliway® is een gedeponeerd handelsmerk van Ceva Santé Animale.
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