Hva er FELIWAY® CLASSIC ?
FELIWAY® CLASSIC er fremstilt for å gi katten trygghet i forbindelse med nye situasjoner.
FELIWAY® CLASSIC kan brukes som et forebyggende tiltak eller i situasjoner der katten
tidligere har vist tegn på engstelse eller usikkerhet. Katter viser uro gjennom å urinmarkere
eller klore på uønskede steder i hjemmet.
FELIWAY® CLASSIC forebygger og/eller reduserer denne uroen, samt formidler en følelse
av trygghet, slik at den negative atferden opphører.
Studier* har vist at FELIWAY® CLASSIC har effekt på katter i alle aldre og kan bidra til
trygghet og sikkerhet i forbindelse med f.eks. tilvenning til nye miljøer (omplassering,
flytting, oppussing, nye familiemedlemmer, nye møbler, kattepensjonat), veterinærbesøk,
separasjonsproblemer, støy (torden, trafikk, fyrverkeri og lignende), hjem med flere katter,
transport/reisesyke og uro hos gamle.
Feromoner er duftstoffer som formidler budskap som katten registrerer og ubevisst påvirkes
av. Når katten føler seg rolig og trygg i sine omgivelser (sitt territorium) viser den det ved å
gni hodet mot f.eks. møbler, dørkarmer og gardiner. Da avsettes et ansiktsferomon, som er
helt spesifikt for katter og som formidler en følelse av trygghet, ro og harmoni.
FELIWAY® CLASSIC er en syntetisk kopi av kattens ansiktsferomon og kan bare bli oppfattet
av katter. FELIWAY® CLASSIC finnes i forskjellige formuleringer hvor feromonene utsondes
via oppvarming eller via spray.
Feromoner er ikke sløvende eller sederende og har heller ingen virkning på andre husdyr
eller mennesker.
FELIWAY® CLASSIC kan brukes sammen med medisinsk behandling.
Katters atferd er ofte svært kompleks og feromoner kan være et hjelpemiddel for å komme
videre i treningen av atferdsproblemer.
FELIWAY® CLASSIC er et hjelpemiddel for å redusere stressrelatert atferd.
Atferdsmodifiserende tiltak og endringer i kattens miljø kan være påkrevet og veterinær
eller atferdskonsulent bør derfor kontaktes for råd.
FELIWAY® CLASSIC er ikke et legemiddel. Ved tegn på sykdom skal veterinær alltid
kontaktes.
* Effekten av FELIWAY® CLASSIC er vist i tallrike studier som er publisert i seriøse
vitenskapelige tidsskrifter og presentert på internasjonale konferanser.
For enda bedre forståelse av feromonproduktene kan du gå inn på www.feliway.com og
lese mer, finne studier, filmer og råd fra eksperter.
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FELIWAY® CLASSIC DIFFUSER & REFILL
Analog til kattens ansiktsferomon F3…………………………2%
Isoparafinisk hydrokarbon q.s.
100 ml
En 48 ml flaske varer i ca. 30 dager.
Diffuseren er utviklet i flammesikker plast i samsvar med britisk standard BS60335.
Kontroller før bruk at spenningen er 220 - 230 V.
SETT IKKE INN DIFFUSEREN: under elektrisk apparat; under eller ved siden av møbler eller
andre ting i nærheten av kontakten; I en grenkontakt/skjøteledning.

FARE.
Inneholder: Hydrokarboner C14-C19, n-alcan, isoalcan, syklisk, < 2% aromatiske.
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.
Det oppstår fare dersom væsken trenger ned i luftveiene etter inntak og feil svelging.
Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, eller en lege. IKKE framkall brekning.
Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.
Produktrester/emballasje kastes i henhold til lokale krav.
Diffuseren skal skiftes ut etter 6 måneder eller etter at den er brukt sammen med 6 refillflasker.
Pass på at barn ikke leker med produktet.Diffuseren skal kun brukes med Feliwayflasken. Bruk med andre substanser
enn den opprinnelige kan gi risiko for brann eller forgiftning. Diffuseren skal ikke dekkes til eller plasseres under/bak
møbler. Det skal være luft ca. ½ meter på hver side av stikkontakten. Diffuseren må aldri håndteres med våte hender. For at
innholdet skal kunne frigjøres har diffuseren varmeelementer og disse skal ikke berøres under bruk. Ved utilsiktet kontakt
med øynene skal det skylles grundig med rikelig mengde vann. IKKE legg diffuseren i vann. SETT IKKE INN DIFFUSEREN:
under elektrisk apparat; under eller ved siden av møbler eller andre ting i nærheten av kontakten; I en
grenkontakt/skjøteledning. MINSTE AVSTAND: hvis mulig helt fritt over diffuseren, ellers minimum 1,20 m.Feliwayflasken
skal plasseres rett under diffuseren med bunnen ned, under bruk skal diffuseren stå kontinuerlig plugget inn i
stikkontakten.Bruk kun ADAPTIL® eller FELIWAY® CLASSIC refill. Ceva er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller svikt i
funksjonen som skyldes feilaktig bruk eller bruk av andre produkter i denne diffuseren.Ta vare dette pakningsvedlegget,
mer detaljert sikkerhetsinformasjon finner du på www.feliway.com.
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FELIWAY® CLASSIC SPRAY 20ml
Analog til kattens ansiktsferomon F3 ....................................10%
Etanol q.s. 20 ml
............................................................ 20 ml
En 20 ml flaske gir ca. 125 pumpeslag (+/- 16).
FELIWAY® CLASSIC SPRAY 60ml
Analog til kattens ansiktsferomon F3 ................................... 10%
Etanol q.s. 20 ml
............................................................ 20 ml
En 60 ml flaske gir ca. 400 pumpeslag (+/- 50).
FELIWAY® CLASSIC Spray gir effekt i 2- 4 timer.
Skal ikke sprayes direkte på katten eller på fôret.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke komme i kontakt med ild eller gnister.
Ikke røyk når produktet håndteres. Unngå innånding av sprayen. Ved utilsiktet kontakt med
øyne skal det umiddelbart skylles grundig med rikelig mengde vann.
Oppbevares kjølig på et godt ventilert sted.
Flasken skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav.
Patentert teknologi
Norsk representant:
Orion Pharma Animal Health - Gjerdrums vei 8, Postboks 4366 Nydalen - 0402 Oslo.
Telefon 40 00 41 90.
www.feliway.com

Feliway Classic er et trademark eid av Ceva
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