
Mi az ADAPTIL®? 
Az ADAPTIL® termékcsalád megerősítőleg hat, segít a kutyáknak megbirkózni az új élmények és a félelmet keltő helyzetekből adódó stresszel.
Klinikai kísérletek* bizonyítják, hogy az ADAPTIL® feromon-termékek megerősítést nyújtanak bármilyen korú kutya számára, hogy biztonságban 
érezzék magukat új vagy félelmetes helyzetekben. Ilyen helyzet pl. a szocializációs időszak egy kutyakölyök számára, a mennydörgés és egyéb hangos 
zajok (pl. tűzijáték), örökbefogadás, költözés, nyaralás, utazás, autózás vagy új családtag érkezése.
A környezetből származó feromonok érzékelése a szaglószervhez közeli területen történik. Az ún. „kutya appeasing feromon” az anyakutya emlői 
közelében termelődik, az ellést követően.
Az ADAPTIL® ennek a természetes feromonnak a szintetikus változata, ami elektromos párologtató, spray vagy nyakörv segítségével kerül a környezetbe. 
Az ADAPTIL® fajspecifikus. Kizárólag kutyák számára érzékelhető. Természetes megoldás és nem bódítja el az embert, sem más állatot. 
Az ADAPTIL® együttes alkalmazása egyéb kezeléssel nem ellenjavallt. 
A kutyák viselkedése gyakran összetett, többféle módon befolyásolható. 
Az ADAPTIL® az elsőként választható, nem gyógyszeres megoldás a stresszel összefüggésbe hozható viselkedési problémákra. Bizonyítottan segít 
kontrol-lálni mind az enyhe, mind a súlyos fokú stresszt a kutyákban. 
Egyes esetekben további viselkedésterápia és környezetmódosító lépések, valamint állatorvosi segítség igénybevétele is szükségessé válhat. 
Az ADAPTIL® alkalmazható egyéb, az állatorvosa vagy viselkedésterapeutája által javasolt viselkedésterápia kiegészítéseként. 
Az ADAPTIL® nem állatgyógyászati gyógyszerkészítmény. Betegségre utaló tünetek esetén forduljon állatorvosához!
*Az ADAPTIL® hatékonyságát számos, neves tudományos szaklapban publikált vagy nemzetközi konferencián közzétett klinikai vizsgálat bizonyítja (2011-ig 
D.A.P® néven).
Az ADAPTIL® termékcsalád használatával kapcsolatos további részletekért, a hasznos ismeretanyagok, szakértői vélemények és tanácsok teljes körű 
irodalomjegyzékért keresse fel a www.adaptil.com honlapot!
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LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

VESZÉLY
Tartalmaz: Szénhidrogének, C14-C19, izoalkánok, gyűrűs, <2% aromás.
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!
A veszélyt a folyadék légutakba való bejutása (aspirációja) jelenti, a lenyelést és félrenyelést követően.
Használat előtt olvassa el a címkén és a termékismertetőben közölt információkat.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy biztosan ne játszhassanak a készülékkel. A készülék kizárólag a javasolt utántöltő folyadékkal 
használható. Egyéb anyagok használata a toxicitás és a tűzveszély kockázatához vezethet.
A készülék használata gyermekek, csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű emberek, valamint az alkalmazásában járatlanok számára nem 
javasolt, csak amennyiben a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy ismerteti a használat módját. 
A készülék nyolc éves vagy idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű emberek, valamint az alkalmazásában járatlanok 
számára akkor használható, ha felügyelet alatt állnak vagy ismertették velük a készülék biztonságos használatának módját és megértik a kapcsolódó 
veszélyt. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását nem végezheti felügyelet nélküli gyermek.
A hatóanyag elpárologtatásához a készülék felülete felforrósodik, ezért működés közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg ezeket a felületeket. 
Nem szabad letakarni vagy bútorok alá tenni a készüléket, mert ez csökkentheti a párolgás mértékét, valamint foltot hagyhat a felette lévő felületen. 
NE helyezze víz alá. NE CSATLAKOZTASSA: Elektromos berendezések alá, bútorok vagy a falból kiálló tárgyak alá, elosztóba vagy hosszabbító kábelbe. 
A javasolt MINIMÁLIS TÉRKÖZ a párologtató fölött: 1,20 m.
Az elektromos párologtató cseréje hathavonta, vagy hat utántöltő alkalmazását követően javasolt.
KIZÁRÓLAG ADAPTIL® utántöltőt használjon. A Ceva nem tehető felelőssé semmilyen kárért, sérülésért vagy nem megfelelő hatásért, amennyiben ezt 
a párologtatót bármilyen egyéb utántöltővel használják.
ŐRIZZE MEG EZT A TERMÉKISMERTETŐT, mert a későbbiekben szüksége lehet rá. További információkért keresse fel a www.adaptil.com oldalt.

                 PÁROLOGTATÓ & UTÁNTÖLTŐ
Kutya appeasing feromon analóg ……………………………… 2 %
Izoparaffinos szénhidrogén q.s ………………………………… 100g
Egy 48 ml-es tartály kb. 30 napra elegendő.
Az készülék 110-240 V közötti feszültség mellett használható.
NE CSATLAKOZTASSA: Elektromos berendezések alá, bútorok vagy a falból kiálló tárgyak alá, többcsatlakozós adapterbe (elosztóba) vagy hosszabbító kábelbe.

                SPRAY (20 ml)
Kutya appeasing feromon analóg……………………2%
Izopropanol q.s………………………………………..20 ml
Az ADAPTIL® spray hatása akár 4-5 órán keresztül fennáll.
Egy 20 ml-es tartály kb. 125 spriccelésre elég (kb. 16 használat).

Veszély
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és permet.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Súlyos szemirritációt okoz.

                NYAKÖRV
Kutya appeasing feromon analóg………………………………………………………………………………………………………………………….5%
Vivőanyag q.s. 1 nyakörv………………………………………………………………………………………………………………………………….100%
Kölyök és kistermetű kutya nyakörv – 46,5 cm (Maximum 37,5 cm nyakkerületre)
Közepes és nagytestű kutya nyakörv - 70 cm (Maximum 62,5 cm nyakkerületre)
Az ADAPTIL® nyakörv akár 4 héten keresztül is hat. A samponozás kivételével folyamatosan maradjon a kutyán. 
Gyermekektől elzárva tartandó!
A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

                SPRAY  (60 ml)
Kutya appeasing feromon analóg………….2%
Izopropanol q.s……………………………..60 ml
Az ADAPTIL® spray hatása akár 4-5 órán keresztül fennáll.
Egy 60 ml-es tartály kb. 400 spriccelésre elég (kb. 50 használat).

Ne fújja közvetlenül a kutyára vagy az eleségre!
Gyermekektől elzárva tartandó!
Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás!
El kell kerülni a permet belélegzését.
Szembe kerülés esetén: perceken keresztül vízzel alaposan ki kell öblíteni.
Jól szellőző, hűvös helyen tartandó. 
A tartalom/tartály elhelyezése hulladékként és ártalmatlanítása: a veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőpontjain, a helyi előírásoknak megfelelően.

Védjegy oltalom alatt álló technológia
n n nCeva-Phylaxia Zrt.    1107 Budapest, Szállás u. 5.    Tel.: (36-1) 262-9505    www.adaptil.com

KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!
Ezek a termékek csak a csomagoláson feltüntetett időpontig (EXP) használhatók fel.
Gyártó: Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500, Libourne, Franciaország
Nyilvántartási szám: 778/1/2016 NÉBIH ÁTI (párologtató + 48 ml utántöltő)

778/2/2016 NÉBIH ÁTI (48 ml utántöltő)
777/1/2016 NÉBIH ÁTI (46,5 cm)
777/2/2016 NÉBIH ÁTI (70 cm)
779/1/2016 NÉBIH ÁTI (60 ml)
779/2/2016 NÉBIH ÁTI (20 ml) 67
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