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FELIWAY® FRIENDS TERMÉKISMERTETŐ (HASZNÁLATI UTASÍTÁS) 

 

 

 
 

Mi a FELIWAY® FRIENDS?  

Klinikai kísérletek bizonyítják, hogy a FELIWAY® FRIENDS csökkenti a macskák közötti feszültséget és 

konfliktushelyzeteket, ezáltal segít a macskáknak harmóniában együtt élni a közös otthonukban. A FELIWAY® 

FRIENDS annak a ‘macska appeasing feromonnak’ (appezinnek) a szintetikus változata, amit természetes 

körülmények között az anyamacska termel az ellést követően. Ez a feromon az emlőtájékon termelődik, és a 

levegőbe került feromon érzékelése a szaglószervhez közeli területen történik. Az appezin segíti a kölykök és 

az anyamacska közötti kötődés kialakulását és fenntartását. Kimutatták, hogy az appezin hasonló kötődést vált 

ki a többmacskás otthonokban együtt élő felnőtt egyedek között.   

A FELIWAY® FRIENDS-ben található szintetikus appezin az elektromos párologtató készülék 

felmelegedésekor szabadul fel és jut a környezetbe.  

A FELIWAY® FRIENDS fajspecifikus, kizárólag a macskák érzékelik, és minden macska számára ugyanazzal a 

hatással bír. Nincs bódító hatása sem a háztartásban élő más állatokra, sem az emberre.  

A FELIWAY® FRIENDS együttes alkalmazása egyéb kezeléssel nem ellenjavallt.  

A macskák viselkedése nagyon összetett, többféle módon befolyásolható. A FELIWAY® FRIENDS az 

elsőként választandó nem-gyógyszeres megoldás, ha a cél a harmónia megteremtésének elősegítése 

többmacskás otthonokban. Bizonyított, hogy csökkenti az egy otthonban együtt élő macskák között fellépő 

konfliktushelyzetek és feszültség gyakoriságát, valamint ezek intenzitását. 

Egyes esetekben további viselkedésterápia és környezetmódosító lépések válhatnak szükségessé, és 

állatorvosához vagy viselkedés-terapeutához kell fordulni.  

A FELIWAY® FRIENDS alkalmazható egyéb, az állatorvosa vagy viselkedésterapeutája által javasolt 

viselkedésterápia kiegészítéseként. 

A FELIWAY® FRIENDS nem állatgyógyászati gyógyszerkészítmény. Betegségre utaló tünetek esetén 

forduljon állatorvosához!  

A FELIWAY® FRIENDS egyidejűleg alkalmazható a FELIWAY® CLASSIC termékekkel. 

Kérjük, keresse fel a www.feliway.com honlapot, ahol a FELIWAY® FRIENDS és a FELIWAY® 

CLASSIC termékcsalád használatával kapcsolatos további részleteket, hasznos ismeretanyagokat, szemléltető 

segédanyagokat és szakértői jótanácsokat találhat összegyűjtve. 

 
PÁROLOGTATÓ & UTÁNTÖLTŐ  

Macska appeasing feromon (C.A.P.) analóg……..2% (m/m) 

Izoparaffinos szénhidrogén q.s. ………………..100 ml  

Egy 48 ml-es tartály kb. 30 napra elég.   

A párologtatót abban a helyiségben kell elhelyezni, ahol a macskák a legtöbb időt töltik. 

A készülék 220-230 V közötti feszültség mellett használható. 

NE CSATLAKOZTASSA: elektromos berendezések alá, bútorok vagy a falból kiálló tárgyak alá, 

többcsatlakozós adapterbe (elosztóba) vagy hosszabbító kábelbe. 
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VESZÉLY  

Tartalmaz: Szénhidrogének, C14-C19, izoalkánok, gyűrűs, <2% aromás 

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

A veszélyt a folyadék légutakba való bejutása (aspirációja) jelenti, a lenyelést és félrenyelést követően. 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! 

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  

TILOS hánytatni. 

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és országos előírásoknak megfelelően. 

A feleslegessé vált elektromos készülékek nem kezelhetők együtt a háztartási hulladékkal. 

 

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 alkalmazásban 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 alkalmazásban 

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.  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. A 

kisebb térköz csökkentheti vagy meg is akadályozhatja a termék párolgását, valamint a párolgó termék foltot 

hagyhat a felette lévő felületen. NE helyezze víz alá. NE csatlakoztassa fejjel lefelé. Az elektromos párologtató 

cseréje hathavonta, vagy hat utántöltő alkalmazását követően javasolt. A termék megfelel a 2002/96/EC 

direktívának, amely az elektromos és elektronikus készülékekből származó hulladékokról szól, és célja ezen 

hulladékok keletkezésének minimalizálása. KIZÁRÓLAG FELIWAY® FRIENDS utántöltőt használjon. A 

Ceva nem tehető felelőssé semmilyen kárért, sérülésért vagy nem megfelelő hatásért, amennyiben a Ceva 

párologtatót bármilyen egyéb utántöltővel használják. ŐRIZZE MEG EZT A TERMÉKISMERTETŐT, mert a 

későbbiekben szüksége lehet rá. További információért keresse fel a www.feliway.com oldalt. 

Védjegy: www.feliway.com  

Ceva-Phylaxia Zrt., 1107 Budapest, Szállás u. 5. Tel.: (36-1) 262-9505 

www.feliway.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:  

xxx/1/xxxx  NÉBIH ÁTI (párologtató + 48 ml utántöltő) 

xxx/2/xxxx   NÉBIH ÁTI (48 ml utántöltő) 

 

  

http://www.feliway.com/
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 _________________________________________________________________________________________________  
FELIWAY® FRIENDS PÁROLOGTATÓ & UTÁNTÖLTŐ (megfelel az UTÁNTÖLTŐ címkéjének) 

Közvetlen csomagolás (címke 48 ml-es tartályhoz) 

 _________________________________________________________________________________________________  
 

FELIWAY® FRIENDS  

 
 

48 ml 

 

Ceva-logo 

Ceva Sante Animale S.A. – www.ceva.com 

 

Lot: 

Exp: 

 

  

http://www.ceva.com/
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 _______________________________________________________________________________________  

FELIWAY® FRIENDS PÁROLOGTATÓ & UTÁNTÖLTŐ  

Külső csomagolás (Doboz) 

 _______________________________________________________________________________________  

 

FELIWAY® FRIENDS  

 

BOLDOG CICÁK 

Segít csökkenteni a cicák közötti feszültséget és konfliktusokat. 

 

ábrák/pictograms 

 

Párologtató & Utántöltő 48 ml 

30-NAPOS KEZDŐ CSOMAG 

 

Többmacskás otthonokban gyakoriak a macskák közötti konfliktusok, amelyek megterhelőek lehetnek a gazdák 

számára.  

Klinikailag bizonyított, hogy a FELIWAY® FRIENDS csökkenti a macskák közötti feszültséget és 

konfliktushelyzeteket, ezáltal segít a macskáknak harmóniában együtt élni.  

A FELIWAY® FRIENDS:  

- Elősegíti, hogy a cicák harmóniában élhessenek egymással a közös otthonban. 

- Csökkenti a cicák közötti feszültség intenzitását és gyakoriságát. 

 A FELIWAY® FRIENDS Párologtatót abban a helyiségben kell elhelyezni és folyamatosan működtetni, ahol a 

macskák a legtöbb időt töltik vagy ahol a legtöbb konfliktushelyzet adódik.  

Az ajánlott alkalmazás mellet, a feromonok biztonságosak az emberek és az állatok számára. A FELIWAY® 

FRIENDS nem nyugtató vagy bódító hatású termék. 

További információért keresse fel honlapunkat: www.feliway.com  

 

A készülék 220-230 V közötti feszültség mellett használható.  

NE CSATLAKOZTASSA elosztóba, adapterbe, átalakítóba vagy hosszabbító kábelbe. 

A FELIWAY® FRIENDS utántöltő kizárólag a Ceva párologtatóval használható. A termék jellemzői nem 

garantáltak, ha más készülékkel használják. 

 

 

 
VESZÉLY 

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Tartalmaz: Szénhidrogének, C14-C19, izoalkánok, gyűrűs, <2% aromás. 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! 

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A CÍMKÉN KÖZÖLT INFORMÁCIÓKAT. 

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. 

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és országos előírásoknak megfelelően. 

 

 

Összetétel:  
Macska appeasing feromon (C.A.P.) analóg ……..2% (m/m) 

Izoparaffinos szénhidrogén q.s. ……………………..100 ml 

 

Egy 48 ml-es tartály tartalma kb. 30 napra elég.  

Hatásterülete: 50-70 m2. 

 

Védjegy: www.feliway.com. 

Az IRSEA engedélyével. 

 

Ceva-Phylaxia Zrt., 1107 Budapest, Szállás u. 5. 

www.feliway.com 

 

http://www.feliway.com/
http://www.feliway.com/
http://www.feliway.com/


 

 
5 

Lot: 

Exp: 

 

xxx/1/xxxx  NÉBIH ÁTI (párologtató + 48 ml utántöltő) 
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 _______________________________________________________________________________________  

FELIWAY® FRIENDS UTÁNTÖLTŐ  

Külső csomagolás (Doboz)  

 _______________________________________________________________________________________  

 

FELIWAY® FRIENDS 

 

BOLDOG CICÁK 

Segít csökkenteni a cicák közötti feszültséget és konfliktusokat. 

 

30-NAPOS UTÁNTÖLTŐ 

Párologtatóhoz 

48ml 

 

Ez az utántöltő a FELIWAY® FRIENDS Párologtatóval alkalmazható.  

További információért keresse fel honlapunkat: www.feliway.com  

 

 

 
VESZÉLY 

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Tartalmaz: Szénhidrogének, C14-C19, izoalkánok, gyűrűs, <2% aromás. 

GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! 

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A CÍMKÉN KÖZÖLT INFORMÁCIÓKAT. 

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. 

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és országos előírásoknak megfelelően. 

 

 

Összetétel:  

Macska appeasing feromon (C.A.P.) analóg ……..2% (m/m) 

Izoparaffinos szénhidrogén q.s. ……………………..100 ml 

 

KIZÁRÓLAG A CEVA PÁROLOGTATÓJÁVAL HASZNÁLHATÓ. 

NE HASZNÁLJA MÁS KÉSZÜLÉKKEL. 

Egy 48 ml-es tartály tartalma kb. 30 napra elég.  

Hatásterülete: 50-70 m2. 

 

Védjegy: www.feliway.com. 

Az IRSEA engedélyével. 

 

Ceva-Phylaxia Zrt., 1107 Budapest, Szállás u. 5. 

www.feliway.com 

 

Kizárólag ezzel a Ceva párologtatóval kompatibilis. (ábra) 

 

Lot: 

Exp: 

 

xxx/2/xxxx  NÉBIH ÁTI (48 ml utántöltő) 

 

http://www.feliway.com/
http://www.feliway.com/

