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FELIWAY® er en feromon-løsning som er en syntetisk kopi af 
kattens kindferomon, F3. Dette feromon skaber sikkerhed og 
tryghed i kattens nærmiljø. Feromonet afsættes når katten gnider 
kinden, fra hagen mod øret, op ad ting. En utryg kat afsætter ikke 
disse feromoner og derfor kan FELIWAY® være en hjælp. 

Da katten er et dyr, der gerne vil være alene i sit territorie, 
er duftsignaler (feromoner) et vigtigt redskab i kattens 
kommunikation med andre katte. De muliggør kommunikation 
mellem katte uden at de behøver at mødes. 

Ved at efterligne kattens naturlige kindferomon øger FELIWAY® 
følelsen af tryghed og velvære for katten. FELIWAY® anvendes 
til at hjælpe katten så den kan klare forskellige situationer. 
FELIWAY® forebygger og /eller mindsker den stress som katten 
får, når der sker ændringer i dens miljø. Katte urinmarkerer/
strinter ikke på de steder, hvor der er afsat kindferomoner. 
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Katten markerer ved at gnide sin kind mod objekter og 
derved afsættes kindferomon (F3), som skaber tryghed for 
katten i dens miljø. FELIWAY® er en syntetisk kopi af dette 
feromon og det hjælper katten til at føle sig tryg. 
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FELIWAY® Diffusor
– for at øge tryghedsfølelsen i kattens hjem

•	 	Fuld	effekt	efter	et	par	døgn,	 
derefter	effekt	i	en	måned.	

•	 	Dækker	50-70	m2.
•	 	En	diffusor	kan	anvendes	til	6	refill-flasker.
 

FELIWAY® Refill 
– til diffusor

•	 	1	måneds	refill	på	24	ml.

FELIWAY® Spray 
– for at øge tryghedsfølelsen ved transport

•	 	Fuld	effekt	efter	15.	min.,	derefter	effekt	i	ca.	
2 timer. Lad alkoholdelen fordampe inden 
du	introducerer	din	kat	til	stedet.	Skal	kun	
anvendes på ting. 

  OBS! Spray	aldrig	på	katten.

www.feliway.dk

cevadanmark@ceva.com
www.adaptil.dk



 
FELIWAY® KAN KØBES HOS DIN  
DYRLÆGE OG HOS DYREHANDLERE

KILLINGER
For mange killlinger er det en stressende oplevelse at forlade alt 
det trygge og velkendte hos opdrætteren. For at hjælpe katten i 
den første tid i det nye hjem, anbefaler vi en FELIWAY®	diffusor.	En	
diffusor	øger	tryghedsfølelsen	i	hjemmet.	Diffusoren	bør	sættes	
op	inden	killingen	flytter	ind,	og	den	skal	placeres	i	det	rum	
hvor killingen opholder sig mest. FELIWAY® spray hjælper med at 
mindske kattens uro ved transporten fra opdrætter til det nye 
hjem.	Spray	i	alle	transportburets	hjørner	samt	på	tæppet.	Dette	
bør	gøres	15	min.	inden	transporten	starter.	

FELIWAY® spray modvirker stress-relateret køresyge. FELIWAY® 
diffusor øger kattens tryghedsfølelse i den første tid i det nye 
hjem. 

TRANSPORT OG KØRESYGE
Mange katte bliver urolige når de tvinges til at forlade deres 
territorie. Transportbur og en rejse kan derfor gøre at kattens 
stressniveau	stiger.	Stress	og	uro	ved	bilkørsel	kan	lede	til	at	
katten "jamrer" højlydt, kravler sammen i et hjørne, dirrer, savler 
og i nogle tilfælde kaster op og /eller tisser i buret.  

Feliway spray øger kattens tryghedsfølelse og mindsker  
symptomerne på stressrelateret køresyge. 

KATTE DER SLÅS
Katten er et territorialt dyr som gerne lever alene. På trods af 
dette kan katte godt leve sammen under forudsætning af, at der 
findes	tilstrækkelig	med	ressourcer	i	form	af	mad,	hvilepladser	og	
"toiletter".	Hvis	ressourcerne	ikke	er	tilstrækkelige	eller	hvis	katten	
laver	deres	egne	grupper	i	flokken,	kan	der	opstå	spændinger	og	
uro	mellem	to	eller	flere	katte	i	hjemmet.	

FELIWAY® diffusor øger hver enkelt kats velbefindende og minds-
ker spændingerne i gruppen.

URINMARKERING
Katte kan ligesom os lide af stress. Den vigtigste årsag til stress 
hos	katte	skal	ofte	findes	i	nærmiljøet.	Stress	hos	katte	kan	vise	
sig på mange måder. Et ofte set tegn på, at noget ikke er godt i 
kattens miljø, viser sig ved at katten urinmarkerer i hjemmet. Dette 
kan bero på mangel på madskåle eller "toiletter", men det ses 
også hvis der f.eks. er håndværkere, nye møbler, ny baby mm. 

FELIWAY® diffusor øger kattens velbefindende og mindsker dens 
behov for at urinmarkere. For yderligere effekt kan FELIWAY® 
spray anvendes på de områder hvor katten har urinmarkeret. 

OMPLACERING
Mange katte er meget følsomme overfor for forandringer. For 
mange	omplacerings-katte	er	den	første	tid	i	det	nye	hjem	svær,	
da de skal vænne sig til et nyt miljø, nye mennesker og i en del 
tilfælde også andre katte/dyr. Tilpasningen til alt det nye kan tage 
lang tid afhængigt af hvad katten før har set og oplevet.

FELIWAY® diffusor øger kattens tryghedsfølelse i den første tid i 
det nye hjem.

DEN GAMLE KAT
En gammel, tidligere tryg kat, kan på grund af alderdom, som 
f.eks. nedsat syn og hørelse, blive usikker og vise tegn på uro. 
Dette	kan	vise	sig	på	flere	måder.	Katten	kan	trække	sig	væk,	
jamre højlydt, slikke intensivt på pelsen og få mindre appetit. 

FELIWAY® diffusor mindsker stress og uro hos den gamle kat, 
hvilket gør at den bedre kan slappe af. 

KATTEPENSION
En del katte bliver stressede og urolige når de er i kattepension. 
For katten kan det være svært at håndtere et helt ny miljø 
med nye mennesker, andre katte samt ukendte dufte og lyde. 
Katten kan få svært ved at slappe af, trækker sig væk og spiser 
evt. mindre end den plejer. 

Feliway spray hjælper din kat til lettere at tilpasse sig miljøet 
i kattepensionen. 

UØNSKET KRADSNING
At hvæsse kløer er en naturlig adfærd for katte. Adfærden 
gør at kløerne trimmes. Katte kan også hvæsse kløer når 
den føler sig utryg i sit miljø og den vil styrke sit territorie 
med duftmarkeringer fra trædepuderne. Ved alle former for 
kradsning gælder det om at tilbyde katten et alternativ, f.eks. 
et kradsetræ for at undgå uønsket kradsning på møbler og 
tapet. 

Feliway diffusor og spray øger kattens tryghedsfølelse i 
miljøet og mindsker dens behov for at markere ved at kradse. 
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