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Sam enstelling: 

Analoog van de F3 fract ie van de gezichtsferom onen van de kat……. 2%  

Excipients q.s…………………………….... ... .... .…….... .. .... ... .... ... ... ... ... ..100g 

  

 

Farm aceut ische vorm  

 

Verdam per 

 

 

Doeldieren  

 

Kat ten 

 

 

Eigenschappen  

Wanneer een kat  zich pret t ig en veilig voelt  in zijn om geving, dan wrij ft  hij  m et  zij n kop 

langs m eubels of de hoeken van de m uur en laat  hierdoor een gezichtsferom oon achter 

(zie figuur 1) . Dit  ferom oon is specifiek voor kat ten en brengt  een boodschap van 

veiligheid, geruststelling en welzij n over.  

 

 

 
 

Figuur 1:  Gezichtsm arkering 

  

Feliway®  is een synthet ische kopie van dit  ferom oon. Het  is bewezen dat  het  helpt  kat ten 

gerust  t e stellen, te bem oedigen en dat  het  hen helpt  om  te gaan m et  veranderingen in 

hun om geving of m et  andere st ressvolle situat ies.  

De doelt reffendheid van Feliway®  is bewezen door m eer dan 13 klinische studies die 

gepubliceerd werden in gereputeerde wetenschappelij ke t ij dschriften en op internat ionale 

conferent ies.  

  



Stress bij  de kat  

  

Het  is algem een bekend dat  st ress bij  kat ten voor verschillende gezondheidsproblem en 

en veranderingen in het  gedrag van de kat  kan zorgen.  

  Algem een voorkom ende problem en die te m aken hebben m et  st ressgerelateerd gedrag:  

  

•  ur ine sproeien 

•  vert icaal krabben 

•  zich steeds m eer terugt rekken 

•  overdreven of te weinig verzorgingsgedrag 

•  spanningen tussen kat ten 

•  excessive vocalisat ie 

•  stereot iep gedrag 

  

   

Algem een voorkom ende m edische st ressgerelateerde problem en:  

•  blaasontsteking 

•  haaruitval 

•  anorexia 

•  obesitas 

    

 

Toepassingen  

Feliway®  Verdam per bevat  een kopie van de F3 fract ie van de gezichtsferom onen van de 

kat  en biedt  een natuurlij ke en gem akkelij ke m anier om  te helpen bij  het  voorkom en of 

cont roleren van st ressgerelateerde gedragingen van uw kat ,  zoals:  

•  in huis urine sproeien en vert icaal krabben 

•  spanningen tussen kat ten, hierbij  bewaren of herstellen van de harm onie binnen uw 

huishouden 

 Feliway®  Verdam per helpt  ook om  kat ten op hun gem ak te stellen in moeilij ke situat ies 

of nieuwe om gevingen, zoals:  

-  adopt ie 

-  nieuwe om geving:  verhuizen, vakant ie, kat tenpension, renovat ie of herinricht ing 

-  nieuwe huisgenoot  (een baby, een nieuw huisdier)  

-  luidrucht ige om geving (vuurwerk, feest  thuis, Kerst , Oudejaarsavond, etc.)  

  

Feliway® kan ook gebruikt  worden onder begeleiding van een dierenarts of 

gedragstherapeut  als hulp bij  kat ten die st ressgerelateerd gedrag of m edische problem en 

vertonen. 

Feliway® Verdam per kan gecom bineerd worden m et  Feliway® Spray indien nodig en 

naargelang de situat ie (zie tabel) . 



Feliway®  Verdam per is niet  aangewezen in geval van agressie tussen kat ten of gericht  

naar de eigenaar of bij  enig ander niet  st ressgerelateerd verschijnsel.  

 

 

I nst ruct ies bij  gebruik  

 

 

1. Draai de dop van de flacon. 

2. Draai de verdam per op de flacon.  

3. Plaats de verdam per in een elekt r isch stopcontact  en zet  hem  aan voor een 

onafgebroken periode van 1 m aand. 

  

Elke flacon blij ft  ongeveer 4 weken werkzaam . De luchtcirculat ie, locat ie enz. zullen 

echter een invloed hebben op hoe snel de vloeistof verdam pt , waardoor dit  enkel als een 

r icht lij n beschouwd m oet  worden. Op iedere navulflacon van Feliway®  vindt  u een 

afpelbare st icker. Deze st icker kunt  u gebruiken om  op een kalender t e plakken of in een 

agenda om  u eraan te herinneren wanneer u de Feliway®  Verdam per dient  te 

cont roleren. 

 

Vervang de elekt r ische verdam per om  de 6 m aanden of nadat  u 6 navullingen gebruikt  

heeft .  

 

Om  te helpen om  urine sproeien of vert icaal krabben te  voorkom en of te  

controleren  

Maak de gem arkeerde plaatsen niet  schoon m et  producten die am m oniak of bleekm iddel 

bevat ten, aangezien kat ten ext reem  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®  Verdam per in het  stopcontact  in de kam er waar de kat  m arkeert  of 

waar de kat  het  m eeste verblij ft .  

•  U kunt  stoppen m et  het  gebruik van Feliway®  Verdam per zodra u opm erkt  dat  de kat  

zij n kop langs de plaats in kwest ie wrij ft  (m arkeren m et  zij n eigen gezichtsferom oon) .  

•  Directe resultaten kunnen zichtbaar zij n, echter in de m eeste gevallen zal de frequent ie 

van sproeien verm inderen na verloop van t ij d. 

•  Als een kat  een geschiedenis heeft  van urine sproeien, dient  de Feliway®  Verdam per 

tenm inste 48 uur ( idealiter 1 week)  voor de verwachte st resserende gebeurtenis in het  

stopcontact  geplaatst  te worden bij voorbeeld bij  een nieuw huisdier, verbouwingswerken, 

feest , verhuizen etc.  



 

Om  te helpen bij  het  voorkom en of controleren van spanningen tussen kat ten 

om  de harm onie  in het  huishouden te behouden of te  herste llen  

•  De Feliway®  Verdam per dient  in de kam er waar de kat ten het  m eest  verblij ven in het  

stopcontact  geplaatst  te worden om  het  algem ene st ress niveau te helpen verm inderen.  

•  Laat  de verdam per tenm inste 1 m aand in het  stopcontact  t ot  de problem en overgaan. 

Vervang de navulling indien nodig. Som m ige huishoudens m et  m eerdere kat ten hebben 

m ogelij k baat  bij  perm anent  gebruik van de Feliway®  Verdam per. 

 

Om  te helpen kat ten gerust  t e stellen in st ressvolle  situat ies of bij  

veranderingen in het  terr itor ium  van de kat  ( zie  deta ils hierboven)  

•  De Feliway®  Verdam per dient  in de kam er waar de kat  het  m eest  verblij ft  in het  

stopcontact  geplaatst  te worden, tenm inste 48 uur ( idealiter 1 week)  voor de verwachte 

verandering. 

•  Laat  de verdam per cont inu in het  stopcontact  voor tenm inste 1 m aand of t ot  de 

problem en verdwijnen. 

•  Vervang de navulling indien nodig. 

Aanpassingen aan het  gedrag en om geving kunnen gew enst  zijn en advies dient  

dan ook  ingew onnen te w orden bij  uw  dierenarts of gedragsspecia list , zeker bij  

huishoudens m et  m eerdere  kat ten.  

 

 

Gebruik  
Feliw ay®  

Spray  

Feliw ay®  

Verdam per  

Aanbevolen 

gebruiksduur  
Com m entaar  

Urine  m arkeren  Addit ioneel Voorkeur  

Minstens 1 m aand. 

Vervang de navulling 

indien nodig. 

Voor de beste resultaten:  gebruik 

de Feliway®  Verdam per in 

com binat ie m et  de Feliway®  Spray.  

Vert icaal krabben  Voorkeur  Addit ioneel Minstens 1 m aand. 

Feliway®  Spray dient  direct  op het  

volledig gekrabde oppervlak 

aangebracht  te worden. Feliway®  

Verdam per kan ook helpen de 

st ress te verm inderen.  

Huishouden m et  m eerdere kat ten  Addit ioneel Voorkeur  

Feliway®  Verdam per 

dient  in het  stopcontact  

geplaatst  te worden. De 

navulling vervangen 

indien nodig tot  de 

problem en verdwijnen. 

Huishoudens m et  

m eerdere kat ten hebben 

m ogelij k baat  bij  

perm anent  gebruik van 

de Feliway®  Verdam per.  

Feliway®  Verdam per dient  gebruikt  

te worden om  het  algem ene st ress 

niveau te helpen verm inderen bij  

alle kat ten. De verdam per dient  

cont inu in het  stopcontact  

geplaatst  te zij n in de kam er waar 

de kat ten het  grootste deel van 

hun t ij d doorbrengen. Feliway®  

Spray kan worden gebruik t  in 

com binat ie m et  de verdam per in 

veel bezochte locat ies.  

Veranderingen in 

de om geving van 

de kat  

Renovat ie of 

herinr icht ing van 

het  m eubilair  

Addit ioneel Voorkeur  Feliway®  Verdam per 

dient  tenm inste 1 m aand 

gebruikt  te worden en 

indien nodig de navulling 

vervangen tot  de 

problem en verdwijnen. 

Feliway®  Verdam per is de m eest  

gem akkelij ke form ulat ie. De 

verdam per dient  cont inu in het  

stopcontact  geplaatst  te zij n in de 

kam er waar de kat  het  grootste 

deel van zij n t ij d doorbrengt . 

Feliway®  Spray kan worden 

gebruikt  in com binat ie m et  de 

verdam per om  de doelt reffendheid 

te verhogen. 

Nieuwe 

huisgenoot  

(baby, 

huisdier.. .)  

Addit ioneel Voorkeur  



Stresserende 

gebeurtenissen  

Vuurwerk Addit ioneel Voorkeur  
Begin idealiter 1 week 

voor de verwachte 

gebeurtenis, gebruik 

gedurende de 

gebeurtenis en een 

aantal dagen na de 

gebeurtenis.  

Feliway®  Verdam per is de m eest  

gem akkelij ke form ulat ie.  

  

Vakant ies, feest  Addit ioneel Voorkeur  

Het  w ennen aan 

een nieuw e 

om geving  

Nieuw huis Addit ioneel Voorkeur  

Minstens 1 m aand. 

Feliway®  Verdam per is de m eest  

gem akkelij ke form ulat ie. Feliway®  

Spray kan worden gebruik t  m et  de 

verdam per of in een situat ie waar 

de verdam per niet  prakt isch is 

( kat tenpension, kennel,  

t ransportbox) . 

Adopt ie Addit ioneel Voorkeur  

Kat tenpension Voorkeur  Addit ioneel 

Transport  Voorkeur    

Bij  lange reizen is het  

aangeraden om  opnieuw 

te sprayen na 4-5 uur 

( zonder de kat  in de 

t ransportbox) . 

  

Ongeveer 15 m inuten voor vert rek, 

spray alle vier de wanden en vloer 

m et  Feliway® .  Wacht  dan m instens 

15 m inuten, tot  de alcohol 

verdam pt  is. 

  

 

 

Voorkeur =  het  Feliway®  product  dat  het  m eest  geschikt  is voor de situat ie 

Addit ioneel =  aanvullend Feliway®  product  dat  kan worden gecom bineerd als aanvulling 

 

 

Product inform at ie  

Werkingsoppervlakte:  50-70 m 2.  

Elke flacon van 48m l blij ft  ongeveer 30 dagen werkzaam . 

Feliway®  werd speciaal ontwikkeld voor kat ten, geeft  geen slaperig effect  en heeft  geen 

effect  op m ensen of andere dieren.  

Feliway®  is geen diergeneesm iddel. Raadpleeg bij  ziekteverschijnselen uw dierenart s.  

Gebruik de Feliway® Navulling enkel m et  de Feliway® Verdam per.De doelt reffendheid van 

het  product  kan niet  gegarandeerd worden indien u een ander apparaat  gebruikt .  

Bewaren in een stofvrij e om geving indien niet  in gebruik.  

Feliway®  Verdam per dient  in het  stopcontact  geplaatst  te worden en dient  cont inu 

ingeschakeld te zij n. 

Vervang de elekt r ische verdam per om  de 6 m aanden of nadat  u 6 navullingen gebruikt  

heeft .  

De Feliway®  Verdam per is gem aakt  in de E.U. en is van onbrandbaar plast ic. Hij  voldoet  

aan de Europese r icht lijn 2002/ 96/ EC. 

  

  

Voorzorgsm aatregelen  

Check voor gebruik dat  het  voltage 220 – 230 V is. 

Niet  bedekken of onder m eubilair plaatsen. 

Raak het  apparaat  niet  aan m et  nat te handen. 

De interne delen van dit  apparaat  worden erg warm  om  de verdam ping van de werkzam e 

stof t e bevorderen. Raak deze oppervlaktes niet  aan t ij dens het  gebruik.  



Het  apparaat  niet  openen en de interne delen niet  proberen te veranderen. Als het  

apparaat  slecht  blij kt  te werken, gelieve dan contact  op te nem en m et  ons.  

I ndien de oplossing in contact  kom t  m et  de huid, grondig wassen m et  zeep en water.  

I n geval van contact  m et  de ogen, onm iddellij k wassen m et  water en m edisch advies 

inwinnen. 

 

I ndien de oplossing of een deel van het  apparaat  ingeslikt  werd, consulteer dan 

onm iddellij k een arts en neem  al de verpakkingsteksten m ee voor naslag. 

 

Buiten het  bere ik  van k inderen bew aren, indien niet  in gebruik .  

Verwijder lege verpakkingen en gebruikte elekt r ische apparaten in overeenstem m ing m et  

de lokale overheidsricht lijnen. 

Elekt r ische apparaten m ogen niet  verwijderd worden m et  het  huishoudelij ke afval.  

 

Het  product  voldoet  aan de Europese r icht lijn 2002/ 96/ EC m .b.t . Waste Elect r ical and 

Elect ronic Equipm ent  (WEEE) . Ceva Santé Anim ale kan niet  verantwoordelij k gesteld 

worden voor schade die veroorzaakt  werd door verkeerd gebruik of door wij zigingen aan 

het  apparaat .  

 

 

Lees a lstublieft  de Veel gestelde vragen en bew aar  deze bijsluiter voor  de 

toekom st  a ls referent ie.  

Veel gestelde vragen  

 

W elk  ferom oon bevat  Feliw ay®  en is het  ve ilig voor m ensen? 

Het  ferom oon afgegeven door Feliway®  is ident iek aan het  natuurlij k gezichtsferom oon 

dat  de kat  gebruikt  om  objecten in zij n om geving te m arkeren. Aangezien ferom onen 

diersoortspecifiek zij n, hebben kat tenferom onen geen effect  op m ensen of op andere 

dieren. 

  

I s het  Feliw ay®  Verdam per  apparaat  ve ilig? 

Het  Feliway®  Verdam per apparaat  is gem aakt  in de E.U. en voldoet  aan de Europese 

r icht lij nen. Vergelij kbare apparaten zij n sterk vertegenwoordigd in Europa als plug- in 

luchtverfr issers, m uggenverdrij vers enz.  

Kan ik  de verdam per gebruiken als ik  last  heb van astm a? 

Naast  de ferom onen bevat  Feliway®  een m ineraal-olie van het  paraffinetype, die lij kt  op 

de olie gebruikt  in andere luchtverfr issers. I ndien u zeer gevoelig bent  dan adviseren wij  

u het  alleen te gebruiken na goedkeuring door uw huisart s of om  de Feliway®  Spray te 

gebruiken als alternat ief. 

W aarom  m ag ik  de verdam per niet  onder  m eubilair  plaatsen? 

De oliedam p (de drager voor de ferom onen)  zal opst ij gen als een kolom  van warm e lucht  

boven het  apparaat . Als deze opst ij gende lucht  geblokkeerd wordt  (bij v. door een plank, 

tafel of kast ) , kan deze olie opnieuw gaan condenseren en een zichtbare vlek achterlaten. 

Dit  kan de circulat ie van de ferom onen verhinderen en de doelt reffendheid van het  

product  verm inderen .  



Kan ik  luchtverfr issers/  huisverfr issers op hetzelfde m om ent  gebruiken a ls 

Feliw ay®  ? 

Luchtverfr issers en sterke geuren kunnen storend zij n voor huisdieren. Daarom  wordt  

aanbevolen om  sterke geuren in huis te verwijderen alvorens de Feliway®  Verdam per 

thuis in het  stopcontact  te plaatsen, om dat  deze ervoor kunnen zorgen dat  uw huisdier 

de ferom onen m inder goed waarneem t .  

Dien ik  de verdam per  ‘s nachts uit  te  zet ten? 

Nee. De verdam per dient  dag en nacht  in het  stopcontact  te blij ven. 

Het  vloeistofniveau in de verdam per lijk t  niet  te dalen? 

De verdam ping van de vloeistof vanuit  de Feliway®  Verdam per is een proces dat  erg 

langzaam  verloopt .Kleine variat ies zij n m ogelij k afhankelij k van de 

luchtcirculat ie.Cont roleer of het  verdam pstaafje niet  gebroken is. (Dit  zit  onderaan in de 

vloeistof en m aakt  bovenaan contact  m et  de verwarm de keram ische plaat ) . Zorg ervoor 

dat  het  apparaat  alt ij d aan staat  (som s werkt  een elekt r isch stopcontact  m et  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? 

Som m ige apparaten kunnen iets langer dan 4 weken werkzaam  zij n, door verschillen in 

locat ie, luchtcirculat ie, enz. Het  reservoir zal echter nooit  volledig leeg zij n. Daarom  

wordt  aangeraden het  reservoir na 4 weken te vervangen. 

De verdam per  verspreidt  een branderige geur  –  is dit  ve ilig? 

Nieuwe verdam pers kunnen som s een lichte geur verspreiden t ij dens de eerste 24u. 

Deze geur lij kt  op die van een elekt r isch verwarm ingstoestel waarin zich stof heeft  

opgehoopt . Verdam pers in een zeer stoffige om geving kunnen sterker een onaangenam e 

geur verspreiden. Verzeker u ervan dat  uw hond of kat  niet  op de verdam per geplast  

heeft  en dat  er  zich geen resten op het  verwarm ingselem ent  bevinden. 

Hoe lang dien ik  Feliw ay®  t e gebruiken? 

Dat  is afhankelij k van de aard en de ernst  van het  probleem  waarvoor u Feliway®  

gebruikt . De tabel hierboven zal u enige indicat ie geven.  

Hoe lang duurt  het  vooraleer de Feliw ay®  Verdam per over  het  hele oppervlak 

w erkzaam  is? 

We raden aan om  de verdam per m instens verschillende uren in het  stopcontact  t e laten 

( idealiter 24u)zodat  de verdam per volledig werkzaam  wordt .  

Hoe lang duurt  het  vooraleer ik  een effect  z ie op m ijn kat  dankzij  het  gebruik  

van de Feliw ay®  Verdam per? 

De Feliway®  Verdam per zal 24u na plaatsing in het  stopcontact  volledig werkzaam  zij n. 

Het  effect  op de kat  hangt  af van de aard, ernst  en duur van het  probleem  waarvoor 

Feliway® gebruikt  wordt .  

  

I k  heb een verdam per in het  stopcontact  geplaatst  thuis. Ondertussen ben ik  

echter  zw anger . I s dit  gevaarlijk? Dien ik  het  gebruik  ervan stop te  zet ten? 

U m ag de verdam per blij ven gebruiken. Volgens de toxicologische gegevens over de 

bestanddelen van onze producten, wordt  er geen enkel r isico verwacht  na inademing van 

de ferom onenproducten, bij  gebruik zoals aanbevolen. 



Kan ik  Feliw ay®  en ADAPTI LTM in hetze lfde huis gebruiken? 

Ja, de ferom onen in elk product  zij n ‘diersoortspecifiek’;  Feliway®  zal enkel een effect  

hebben op kat ten en het  geruststellend ferom oon voor honden zal enkel op honden een 

effect  hebben. 

W at  is de m eest  geschikte  m anier  om  ur ine te  re inigen na urine sproeien? 

Het  gebruik van chirurgische alcohol gem engd m et  warm  water is aanbevolen. Ongeveer 

1 dopje in een kleine em m er m et  warm  water (norm aal zal het  in een wit te wolkacht ige 

kleur veranderen) . Was de plaats m et  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 verm inderen.  

  

 

Ceva Santé Anim ale B.V.          Ceva Santé Anim ale 

Tiendweg 8c                             Met rologielaan 6 

2671 SB Naaldwij k                    1130 Brussel 

Nederland                                België 

www.feliway.com                       

  

Feliway®  is een gedeponeerd handelsm erk van Ceva Santé Anim ale. 

Feliway®  wordt  bescherm d door een Europees patent . 
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