
Feromony uspokajajàce sà naturalnie uwalniane przez karmiàce suki. Feromony
te uspokajajà szczeni´ta, poprzez zapewnienie im poczucia bezpieczeƒstwa i do-
danie otuchy w sytuacji nowych doÊwiadczeƒ i nieznanego Êrodowiska. Badania
dowiod∏y, i˝ syntetyczne analogi psich feromonów uspokajajàcych (D.A.P.®) 
pomagajà nie tylko szczeni´tom, ale posiadajà kojàcy wp∏yw tak˝e na doros∏e psy. 
ADAPTILTM zawiera D.A.P.® i z tego powodu jest zalecany do stosowania w ce-
lu zapobiegania i redukcji zachowaƒ zwiàzanych ze stresem u szczeniàt i doro-
s∏ych psów. Dowiedziono tak˝e, i˝ ADAPTILTM sprawia, i˝ szczeni´ta i doros∏e
psy lepiej reagujà na terapi´ behawioralnà oraz szkolenie. 
SkutecznoÊç ADAPTILTM zosta∏a potwierdzona w wielu badaniach klinicznych
publikowanych w renomowanych pismach naukowych oraz prezentowanych 
na mi´dzynarodowych konferencjach (pod nazwà D.A.P.® do 2011). 

Stres u psów
Adaptacja do nowego Êrodowiska czy radzenie sobie z tymczasowymi zmianami
sà sytuacjami potencjalnie stresogennymi dla wi´kszoÊci psów. 
U niektórych psów niewielkie l´ki i obawy mogà rozwinàç si´ w fobie lub stany
zwiàzane z l´kami. 
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na szczeni´ta w okresie socjalizacji (mi´dzy 
3 a 16 tygodniem): z∏e doÊwiadczenia lub ich brak w tym okresie mogà sprawiç, 
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Mo˝na zastosowaç ADAPTILTM Spray 
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Mo˝na zastosowaç ADAPTILTM Spray 
na legowisko psa 

jako dodatkowe wsparcie 
podczas wydarzenia.

Zaleca si´ trzymanie psa w domu podczas burzy,
by poczu∏ si´ bezpieczniej oraz by uniemo˝liwiç
mu ucieczk .́ W przeciwnym wypadku alternatywà
mo˝e byç zastosowanie ADAPTILTM Obro˝a.

Wybór pomi´dzy u˝yciem obro˝y lub sprayu
zale˝y od cz´stoÊci i d∏ugoÊci czasu podró˝y.
JeÊli podró˝ wià˝e si´ z pozostawaniem poza
domem, zaleca sí  stosowanie ADAPTILTM Obro˝a.

Na zaj´cia odbywajàce si´ w pomieszczeniach
dodatkowo mo˝na u˝yç ADAPTILTM Dyfuzor 

lub Spray do ADAPTILTM Obro˝a.

Dodatkowo do ADAPTILTM Obro˝a mo˝na
zastosowaç ADAPTILTM Spray. 
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Zalecany = najodpowiedniejsza w danej sytuacji postaç ADAPTILTM

Suplement = postaç ADAPTILTM która mo˝e byç zastosowana jednoczeÊnie jako dodatkowe wsparcie 
Alternatywnie = gdy zastosowanie zalecanej postaci ADAPTILTM nie jest mo˝liwe 

● W∏ó˝ palec do plastiko-
wego oczka znajdujàcego
si´ po wewn´trznej stronie
obro˝y niedaleko zapi´cia

● Za pomocà tego
oczka pociàgnij cienki
plastik celem rozwi-
ni´cia obro˝y

● Zapnij obro˝´ ● Za∏ó˝ przez 
g∏ow´ psa

● Odetnij 
nadmiernà cz´Êç 
obro˝y

● ZaciÊnij obro˝´ tak, 
by wygodnie pasowa∏a 
do szyi psa

● PowinieneÊ byç w stanie
w∏o˝yç nie wi´cej ni˝ dwa
palce pomi´dzy obro˝´
a skór´ psa

● Upewnij si´, ˝e 
obro˝a jest umoco-
wana w zapi´ciu

˝e zwierz´ta b´dà bardziej podatne na wyst´powanie problemów behawio-
ralnych o pod∏o˝u nerwowym w póêniejszym ˝yciu (fobie dêwi´kowe, l´k 
separacyjny, itp.). 

Zastosowanie
ADAPTIL® Obro˝a pomaga kontrolowaç stres i zapobiegaç jego wystàpieniu 
u szczeniàt i doros∏ych psów, a przez to pomaga im w radzeniu sobie z trudnymi
sytuacjami, np.: 

• G∏oÊne dêwi´ki jak burze, ruch uliczny, itp.
• Zostawanie w kenelu
• Podró˝owanie
• Nowy sytuacje (nowy dom, nowy cz∏onek rodziny, dom na czas wakacji)

Udowodniono, i˝ ADAPTILTM Obro˝a pomaga w promowaniu nauki u szczeniàt
i psów oraz u∏atwia adaptacj´ do nowoczesnego stylu ˝ycia. Z tego wzgl´du
ADAPTILTM Obro˝a stanowi pomoc w zapobieganiu problemom behawioral-
nym zwiàzanym ze stresem, jakie mogà wystàpiç u doros∏ych zwierzàt.
Stosowanie ∏àczne ADAPTILTM Obro˝a z ADAPTILTM Dyfuzor lub ADAPTILTM

Spray mo˝e zapewniç osiàgni´cie optymalnych rezultatów w przypadku psów
wykazujàcych wiele l´ków. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj si´ z lekarzem weterynarii.
Nie zaleca si´ stosowania ADAPTIL™ Obro˝a w przypadku hiperaktywnoÊci 
i agresji.

Sposób u˝ycia
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Po jakim czasie ADAPTIL™ Obro˝a zacznie dzia∏aç na psa? 
Gdy tylko ADAPTIL™ Obro˝a jest za∏o˝ona, feromony zaczynajà byç uwalniane
i zaczynajà dzia∏aç na psa. 

Czy mog´ stosowaç ADAPTIL™ Obro˝a z innymi obro˝ami, bandanami? 
Chocia˝ inne obro˝e nie zaburzajà skutecznoÊci ADAPTIL™ Obro˝a, wa˝ne jest
zapewnienie, aby ADAPTIL™ Obro˝a pozostawa∏a w bliskim kontakcie ze skórà
i nie by∏a zakryta przez innà obro˝´ lub bandam´. Je˝eli ADAPTIL™ Obro˝a 
jest zakryta lub nie pozostaje w ciàg∏ym kontakcie ze skórà, os∏abione mo˝e 
byç uwalnianie feromonów, a przez to ograniczone dzia∏anie na psa. 

Jak d∏ugo obro˝a pozostaje skuteczna? 
ADAPTIL™ Obro˝a jest skuteczna do 4 tygodni. Po tym czasie, zale˝nie od
zaleceƒ lekarza weterynarii, mo˝e byç konieczna wymiana obro˝y na nowà. 

Co si´ stanie je˝eli mój pies zje obro˝´? 
Podobnie jak inne obro˝e, ADAPTIL™ Obro˝a, wykonana jest z plastiku 
i b´dzie traktowana jak cia∏o obce w uk∏adzie trawiennym twojego psa. Je˝eli
pies zje cz´Êç obro˝y, prosz´ zasi´gnàç porady lekarza weterynarii. Obro˝a nie
zawiera ˝adnych substancji toksycznych. 

Czy mog´ kàpaç psa, który ma za∏o˝onà obro˝´? 
Nie. Przed kàpielà psa obro˝´ nale˝y zdjàç. Ponownie za∏o˝yç obro˝´ po 
wyschni´ciu psa. 

Co jeÊli mój pies z za∏o˝onà obro˝à zmoknie? 
JeÊli pies zmoknie w czasie deszczu lub p∏ywania, mokra obro˝a nie b´dzie 
dzia∏a∏a. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e gdy obro˝a wyschnie b´dzie ona dzia∏a∏a 
jak wczeÊniej. 

Czy mog´ stosowaç ADAPTIL™ Obro˝a tylko od czasu do czasu, gdy wystàpi taka
potrzeba? 
Zaleca si´ pozostawienie obro˝y na szyi psa ciàgle, przez jeden miesiàc po
otwarciu opakowania. Ciàg∏a ekspozycja na feromony przyniesie korzyÊci twojemu
psu. Je˝eli zdejmiesz obro˝´, feromony b´dà w dalszym ciàgu uwalniane, ale 
wolniej (nawet je˝eli obro˝a przechowywana jest w niskiej temperaturze, np.
w lodówce), a to wp∏ynie na jej skutecznoÊç. Innà postacià ADAPTIL™, która
mo˝e byç stosowana okazjonalnie jest ADAPTIL™ Spray. 

Czy ADAPTIL™ Obro˝a za∏o˝ona jednemu psu b´dzie mia∏a wp∏yw na inne psy
w domu? 
Tak, nawet je˝eli feromony uwalniane sà tylko najbli˝szym otoczeniu psa, u któ-
rego za∏o˝ono ADAPTIL™ Obro˝a, zaleca si´ aby wszystkie psy w domu mia∏y
za∏o˝one ADAPTIL™ Obro˝a, poniewa˝ psy bez problemów behawioralnych
wykazywaç mogà zbyt du˝e zainteresowanie psem z obro˝à. Jako alternatyw´,
w domach z wieloma psami zastosowaç mo˝na ADAPTIL™ Dyfuzor. 

Jak d∏ugo nale˝y stosowaç ADAPTIL™ Obro˝a? 
Zale˝y to od przyczyny problemu, z powodu którego lekarz weterynarii zaleci∏
stosowanie ADAPTIL™ Obro˝a. Aby pomóc nowemu szczeni´ciu w zadomo-
wieniu si´ i lepszej odpowiedzi na szkolenie, obro˝a powinna byç stosowania 
od 2 do 3 miesi´cy. Przy innych wskazaniach mo˝e up∏ynàç nieco czasu zanim
zauwa˝y si´ efekty, w zale˝noÊci od przyczyny i nasilenia problemu. 
W tabeli na poprzedniej stronie zamieszczono pewne wskazówki, jednak to 
lekarz weterynarii lub behawiorysta mogà dostosowaç czas stosowania do 
konkretnego przypadku. 

Data za∏o˝enia obro˝y ............/............/..............

ZACHOWAJ T¢ ULOTK¢ NA PRZYSZ¸OÂå

ADAPTIL™ jest znakiem towarowym Ceva Santé Animale. 
ADAPTIL™ jest chroniony patentem europejskim. 

www.adaptil.com

CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, tel. +48 22 333 80 63
contact.poland@ceva.com

ADAPTIL™ Obro˝a wystarcza na 4 tygodnie. Wymieƒ obro˝´, jeÊli konieczne. 
Przez ca∏y ten czas nie zdejmuj psu obro˝y, chyba ˝e na czas kàpieli. 
Czas stosowania produktu zale˝ny jest od natury/przyczyny l´ku oraz czasu
trwania terapii behawioralnej prowadzonej równolegle. 

Konieczne mogà byç zmiany w zachowaniu i Êrodowisku, nale˝y
tak˝e zasi´gnàç porady lekarza weterynarii. 

Informacje o produkcie
Sk∏ad:
Analog psich feromonów uspokajajàcych: 5%
Wype∏niacz do 1 obro˝y: 100%
ADAPTIL™ Obro˝a zosta∏a zaprojektowana specjalnie dla psów, nie powoduje
sedacji i nie wywiera ˝adnego wp∏ywu na ludzi, ani inne zwierz´ta. 
ADAPTIL™ Obro˝a mo˝e byç stosowana ∏àcznie z leczeniem tradycyjnym. 

Ârodki ostro˝noÊci i ostrze˝enia
Przed kàpielà psa nale˝y zdjàç ADAPTIL™ Obro˝a i za∏o˝yç jà ponownie po 
wyschni´ciu sierÊci. 
• Nie stosowaç ADAPTIL™ Obro˝a u psów z rozleg∏ymi zmianami skórnymi. 
• W przypadku pojawienia si´ podra˝nienia skóry lub wystàpienia alergii, nale˝y
zdjàç ADAPTIL™ Obro˝a i zastosowaç form´ alternatywnà ADAPTIL™ (Spray
lub Dyfuzor). Nale˝y zasi´gnàç porady lekarza weterynarii. 
• Nigdy nie nale˝y zapinaç smyczy do ADAPTIL™ Obro˝a. 
• Nie otwieraç torebki ochronnej do czasu, gdy produkt jest gotowy do u˝ycia. 
• ADAPTIL™ Obro˝a nie jest lekiem weterynaryjnym. W przypadku wyst´po-
wania objawów chorobowych nale˝y zasi´gnàç porady lekarza weterynarii. 

Cz´sto Zadawane Pytania

Jakie feromony znajdujà si´ w ADAPTIL™ i czy sà one bezpieczne dla ludzi? 
Feromony znajdujàce si´ w ADAPTIL™ to D.A.P.® i sà one identyczne, jak 
wyst´pujàce w naturze psie feromony uspokajajàce, wydzielane przez suki 
od 3 do 5 dni po urodzeniu szczeniàt. Poniewa˝ sà one gatunkowo specyficzne,
psie feromony nie wywierajà ˝adnego wp∏ywu na ludzi ani inne zwierz´ta. 

Czy ADAPTIL™ Obro˝a jest równie skuteczna u doros∏ych psów, jak i u szczeniàt? 
Badania wykaza∏y, ˝e psie feromony uspokajajàce wykazujà swoje w∏aÊciwoÊci
uspokajajàce równie˝ u doros∏ych psów. 

Jak dzia∏a ADAPTIL™ Obro˝a? 
Gdy ADAPTIL™ Obro˝a pozostaje w kontakcie ze skórà psa, temperatura 
cia∏a psa podgrzewa obro˝´, co zapewnia uwalnianie feromonów do najbli˝szego
otoczenia. Dlatego wa˝ne jest, ˝eby ADAPTIL™ Obro˝a mia∏a bliski kontakt 
ze skórà psa przez ca∏y czas. 
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