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Samenstelling 

Analoog van de F3 fractie van de gezichtsferomonen van de kat ……. 10% 

Ethanol (90%) q.s………………………………….........................................60 ml 

Elke flacon van 60 ml bevat voldoende hoeveelheid voor ongeveer 400 maal sprayen 
(+/- 50 toepassingen). 
 
 
Farmaceutische vorm 
 
Spray 
  
Doeldieren 
 
Katten 
 
 
Eigenschappen 

Wanneer een kat zich prettig en veilig voelt in zijn omgeving, dan wrijft hij met zijn kop 
langs meubels of de hoeken van de muur en laat hierdoor een gezichtsferomoon achter 
(zie figuur 1). Dit feromoon is specifiek voor katten en brengt een boodschap van 
veiligheid, geruststelling en welzijn over. 

 

Feliway® is een synthetische kopie van dit feromoon. Het is bewezen dat het helpt katten 
gerust te stellen, te bemoedigen en dat het hen helpt om te gaan met veranderingen in 
hun omgeving of met andere stressvolle situaties. 

De doeltreffendheid van Feliway® is bewezen door meer dan 13 klinische studies die 
gepubliceerd werden in gereputeerde wetenschappelijke tijdschriften en op internationale 
conferenties. 

Stress bij de kat 



Het is algemeen bekend dat stress bij katten voor verschillende gezondheidsproblemen 
en veranderingen in het gedrag van de kat kan zorgen. 
 
   
Algemeen voorkomende problemen die te maken hebben met stressgerelateerd gedrag: 

• urine sproeien 

• verticaal krabben 

• zich steeds meer terugtrekken 

• overdreven of te weinig verzorgingsgedrag 

• spanningen tussen katten 

• excessive vocalisatie 

• stereotiep gedrag 
  

   
Algemeen voorkomende medische stressgerelateerde problemen: 

• blaasontsteking 

• haaruitval 

• anorexia 

• obesitas 

 
 
Toepassingen 

Feliway® Spray bevat een kopie van de F3 fractie van de gezichtsferomonen van de kat 
en biedt een natuurlijke en gemakkelijke manier om te helpen bij het voorkomen of 
controleren van stressgerelateerde gedragingen van uw kat, zoals: 
 
* in huis urine sproeien, in combinatie met Feliway®Verdamper voor de beste resultaten 
* verticaal krabben 

Helpen uw kat gerust te stellen bij: 

transport 
andere moeilijke situaties (huishouden met meerdere katten, adoptie, verhuizen, 
vakantie, renovatie of herinrichting, nieuwe huisgenoot). Kan in combinatie met 
Feliway®Verdamper gebruikt worden indien gewenst en afhankelijk van de situatie (zie 
de tabel hieronder) 

Feliway®kan ook gebruikt worden onder begeleiding van een dierenarts of 
gedragstherapeut als hulp bij katten die stressgerelateerd gedrag of medische problemen 
vertonen. 

Feliway® Spray is niet aangewezen in geval van agressie tussen katten of gericht naar de 
eigenaar of bij enig ander niet stressgerelateerd verschijnsel.  
 
 
Instructies bij gebruik 

* Feliway® Spray kan direct gesprayed worden op de ligplaats, muren, meubels, of in 
kattenmandjes, transportboxen, of in de auto. Dit product zal geen vlekken achterlaten. 
Echter, gezien de grote verscheidenheid in materialen gebruikt in huishoudelijke 



meubels, adviseren wij dat u het product test op een oppervlak dat niet in het zicht is 
alvorens het product in te zetten. 

*Schud Feliway® Spray voor gebruik en pas op ongeveer 10 cm afstand van de te 
sprayen plek toe, waarbij de flacon verticaal gehouden dient te worden. 
  
Om te helpen uw kat gerust te stellen tijdens transport 

• Spray 8 tot 10 maal met de Feliway® Spray minstens 15 minuten voor de kat in de 
bewuste ruimte wordt gebracht (wagen, kooi, kennel enz.). Een spray dient toegediend 
te worden in alle 4 de hoeken, 2 x sprayen op de vloer en 2x sprayen tegen het plafond 
van de transportbox of kooi. 

Het positieve effect houdt normaal gezien ongeveer 4 tot 5 uur aan, echter ieder dier kan 
anders reageren. Bij lange reizen, herhaal het sprayen na deze tijd of bij verminderd 
effect. Zorg dat de kat tenminste 15 minuten uit de buurt van de transportbox is, zodat 
de alcohol kan verdampen. 

Om te helpen in huis urine sproeien te verminderen  

• Maak de gemarkeerde plaatsen niet schoon met producten die ammoniak of 
bleekmiddel bevatten, aangezien katten extreem gevoelig zijn voor sterke geuren. 
Water, chirurgische alcohol of een andere geurloze oplossing dient gebruikt te worden 
om de bevuilde plaats te behandelen. 
• Feliway® Spray dient eenmaal per dag gesprayed te worden, direct op de door de kat 
bevuilde plaats en op prominente objecten die mogelijke aanlokkelijk zijn voor de kat. De 
spray dient op ongeveer 20 cm van de vloer toegepast te worden. 

• Wacht 15 minuten alvorens de kat in de behandelde omgeving toe te laten, zodat de 
alcohol kan verdampen. 

• U kunt stoppen met het gebruik van Feliway® Spray zodra u opmerkt dat de kat 
zijn kop langs de plaats in kwestie wrijft (markeren met zijn eigen gezichtsferomoon). Als 
dit niet gezien wordt vervolg de behandeling voor tenminste 1 maand. 

• Directe resultaten kunnen zichtbaar zijn, echter in de meeste gevallen zal de frequentie 
van sproeien verminderen na verloop van tijd. 

• Voor een optimaal resultaat is het aan te raden de Feliway® Spray te gebruiken in 
combinatie met Feliway® Verdamper 

Om te helpen in huis urine sproeien te voorkomen (verhuizen, vakantie, nieuwe 
omgeving of verwachte stresserende situatie)  

• Feliway® Spray dient eenmaal per dag gesprayed te worden, op prominente objecten 
die mogelijk aanlokkelijk zijn voor de kat. De spray dient op ongeveer 20 cm van de 
vloer toegepast te worden. 

• Wacht tenminste 15 minuten voordat de kat geïntroduceerd wordt bij de behandelde 
plaats, zodat de alcohol kan verdampen. 

• Als een kat een geschiedenis heeft van urine sproeien, kan de Feliway® Spray in 
combinatie met Feliway® Verdamper gebruikt worden, deze dient tenminste 48 uur 
(idealiter 1 week) voor de verwachte stresserende gebeurtenis in het stopcontact 
geplaatst te worden bijvoorbeeld bij een nieuw huisdier, verbouwingswerken, feest, 
verhuizen etc. 

 Om te helpen verticaal krabben te voorkomen of controleren 



• Spray Feliway® Spray op ieder gekrabde plaats een maal per dag gedurende 3 tot 4 
weken (ongeveer 6 keer pompen/sprays per dag). 

• Wacht tenminste 15 minuten voordat de kat geïntroduceerd wordt bij de behandelde 
plaats, zodat de alcohol kan verdampen. 

• Zorg ook voor een geschikt alternatief om te krabben in de directe omgeving. 
  

Feliway® Spray mag niet direct op dieren of in de buurt van de kop van dieren 
gesprayd worden. 
  
Aanpassingen aan het gedrag en omgeving kunnen gewenst zijn en advies dient 
dan ook ingewonnen te worden bij uw dierenarts of gedragsspecialist, zeker bij 
huishoudens met meerdere katten. 

 

Gebruik Feliway® 
Spray 

Feliway® 
Verdamper 

Aanbevolen 
gebruiksduur Commentaar 

Urine markeren Additioneel Voorkeur 
Minstens 1 maand. 

Vervang de navulling 
indien nodig. 

Voor de beste resultaten: gebruik 
de Feliway® Verdamper in 

combinatie met de Feliway® Spray. 

Verticaal krabben Voorkeur Additioneel Minstens 1 maand. 

Feliway® Spray dient direct op het 
volledig gekrabde oppervlak 

aangebracht te worden. Feliway® 
Verdamper kan ook helpen de 

stress te verminderen. 

Huishouden met meerdere katten Additioneel Voorkeur 

Feliway® Verdamper 
dient in het stopcontact 
geplaatst te worden. De 

navulling vervangen 
indien nodig tot de 

problemen verdwijnen. 
Huishoudens met 

meerdere katten hebben 
mogelijk baat bij 

permanent gebruik van 
de Feliway® Verdamper. 

Feliway® Verdamper dient gebruikt 
te worden om het algemene stress 
niveau te helpen verminderen bij 
alle katten. De verdamper dient 

continu in het stopcontact 
geplaatst te zijn in de kamer waar 
de katten het grootste deel van 
hun tijd doorbrengen. Feliway® 
Spray kan worden gebruikt in 

combinatie met de verdamper in 
veel bezochte locaties. 

Veranderingen in 
de omgeving van 

de kat 

Renovatie of 
herinrichting van 

het meubilair 
Additioneel Voorkeur Feliway® Verdamper 

dient tenminste 1 maand 
gebruikt te worden en 

indien nodig de navulling 
vervangen tot de 

problemen verdwijnen. 

Feliway® Verdamper is de meest 
gemakkelijke formulatie. De 

verdamper dient continu in het 
stopcontact geplaatst te zijn in de 
kamer waar de kat het grootste 
deel van zijn tijd doorbrengt. 
Feliway® Spray kan worden 

gebruikt in combinatie met de 
verdamper om de doeltreffendheid 

te verhogen. 

Nieuwe 
huisgenoot 

(baby, 
huisdier...) 

Additioneel Voorkeur 

Stresserende 
gebeurtenissen 

Vuurwerk Additioneel Voorkeur Begin idealiter 1 week 
voor de verwachte 

gebeurtenis, gebruik 
gedurende de 

gebeurtenis en een 
aantal dagen na de 

gebeurtenis. 

Feliway® Verdamper is de meest 
gemakkelijke formulatie. 

  
Vakanties, feest Additioneel Voorkeur 

Het wennen aan 
een nieuwe 
omgeving 

Nieuw huis Additioneel Voorkeur 

Minstens 1 maand. 

Feliway® Verdamper is de meest 
gemakkelijke formulatie. Feliway® 
Spray kan worden gebruikt met de 
verdamper of in een situatie waar 

de verdamper niet praktisch is 
(kattenpension, kennel, 

transportbox). 

Adoptie Additioneel Voorkeur 

Kattenpension Voorkeur Additioneel 



Transport Voorkeur   

Bij lange reizen is het 
aangeraden om opnieuw 
te sprayen na 4-5 uur 
(zonder de kat in de 
transportbox). 

  

Ongeveer 15 minuten voor vertrek, 
spray alle vier de wanden en vloer 
met Feliway®. Wacht dan minstens 
15 minuten, tot de alcohol 
verdampt is. 

  

 

Voorkeur = het Feliway® product dat het meest geschikt is voor de situatie 
Additioneel = aanvullend Feliway® product dat kan worden gecombineerd als aanvulling 

 
 
 

Feliway® werd speciaal ontwikkeld voor katten, geeft geen slaperig effect en heeft geen 
effect op mensen of andere dieren. 

Feliway® kan tezamen met traditionele medicatie ingezet worden. 

Feliway® is geen diergeneesmiddel. Raadpleeg bij ziekteverschijnselen uw dierenarts. 

 
Lees alstublieft de Veel gestelde vragen en bewaar deze bijsluiter voor de 
toekomst als referentie. 

Veel gestelde vragen 

Welk feromoon bevat Feliway® en is het veilig voor mensen? 
Het feromoon afgegeven door Feliway® is identiek aan het natuurlijk gezichtsferomoon 
dat de kat gebruikt om objecten in zijn omgeving te markeren. Aangezien feromonen 
diersoortspecifiek zijn, hebben kattenferomonen geen effect op mensen of op andere 
dieren. 

Mag Feliway® Spray direct op de kat gesprayd worden? 
Nee, Feliway® Spray mag nooit direct op een kat gesprayd worden. 

Hoe lang duurt het voordat het begint te werken bij mijn kat? Hoe lang houdt 
het effect aan? 
Het is bewezen dat Feliway® Spray bijna onmiddellijk een effect heeft, dat 4 tot 5 uur 
aanhoudt. Herhaal de toepassing indien nodig. 

Kan de vloeistof van de Feliway® Spray gebruikt worden in de 
Feliway®Verdamper? 
Nee; Feliway® Spray is gebaseerd op alcohol en mag nooit

Kan ik Feliway® en ADAPTILTM in hetzelfde huis gebruiken? 
Ja, de feromonen in elk product zijn ‘diersoortspecifiek’; Feliway® zal enkel een effect 
hebben op katten en het geruststellend feromoon voor honden zal enkel op honden een 
effect hebben. 

 gebruikt worden in de 
Feliway®Verdamper. 

 
 
 
Bijzondere maatregelen bij bewaring 
  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. 

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 



Niet roken. 

Bij kamertemperatuur bewaren. 
 
In goed gesloten verpakking bewaren. 

Licht ontvlambaar. 
 
 

Ceva Santé Animale B.V.            Ceva Santé Animale 

Tiendweg 8c                            Metrologielaan 6 

2671 SB Naaldwijk                     1130 Brussel 

Nederland                                België 
 

Feliway®is een gedeponeerd handelsmerk van Ceva Santé Animale. 
Feliway® wordt beschermd door een Europees patent. 
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