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GARAI UN ILGSTOŠAI PIEREDZEI



Kaķu feromoni
Teritorijas 
     Kontrole

Kaķa paradumi ir ļoti specifiski, un tie ir ļoti saistīti ar teritoriju, kurā 
kaķis dzīvo. Kaķa teritorijai ir jābūt labi organizētai un sadalītai pēc 
viņa vajadzībām (vieta ēšanai, tualetei, vieta, kur slēpties uc.), kā arī 
videi ir jābūt tādai, lai kaķis tajā justos mierīgs un bez stresa. (1)

Feromonu iedarbībai ir svarīga loma kaķa 
personīgajā teritorijā(2)



Traucējumi teritorijā, piemēri

Ienākšana 
jaunā teritorijā

Skrāpēšanās Iezīmēšana 
ar urīnu 

Pastiprināta 
mazgāšanās

Slēpšanās, 
nevēlēšanās kontaktēties

Pastiprināta 
ņaudēšana

Kopdzīves 
konflikti vairākiem

Skaļi 
pasākumi

Liela 
kustība mājās

Kaķu feromona F3 frakcijas analoga imitācija, kaķu vidē rada  
atpazīstamības un drošības sajūtu(3). Feromona izbeigšanās vai  
pārtraukšana var izraisīt trauksmes signālu, kas saistīts ar stresu. F3 
frakcija palīdz samazināt trauksmes signālu, tādējādi palīdzot samazināt 
ar stresu saistītas uzvedības izpausmes, kas saistīta ar ierasto teritoriju.

Paralēli kaķu feromonu analoga lietošanai ir svarīgi noskaidrot ar 
stresu saistītās uzvedības izmaiņas iemeslus kaķim, kā arī pārbaudīt 
un pielāgot kaķim atbilstošu vidi , kurā uzturēties. 

Virbac piedāvā inovatīvu, 
ilgstošas iedarbības difuzoru kaķiem

VAR BŪT DAŽĀDI VEIDI KĀ KAĶIS 
IEZĪMĒ SAVU TERITORIJU:

Ar labsajūtu saistīts marķējums,
izmantojot kaķu feromonus 

Ar trauksmi sasitīts 
marķējums: 
iezīmēšana ar urīnu, 
skrāpēšanās

Ar stresu saistītas uzvedības izmaiņas, piemēri



Kaķu feromoni -  alternatīvs risinājums no Virbac
Elektrisks difuzors klīnikām un prakses vietām

Ilgstošs risinājums 
kaķa mieram 
un labsajūtai 

ar



Difuzors
RISINĀJUMS MĀJĀS, lai novērstu 
kaķa uzvedības problēmas, kas 
saistīta ar teritoriāliem traucējumiem 
un stresu

ILGSTOŠAS DARBĪBAS TEHNOLOĢISKA IERĪCE

KLIENTAM  IESPĒJAMA EKONOMISKĀKA LIETOŠANĀ 
VISA GADA GARUMĀ

IEVĒROJAMĀKA STRESA MAZINĀŠANĀS, KĀ TO ATZĪMĒJUŠI ĪPAŠNIEKI(4)

 Kaķu feromoni -  alternatīvs risinājums no Virbac
 Elektrisks difuzors klīnikām un prakses vietām *salīdzināts ar līdzīgu produktu, 

kura darbības ilgums 4 nedēļas

1. 7 dienu laikā 69% kaķu īpašnieku 
novēro stresa izturībasuzlabošanos(4), 
*statistiski nozīmīgi p<0,05%

3. Pētījuma beigās 50% īpašnieku 
atzīmēja kaķa stresa samazināšanos 
lietojot Zenifel, salīdzinājumā ar 25% 
īpašnieku, kuri lietoja līdzīgu produktu.(4) 
*statistiski svarīgs p<0,05%

4. Zenifel labprāt iegādāsies 61% 
īpašnieku, bet līdzīgu produktu apsver 
iegādāties  46% īpašnieku(4)

Zenifel

Paradumu izmaiņas 
lietojot Zenifel

Paradumu izmaiņas 
lietojot līdzīgu produktu

Līdzīgs produkts

2. Uzvedības izmaiņas laika periodā



Kā uzglabāt  
?

VIENMĒR TURĒT 
VERTIKĀLĀ STĀVOKLĪ



Kad lietot 
?

Iezīmēšana ar urīnu

Skrāpēšanās

Liela kustība mājās

Ienākšana jaunā teritorijā

Vairāki iemītnieki vienā teritorījā

Skaļi pasākumi

KAĶU FEROMONA SINTĒTISKO ANALOGU 
VAR LIETOT DAŽĀDĀS SITUĀCIJĀS:

ZENIFEL  - ILGSTOŠAS DARBĪBAS DIFUZORS:
 viegli un ērti lietojams
 drošs kaķiem
 piemērots vienkāršai lietošanai, vai kopā ar citiem stresa 
    mazināšanas risinājumiem



vairāk difūzijas

Turiet patstāvīgi ieslēgtu atbilstoši rekomendētajam laika periodam

Ekoloģiska pieeja
-  par 30% mazāka uzpilde gada laikā

Pieejams ekonomiskāks risinājums
 lietošanai gadu garumā

Lietošanas termiņš 24 mēneši
-nomainīt ierīci ik pēc 6 mēnešiem

6 nedēļas
ilgstošas darbības feromoni

…mierīgs ar 


