
Zenifel aerosols 
 
Nomierinošus feromonus saturošs 
līdzeklis, lai palīdzētu kontrolēt kaķu 
neatbilstošu uzvedību 
  
LIETOŠANA: ZENIFEL aerosols satur 
nomierinošus feromonus un īstās kaķumētras 
(Nepeta cataria) ekstraktu. Ieteicams 
gadījumos, lai nomierinātu kaķus ar 
neatbilstošu uzvedību, un palīdzētu tiem  
stresa situācijās. ZENIFEL aerosols ir efektīvs 
negaidītu (pēkšņu vai neparedzamu) stresu 
izraisošu notikumu kontrolei, un to var 
izmantot arī tieši pirms vai notikumu laikā. 
Katrā 60 ml pudelē ir šķīdums attiecīgi  vismaz 400 izsmidzināšanas reizēm. 
 
SASTĀVS: ZENIFEL aerosolam ir inovatīvs sastāvs, kurā iekļauta kaķu  feromona F3 frakcija 
(11,6%) un īstās kaķumētras ekstrakts (0,5%). Ir zināms, ka  īstās kaķumētras ekstrakts uzlabo 
kaķu vispārējo labsajūtu un mudina tos uz rotaļāšanos, kā arī  pieglaušanos (iezīmēšanu ar 
feromoniem). 
 
PIESARDZĪBA: ZENIFEL Spray ir izgatavots uz spirta bāzes, un to nekad nedrīkst lietot  ar 
ZENIFEL difuzoru. Tikai ārīgai lietošanai. Nesmidziniet tieši uz dzīvniekiem. Sargāt no 
bērniem. Var parādīties kristāli, uzglabājot zemā temperatūrā. Šī parādība ir atgriezeniska, 
uzglabājot istabas temperatūrā. Produktam var būt nedaudz dzeltena krāsa, kas neietekmē 
produkta efektivitāti. 
 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: Pirms lietošanas flakonu sakratīt. Smidzināt tikai vidē, 
kur atrodas kaķi, bet NEVIS tieši uz dzīvniekiem. Vienmēr nogaidiet apmēram 15 
minūtes, pirms ļaujat kaķim tuvoties vietām, uz kurām esat izsmidzinājis produktu. 
 
Detalizēta lietošanas instrukcija: 
 

 

Pārvadāšana/Transportēšana 
 

Kad Lietot 15 min. pirms kaķa ievietošanas ceļojuma somā/būrī. 
Kur Izsmidzināt  2-3 reizes (piespiedienus) uz pārnēsājamās somas/būra 

grīdas. 
Cik bieži Pirms katra ceļojuma.  Atkārtojiet ik pēc 6 stundām, ja ceļojums ir ilgs un 

kaķis paliek nemierīgs. Pirms izsmidzināšanas vienmēr izņemiet kaķi no 
somas/būra. 

 

 

Teritorijas iezīmēšana ar urīnu 
 

Kad Pēc rūpīgas, ar urīnu iezīmētās teritorijas, iztīrīšanas 
Kur Uz vertikālās virsmas, kur atradās urīns, parasti 15-20 cm attālumā no 

grīdas. 



Cik bieži Izsmidzināt 1-2 piespiedienus vismaz reizi dienā. Var atkārtot ik pēc 6 
stundām. 

Cik ilgi Vismaz 1-4 nedēļas katrā ar urīnu iezīmētajā vietā.  
 

 

Skrāpēšanās  
 

Kad Kopš brīža, kad atklāta skrāpēšanās 
Kur Skrāpēšanās vietas apkārtnē 
Cik bieži 1x dienā 
Cik ilgi vismaz 1-4 nedēļas katrā skrāpētajā vietā 

 

 

Vairāku kaķu apdzīvota māja 
 

Kad Pirms jauna kaķa ierašanās mājās 
Kur Katrā istabas stūrī, kuru kaķi apmeklē ,apmēram 20 cm augstumā no 

grīdas, ieskaitot durvju aplodas un mēbeļu stūrus. 
Cik bieži Vismaz 1x dienā. Var atkārtot ik pēc 6 stundām. 
Cik ilgi Vidēji 2 mēnešus  

 

 

Jaunas mājas/ Remonts mājās / kaķu viesnīca 
 

Kad Pirms kaķa ierašanās jaunajās mājās/viesnīcā 
Kur Katrā istabas stūrī, kuru kaķi apmeklē, apmēram 20 cm augstumā no 

grīdas, ieskaitot durvju aplodas un mēbeļu stūrus. 
Cik bieži 1x dienā 
Cik ilgi vismaz 1-4 nedēļas 

 

 

Ar stresu saistīti notikumi  
 

Kad Ja iespējams, 15 min pirms paredzētā notikuma sākuma 
Kur Katrā istabas stūrī, kuru kaķi apmeklē, apmēram 20 cm augstumā no 

grīdas, ieskaitot durvju aplodas un mēbeļu stūrus. 
Cik bieži 1x dienā 
Cik ilgi Visā notikuma laikā 

 

 

UZMANĪBU - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. - Sargāt no 
karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem 
aizdegšanās avotiem. Lietošanas laikā smēķēt aizliegts. Uzglabāt labi 
vēdināmā vietā. Uzglabāt vēsumā. Atbrīvoties no satura /iepakojuma 
saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem. 

 
Izplatītājs: SIA Bertas Nams, Ventspils iela 50, Rīga, Latvija ; LV-1002, tel. 
80000060 
Ražots Virbac, Francija. 
Sērijas numurs/Vēlams izlietot līdz: skat. iepakojumu 


