
HJÆLP DIN HUND 
TIL sTørre veLvÆre...ADAPTIL-produkterne indeholder en kopi af det signalstof (fero-

mon), som tævehunden udskiller fra mælkekirtelområdet, når 
den har hvalpe. Dette feromon har betydning for hvalpens bin-
ding til tæven og for udvikling af hvalpenes følelsesmæssige sta-
bilitet. Feromonet giver hvalpene tryghed og mod til at begynde 
at udforske verden. 

Ved at efterligne tævehundens feromoner skaber ADAPTIL-
produkterne en følelse af naturlig tryghed og velvære såvel for 
hvalpe som for voksne hunde. ADAPTIL kan anvendes forebyg-
gende eller i kombination med træning ved allerede opståede 
adfærdsproblemer.

Hvad er ADAPTIL?

Feromoner er ikke hormoner eller lægemidler. Feromoner virker 
ikke sløvende eller bedøvende.  Et feromon er ikke en duft, men 
et lugtløst signalstof. 

Hvad er ADAPTIL ikke!

- for at øge følelsen af tryghed i omgivelserne!

•	 Sæt	diffusoren	op	i	det	rum,	hvor	hunden	
 opholder sig mest.
•	 Diffusoren	 skal	 sidde	 vinkelret	 på	 kon-

takten og ikke bag eller under møbler.
•	 Diffusoren	har	fuld	effekt	efter	
 ca. 24 timer og dækker 50-70 m2.
•	 En	diffusor	kan	anvendes	5	gange.
•	 1	refillflaske	varer	ca.	4	uger.

ADAPTIL Diffusor

- for at øge tryghedsfølelsen inde- og ude!

•	 Anbring	halsbåndet	på	hundens	hals,	
 så det har god hudkontakt.
•	 Skal	sidde	på	døgnet	rundt.
•	 Halsbåndet	har	effekt	efter	
	 1-2	timer	og	virker	i	ca.	4	uger.

ADAPTIL Halsbånd
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ADAPTIL forhandles hos din dyrlæge eller 
hos dyrehandlerne. Få mere at vide om 
ADAPTIL & feromoner på www.adaptil.dk
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ADAPTIL
TM

         = Det ADAPTIL produkt, som er bedst egnet til situationen.

         = Det ADAPTIL produkt, som kan anvendes til yderligere støtte.

         = Hvis brugen af det anbefalede produkt ikke er muligt. 

Diffusor Spray Halsbånd
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Dyrlæge/ Veterinærbesøg

Den gamle hund

Familieforøgelse 
(inkl. nyt kæledyr)

- kan anvendes på genstande og flader!

•	 Påfør	8-10	pumpeslag	og	vent	15	min	med	at	in-
troducere hunden til det behandlede område.

•	 Sprøjt	aldrig	direkte	på	hunden.
•	 Effekt	varer	i	2-5	timer.
•	 Flasken	indeholder	ca.	400	pumpeslag.
•	 Opbevares	ved	højst	20˚	C.	
 (ikke i en sommervarm bil)

ADAPTIL Spray



Når tævehunden har hvalpe udskilles et naturligt fero-
mon	 (signalstof)	 fra	mælkekirtelområdet.	 Signalstoffet	 får	
hvalpen til at føle sig tryg og veltilpas, og giver langsomt 
hvalpen mod på at begynde at udforske sine omgivelser. 
Ved at efterligne tævehundens feromoner skaber ADAPTIL-
produkterne den sammen følelse af tryghed og kan bruges 
af både unge og gamle hunde. 

ADAPTIL - tryghed for din hund!

Ny hvalp
For mange hvalpe er det en stor omvæltning at forlade alt det tryg-
ge	og	velkendte	hos	 tævehunden	og	opdrætteren.	For	at	hjælpe	
hvalpen	 i	 dens	 første	 tid	 i	 det	 nye	 hjem	 anbefaler	 vi	 et	 ADAPTIL	
Halsbånd.	Sæt	halsbåndet	på	en	time	før	 I	 tager	fra	opdrætteren.	
Alternativt	kan	det	tæppe,	som	hvalpen	skal	have	med	på	hjemtu-
ren,	sprayes	med	ADAPTIL	Spray.		I	stedet	for	halsbåndet	kan	man	
anvende	ADAPTIL	Diffusor	 for	at	øge	 tryghedsfølelsen	 i	hvalpens	
hjemlige	miljø.	Diffusoren	sluttes	til	et	døgn	før	hvalpen	ankommer	
til	 sit	nye	hjem	og	placeres	 i	nærheden	af	det	sted,	hvor	hvalpen	
skal sove. 

ADAPTIL Halsbånd og Spray modvirker køresyge. ADAPTIL Halsbånd 
og Diffusor øger hvalpens tryghedsfølelse i den første tid i det nye hjem.

Socialisering og forebyggelse 
af adfærdsproblemer
Når	 hvalpen	 er	 mellem	 3-14	 uger	 udvikler	 den	 sin	 forståelse	 for	
hvad,	der	er	normalt,	både	når	det	gælder	miljø,	mennesker	og	an-
dre dyr. Det som hvalpen oplever som positivt i denne periode, vil 
i resten af hundens liv fortsat blive opfattet som velkendt og trygt. 

ADAPTIL Halsbånd og/eller Diffusor øger hvalpens følelse af tryghed, 
giver den mod på nye indtryk og forbedrer dens indlæringsformåen.

Transport og køresyge
En del hunde synes, at det ubeha-
geligt	at	køre	bil.	Stress	og	nervø-
sitet ved bilkørsel kan føre til, at 
hunden sitrer, ryster, savler og i en 
del tilfælde kaster op på bilturen. 

ADAPTIL Spray mindsker 
symptomerne på 
stressrelateret køresyge. 

Alene hjemme
Det	er	vigtigt	at	træne	hvalpen	til	at	kunne	være	alene	hjemme.		
Hvalpe	bør	dog	 ikke	efterlades	alene	hjemme	 i	 længere	 tid	ad	
gangen, men det er klogt at træne med dem for at undgå separa-
tionsrelaterede problemer senere i livet. 

ADAPTIL Diffusor og/eller halsbånd giver både hvalpe og voksne hun-
de øget tryghedsfølelse, når de er alene hjemme. 

Angst for fyrværkeri og skud 
For	mange	hunde	og	hundeejere	er	tiden	omkring	jul	og	nytår	
et	sandt	mareridt.	ADAPTIL	Diffusor	og/elller	ADAPTIL	Halsbånd	
øger hundens tolerancetærskel, så den reagerer mildere på skud 
og	 fyrværkeri.	 ADAPTIL	 Diffusor/Halsbånd	 skal	 for	 et	 optimalt	
resultat	sættes	til/sættes	på	inden	affyringen	begynder	og	kom-
bineres med forebyggende tiltag i hundens omgivelser.  Inden 
jul	og	nytår	anbefales	det	at	træne	hunden	ved	hjælp	af	en	lyd-
trænings-cd. 

ADAPTIL giver hunden en naturlig tryghedsfølelse over for fyrvær-
keri. Derved kan man i mange tilfælde helt undgå at medicinere 
hunden med beroligende lægemidler. 

Hundepensioner og kenneler
Hunde	kan	blive	stressede	og	nervøse,	når	de	efterlades	i	en	hun-
depension.	Hunden	kan	få	svært	ved	at	slappe	af,	vil	gø	mere	end	
normalt og kan få mave-tarm-problemer pga. nervøsitet.  For at 
holde hundens stressniveau på så lavt niveau som muligt anbefa-
ler vi at sætte et ADAPTIL halsbånd på to dage før hunden skal på 
hundepension. 

ADAPTIL Halsbånd hjælper din hund med lettere at finde sig til rette i 
hundepensionen eller kennelen. 

Nyt hjem
At	få	nyt	hjem	kan	være	stressende	for	en	hund,	da	hundens	vaner	
skal	tilpasses	rutinerne	i	det	nye	hjem.	En	del	hunde	som	kommer	
til	nyt	hjem	kan	desuden	have	dårlige	erfaringer	med	”i	baggagen”,	
hvilket medfører, at de udviser mindre tillid over for nye situationer 
og  nye mennesker. 

ADAPTIL Diffusor giver hunden ekstra tryghed og hjælper den med at 
falde til i det nye hjem. 

Den gamle hund
En gammel tidligere tryg hund kan pga. aldersskavanker, som 
f.eks. nedsat syn og hørelse, føle sig usikker og vise tegn på ner-
vøsitet.	Hunden	får	svært	ved	at	være	alene,	går	rastløs	omkring	
om dagen eller om natten, og kan også virke desorienteret.

ADAPTIL Diffusor og/eller Halsbånd mindsker følelsen af stress og 
nervøsitet hos den gamle hund og får den til lettere at slappe af. 

    Læs mere om 
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