
Parim käitumine algab siit

Parim käitumine 
algab Adaptil®̀-ga
Aitab lahendada mitmeid 
käitumisprobleeme!

TÕESTATUD STRESSI VÄHENDAV TOIME

Adaptil® igaks olukorraks

Adaptil 
difuusor

Adaptil 
pihusti

Adaptil 
kaelarihm

Adaptil 
tabletid

Pidev rahulolu 
ja turvatunne 

kodus

Pidev rahulolu 
kodus ja reisides

Pidev turvatunne 
toas ja väljas

Kiire rahulolu ja 
turvatunne

Muutused koduses kesk-
konnas:
- Uustulnukad (beebi,   
lemmikloomad jt)
- remont
- uus kodu
Äikesetorm ja ilutulestik

Üksi koju jäämine 
 /üksindusahistus

Alusta vähemalt 24 tundi 
enne muutuste algust ja 
jätka kasutamist kuni 1 
kuu. Pidevate stressirohkete 
sündmuste ajal kasutage 
vähemalt 1 kuu.

- Reisimine
- Loomakliinikus käik
- Karvastikuhooldus 
(grooming)
Koos Adaptil difuusoriga 
erinevate stressirohkete 
sündmuste korral
Kasutage pihustit 15 
minutit enne stressi     
vallandumist ja korrake 
iga 4-5 tunni järel.
Adaptili võib pihusta-
da otse pesadesse või 
koertele mõeldud sise-
kuutidesse.

Ei tohi pihustada otse 
loomale!

- Aedikus/kuudis või 
reisimisel
- Treenimine
- Kutsika sotsialiseeru-
mine (koerapargid, uued 
sündmused jm)
- Ilutulestik ja äike-
setorm
- Üksi koju jäämine /
üksindusahistus
Kasutage pidevalt 
treeningul, puuris 
või püsivate/kestvate 
stressirohkete sünd-
muste esinemisel. 24 
tundi enne stressirohke 
sündmuse algust.

2 tundi enne ooda-
tavat stressirohket          
sündmust. 
Parima efektiivsuse 
tagamiseks võib 
tablettide kasutamist 
kombineerida erinevate 
Adaptil toodetega.

Adaptil tabletid sisalda-
vad:
- L-trüptofaani
- L-teaniini
- GABA
- B-grupi vitamiine

Ei sisalda 
feromoone!

Saadaval hästi varustatud loomakliinikutes!

Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru, 
Uusaru 5, Saue Tasuta klienditoe telefon: 
800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee



Üksi koju jäämine

Vähendas haukumist 
65%, hävitavat käitumist 
91% ja stressist 
tingitud ihuhädade 
kergendamist 75% 
(Gaultier 2005)

Sotsialiseerumine

Aitab kutsikatel 
keskenduda treeningutele 
ja soodustab seeläbi 
paremat sotsialiseerumist 
kutsikakoolis ja pärast seda 
(Denenberg 2008)

Reisimine/transport

Vähendab oluliselt 
stressikäitumist - 
lõõtsutamist, värisemist ja 
rahutust (Gaultier 2003)

Adopteerimine

Kiirem ja lihtsam kutsika 
kohanemine uue 
omaniku ja koduga. 
Vähendas oluliselt öist 
nutmist (Gaultier 2008)

Valjud helid

Vähendas hirmust 
põhjustatud värisemist 
ja peitupugemist 93% 
ilutulestiku (Sheppard 
2003) ja äikesetormi 
esinemisel (Landsberg 
2013)

• Ilutulestik/äike
• Üksindusahistus
• Stressitundlikkus
• Kutsikakool
• Treening
• Kolimine
• Uus pereliige
• Loomaarsti külastus
• Transportimine/reisimine

Adaptil on rahustava feromooni “Dog 
Appeasing pheromone” (D.A.P.) sünteetiline 
analoog. 

Imetavad emakoerad eritavad kutsikatele 
kindlus-ja turvatunnet tekitavaid aineid 
looduslikul teel. 

Koerte rahustav feromoon (D.A.P.) aitab 
kutsikatel õppida ja rahuneda, kuid pakub 
turvatunnet ka täiskasvanud koertele.

Mis on Adaptil®?

Aeg-ajalt märkate, et Teie uus kutsikas või 
vanem koer vajab abi uutes või väljakutsuvates 
olukordades.

Igapäevaelu võib tähendada 
igapäevast rahulolematust

Lihtsad asjad võivad Sinu kutsikat või koera ärritada. 
Uued inimesed, autosõit, üksi kodus olemine, 
ilutulestik või isegi uus jalutusrihm võib esile kutsuda  
stressikäitumist:

- inimeste eest varjumist

- peitupugemist

- liigset haukumist ja niuksumist

- ihuhädade tuppa tegemist

- kodutarvete hävitamist

Lahendamata stressirohked sündmused võivad 
põhjustada terviseprobleeme igas vanuses koertel.

Enesekindlusel ja turvatundel on väga suur roll 
hästi sotsialiseeritud kutsika kasvamisel ja maailma 
avastamisel.

Adaptil® sobib kasutamiseks järgmistes olukordades:

Adaptil´i julgustav toime kutsikatele ja 
täiskasvanud koertele on teaduslikult 
tõestatud. See on eriti kasulik uutes 
ja väljakutsuvates situatsioonides. 

- Adaptil´i kasutamist toetab 28 
publitseeritud kliinilist uuringut

- Adaptil´i on kasutanud loomaarstid ja 
loomaomanikud ülemaailma juba 14 
aastat


