
Pitkäkestoinen feromonivalmiste kissoille

Innovatiivinen haihdutin antaa pidemmän vaikutusajan.

Kissan naamaferomonia matkiva F3-fraktion analogi 
luo tuttuuden ja turvallisuuden tunteen kissan 
ympäristöön. Zenifel sopii moneen käyttötarkoitukseen:

Virtsamerkkailu - raapiminen sopimattomissa paikoissa 
- muuttaminen uuteen asuntoon - hoitopaikka 
- monikissatalous - stressaavat tapahtumat
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Kissan feromonit ja reviirin hallinta
Kissojen käytökseen kuuluu hyvin erityinen ja läheinen suhde 
reviiriinsä. Kissan reviirin pitäisi olla hyvin järjestäytynyt (syömi-
nen, ulostaminen, ympäristön tarkkailu jne) kissan hyvinvoinnin 
ja rauhallisen mielen varmistamiseksi. (1)

Feromoneilla merkkailu on tärkeää kissoille                                        
reviirin hallinnassa. (2)                                 

On erilaisia merkkailutapoja kuten

- rauhoittava merkkailu eli naamaferomoneilla merkkailu                                                                                                      
- hätämerkkailu kuten virtsamerkkailu ja raapiminen

Kissan naamaferomonia matkiva F3-fraktion analogi luo 
tuttuuden ja turvallisuuden tunteen kissan ympäristöön.(3)

Kasvomerkkailujälkien poistaminen tai sotkeminen voi johtaa 
stressiperäiseen hätämerkkailuun. F3 –fraktio auttaa vähentämään 
hätämerkkailua ja siten auttaa vähentämään stressiperäistä käytöstä, 
joka liittyy reviirin häirintään.

Esimerkkejä reviirin häirinnästä

• Hoitopaikkaan vieminen   
• Riitaisa yhteiselämä  
• Stressaavat tapahtumat   
• Muutto uuteen asuntoon

Esimerkkejä stressiperäisestä käytöksestä

• Raapiminen sopimattomissa paikoissa  
• Virtsamerkkailu      
• Liiallinen itsehoito  
• Piiloutuminen ja vetäytyminen seurasta    
• Naukuminen väärissä tilanteissa, tai
• Naukuminen väärissä paikoissa

Kissaystävällisessä ympäristössä tulee huomioida 
kissan 5 perustarvetta: 

1) Turvapaikka: paikka, josta kissa on turvassa ja piilossa ulkopuoli-
silta ja voi rauhassa tarkkailla ympäristöään.

2) Ruumiilliset tarpeet: ruokakupit, vesikupit, vessalaatikot ja 
raapimispuut. Kaikkia pitää olla yksi jokaista kissaa kohti sekä 
yksi ylimääräinen. Ruokakupit eivät saa olla vesikuppien lähellä.     
Ruoka- ja vesikupit eri huoneeseen kuin vessalaatikot, raapimis-
puut näkyville paikoille.

3) Mahdollisuus leikkiä ja toteuttaa saalistuskäytöstä: leluja 
sekä yksin leikkimiseen että ihmisten kanssa leikkimiseen.                    
Leiki metsästysleikkejä kissan kanssa. 

4) Kanssakäyminen ihmisten kanssa: kissan kanssa seurustellaan 
sen ehdoilla. 

5) Huomioidaan kissan herkkä hajuaisti: vältetään voimakkaasti 
tuoksuvia aineita taloudessa. 

Naamaferomonin analogi 
on vain apuväline ja sen käytön 
rinnalla on tärkeää selvittää 
syyt kissan stressiperäiseen 
käytökseen sekä luoda 
kissaystävällinen ympäristö. 


