
O que é o ADAPTIL™?
 
Durante a amamentação, as cadelas produzem um odor que faz com 
que os filhotes se sintam seguros e protegidos. 
ADAPTIL™ é um análogo sintético do odor materno que ajuda os cães a se 
sentirem seguros e protegidos no ambiente, durante a fase de socialização 
(filhotes) e em situações adversas como: ansiedade por separação, chegada 
de novos membros na família (novo animal ou bebê), transporte, ambientes 
desconhecidos (clínica veterinária) e outras situações que podem causar 
desconforto para o animal, como tempestades, ruídos altos (fogos de 
artifícios, festas, eventos), adoção ou estadia em canis/hoteis.

ADAPTIL™ é a primeira linha de produtos não medicamentosos para uso no ambiente, destinado a auxiliar 
na adaptação dos cães em situações adversas do dia a dia. Entretanto, em alguns casos, mudanças de manejo e 
modificações no ambiente poderão ser necessárias para se obter melhores resultados. Para mais informações, 
consulte o médico veterinário ou profissional habilitado.
ADAPTIL™ é uma réplica sintética do odor materno canino e pode ser utilizado no ambiente por meio do 
Difusor ou do Spray. Esse odor é espécie-específico, ou seja, somente os cães conseguem detectar no ambiente, 
não sedativo e sem efeito em pessoas ou outros animais (que não sejam cães) na casa. 
ADAPTIL™ não tem contraindicações se associado com qualquer medicamento.

 • ADAPTIL™ DIFUSOR + REFIL

INDICAÇÕES DE USO
- Socialização de cães filhotes (de 3 a 16 semanas) e adaptação a um novo ambiente;
- Mudança de casa, estadia em hotéis ou canis;
- Adoção;
- Chegada de novos moradores (bebê ou novo animal);
- Ambientes com muitos ruídos (fogos de artifício, eventos e festas);
- Ficar sozinho em casa;
ADAPTIL™ Difusor não é indicado para casos de hiperatividade e agressividade entre cães e/ou com pessoas.
ADAPTIL™ Difusor pode ser utilizado no ambiente durante o adestramento e como auxílio à correção de 
comportamentos indesejáveis, tais como: ansiedade por separação, fobias a ruídos e adaptação a um novo ambiente.
Caso necessário, ADAPTIL™ Difusor poderá ser utilizado associado ao ADAPTIL™ Spray para melhores 
resultados. Para mais informações, consulte o médico veterinário ou profissional habilitado.

INSTRUÇÕES DE USO

 

ADAPTIL™ Difusor deve permanecer constantemente ligado na tomada do cômodo onde o cão passa a 
maior parte do tempo. Área de cobertura: 50 a 70m2.

Para ajudar nos períodos de fogos de artifícios:
Plugar ADAPTIL™ Difusor no ambiente mais utilizado pelo cão. Ideal iniciar o uso 7 dias antes do evento 
(mínimo 2 dias) e continuar por mais 3 dias após os fogos de artifício. Área de cobertura: 50 a 70m2.

Para ajudar no desafio de socialização de filhotes ou para animais que ficam em casa sozinhos:
Plugar o Difusor no ambiente mais utilizado pelo animal. Área de cobertura: 50 a 70m2.

Para ajudar a controlar mudanças de comportamento em outras situações desafiantes 
(adoção, mudança de casa, novos membros na família, hospedagem em local desconhecido):
No mínimo 24 horas antes que o cão tenha que enfrentar a nova situação, plugar ADAPTIL™ Difusor no local 
onde o cão passará a maior parte do tempo.

Poderão ser necessárias mudanças ambientais ou de manejo. Para isso, deverão ser seguidas 
as orientações de um médico veterinário ou profissional habilitado.

INFORMAÇÕES GERAIS 
Não cobrir ou deixar o difusor atrás de móveis, pois poderá prejudicar ou bloquear a difusão do produto e 
causar o acúmulo de resíduos na parede devido ao abafamento.
Cada frasco de ADAPTIL™ Difusor Refil dura aproximadamente 4 semanas de uso ininterrupto. No entanto, 
umidade, localização e ventilação excessiva no local podem influenciar a difusão, interferindo na duração do produto. 
Recomenda-se checar o ADAPTIL™ Difusor alguns dias antes do prazo final de troca do refil.
Há um selo adesivo no rótulo do ADAPTIL™ Difusor Refil, utilize-o na agenda ou no calendário para a troca 
na data correta.
A duração do uso de ADAPTIL™ Difusor deve ser ajustada de acordo com a natureza/causa da utilização (vide 
tabela) e deve ser combinado com outras modificações no ambiente e manejo do animal quando necessário.
ADAPTIL™ Difusor deve ser substituído após 6 meses de uso e/ou após o uso de 6 refis.
ADAPTIL™ Difusor pode ser usado em conjunto com tratamentos recomendados pelo médico veterinário 
ou profissional habilitado para condicionamento dos cães.
ADAPTIL™ Difusor não é um produto terapêutico. Em caso de sintomas clínicos adversos, consulte o médico 
veterinário.

 

 • ADAPTIL™ SPRAY
O uso de ADAPTIL™ Spray é indicado em situações desafiantes para o cão como: adaptação a um novo 
ambiente, viagens, ficar sozinho ou mudar de casa, a chegada de novos membros na família, hospedar-se em 
locais desconhecidos, ser adotado, presenciar fogos de artifícios ou relâmpagos. Recomenda-se o seu uso em 
combinação com o ADAPTIL™ Difusor para obter melhores resultados.
ADAPTIL™ Spray pode ser utilizado no ambiente durante o adestramento e como auxílio à correção de 
comportamentos indesejáveis, tais como ansiedade por separação e fobias a ruídos.
ADAPTIL™ Spray não é recomendado em casos de hiperatividade ou agressividade.

INSTRUÇÕES DE USO
Para ajudar a reduzir ou prevenir mudança de comportamento durante viagens:
ADAPTIL™ Spray deve ser borrifado no ambiente (veículo ou caixa de transporte) no mínimo 15 minutos 
antes de introduzir o cão. Borrife 2 vezes em cada um dos cantos e na superfície da caixa de transporte. 
O efeito tem duração de aproximadamente 4 a 5 horas. No caso de uma viagem longa, recomenda-se reaplicar 
o produto na caixa de transporte ou no carro a cada 4 ou 5 horas. Lembre-se de retirar o cão da caixa de 
transporte ou do carro antes da aplicação e aguardar pelo menos 15 minutos para reintroduzi-lo.
Para ajudar a controlar mudanças de comportamento em outras situações desafiantes (adoção, socialização de 
filhotes, mudança de casa, novos membros na família, hospedagem em local desconhecido, ficar sozinho em casa, 
fogos de artifício, relâmpagos) utilizar em combinação com ADAPTIL™ Difusor.
ADAPTIL™ Spray pode ser borrifado diretamente na cama, no interior de caixas ou dentro das residências, 
pelo menos 15 minutos antes de introduzir o cão no ambiente. Renovar a aplicação duas vezes por dia.
Poderão ser necessárias mudanças ambientais ou de manejo de acordo com um médico 
veterinário ou profissional habilitado.

INFORMAÇÕES GERAIS 
ADAPTIL™ Spray pode ser usado em conjunto com tratamentos recomendados pelo médico veterinário ou 
profissional habilitado para condicionamento dos cães.
ADAPTIL™ Spray não é um produto terapêutico. Em caso de sintomas clínicos adversos, consulte o médico 
veterinário.

Adaptil™ Difusor: Aparelho Difusor e Refil com 48mL
Composição: ADAPTIL™ Difusor contém análogo sintético do odor materno canino (2%).
Duração: Cada frasco com 48 mL dura aproximadamente 30 dias.
Referências de Difusor Bivolt. Utilizar unicamente com tensão de 110V-220V / 50-60 Hz.
eletricidade: Não use extensão, adaptador ou conversor.
 Leia todas as instruções antes de usar o produto.
Instruções  O aparelho somente pode ser utilizado com o meio de vaporização
de segurança: recomendado. O uso de outras substâncias pode dar origem a um risco
 tóxico ou incêndio.
 Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com
 capacidade física, sensorial ou mental reduzidas, ou falta de experiência 
 ou conhecimento, exceto que tenham sido supervisionadas ou instruídas
 sobre seu uso por uma pessoa responsável por sua segurança.
 Crianças devem ser supervisionadas a fim de assegurar-se que não
 brinquem com o aparelho.
 Para limpar o aparelho, remova-o da tomada e esfregue-o com um tecido 
 seco.
 Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance de 
 crianças.
 Destinado somente para uso de adultos.
 O aparelho deve ser mantido na posição vertical enquanto utilizado e 
 armazenado.
 As partes internas do difusor ficarão quentes para proporcionar a 
 evaporação do princípio ativo. Não toque nestas superfícies durante o uso. 
  Para evitar danos, não coloque o refil em superfícies de madeira e mantenha 

uma distância de 30 cm dos objetos quando ainda estiver quente. 
 NÃO coloque outros objetos em cima. 
 NÃO desmonte o difusor e não modifique o plugue de forma alguma. 
 NÃO mergulhe na água. Use SOMENTE o refil de ADAPTIL™ no difusor. 
  Correntes de ar e a localização do ambiente têm influência na velocidade 

de consumo do líquido do difusor e duração do produto. 
  PERIGO! 
  Contém: Hidrocarbonetos, C14-C19, isoalcanos, cíclicos, <2%
  de aromáticos.
  Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias
   MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
  LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DA BULA ANTES DE USAR O
  PRODUTO. 
  EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO
  DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
 NÃO provoque o vômito.
 Descarte o recipiente conforme a legislação vigente, para evitar a 
 contaminação do meio ambiente.
  A Ceva não se responsabiliza por danos, lesões ou mau desempenho 

causados por uso impróprio. 
 Guarde essas instruções. Para mais detalhes ligue: 0800-770-0355

Apresentação Frasco com 60 mL .

Composição ADAPTIL™ Spray contém análogo sintético do odor materno canino (2%).

Duração O efeito de ADAPTIL™ Spray no ambiente dura de 4 a 5 horas. 
Cada frasco de 60 mL rende cerca de 400 borrifadas (aproximadamente 50 utilizações).

Perigo Contém: Isopropanol
 

                  Líquido e vapores altamente inflamáveis.

                  
  Provoca irritação ocular grave.

                  Pode provocar sonolência ou vertigem.

Instruções de 
segurança

ADAPTIL™ Spray contém um excipiente alcoólico, por isso nunca deve ser utilizado 
dentro do ADAPTIL™ Difusor.
Não borrife diretamente sobre o cão ou nos alimentos.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DA BULA ANTES DE USAR O PRODUTO.
Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume.
Evite inalar os vapores.
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos.
Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
Descarte o recipiente conforme a legislação vigente, para evitar a contaminação do 
meio ambiente.

1 Remover a tampa 
do frasco.

Rosquear o frasco 
no difusor.

Plugar o difusor na 
tomada por 30 dias 
consecutivos.
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PRODUTO INFLAMÁVEL: NÃO PERFURE O VASILHAME MESMO VAZIO, 
NÃO JOGUE NO FOGO OU INCINERADOR. PERIGO SE APLICADO PRÓXIMO A 

CHAMAS. MANTENHA LONGE DE FONTES DE CALOR.

Tabela de uso – ADAPTIL™ Difusor e ADAPTIL™ Spray
1Ideal: Melhor opção 
2Complemento: Pode ser utilizado em associação para melhores resultados.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. 
CONSERVAR O PRODUTO AO ABRIGO DA LUZ 

SOLAR E A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15°C E 30°C.

Tecnologia patenteada

Produto isento de registro e cadastro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Responsável Técnico: Sandra Fernandez CRMV/SP 9.267.

FABRICANTE:
Ceva Santé Animale, Zone Industrielle Très Le Bois, 22600 Loudéac, França.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
Ceva Saúde Animal Ltda
Rua Manoel Joaquim Filho 303, Santa Terezinha, Paulínia, SP. – CEP:13148-115
CNPJ: 03.224.570/0001-53
PRODUTO IMPORTADO

Uso ADAPTIL™ 
Difusor ADAPTIL™ Spray Tempo de uso recomendado

Mudança de ambiente Ideal1 Complemento2 Mínimo 30 dias

Socialização de filhotes Ideal1 Complemento2 Mínimo 30 dias

Chegada de um novo 
membro na família (bebê 

ou criança)
Ideal1 Complemento2 Mínimo 30 dias

Ficar sozinho em casa Ideal1 Complemento2 Mínimo 30 dias

Estadia em hotéis, canis Ideal1 Complemento2 Durante o período da estadia

Adoção Ideal1 Complemento2 Mínimo 30 dias

Viagens/transportes  - Ideal1
Aplicar a cada 4-5 horas (remover o 
animal da caixa de transporte antes 

de aplicar e aguardar 15 minutos para 
colocá-lo de volta)

Fogos de artifício/ 
barulhos Ideal1 Complemento2

Ideal iniciar o uso 7 dias antes do 
evento (min. 2 dias) e continuar por 

mais 3 dias após o evento
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