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Zylkène – jak 
správně používat, 
abyste byli spokojeni

Zylkène má optimální účinek při správné 
indikaci (účelu použití): 
■ je vhodný pro prevenci a tlumení strachu 
a úzkosti psů a koček z neznámých nebo ne-
příjemných podnětů;
■ strach a úzkost se mohou projevovat nepří-
mo, např. změnami na kůži a srsti, přehnaná 
péče o postižená místa pak může vést k sebe-
poškozování nebo zanesení infekce.

Zylkène má optimální účinek při 
správném načasování podávání:
■ při preventivním použití a při stresu s výraz-
ným vlivem na psychiku zvířete zahajte podá-
vání Zylkène 3–7 dní před stresem;
■ při drobných nepříjemných situacích (ná-
vštěva veterináře) podejte přípravek alespoň 
2 hodiny před začátkem;
■ délka podávání je podle potřeby, doporuču-
je se vysazení přípravku po odeznění stresové 
situace, nebo po vytvoření adaptace na nové 
podmínky.

Zylkène je první volbou při stresujících 
situacích:
■ z důvodu šetrnosti vůči organizmu (je to pří-
rodní látka);
■ u starších a ne zcela zdravých zvířat (nemá 
negativní vliv na opotřebované orgány);

■ u těňat a dospívajících zvířat pro zvýšení 
šance na adaptaci, která povede ke zvýšení 
odolnosti ke stresovým situacím;
■ není omezena délka používání, neotupuje 
vnímání, nezpůsobuje závislost.

Cílem je psychická pohoda zvířat 
a prevence vzniku strachu tak, aby zvířata 
byla spokojená i v případě zhoršených 
životních podmínek. Příklady 
nepříjemných situací:
■ hluk – ohňostroje a rachejtle, bouřky, opravy 
v okolí, hluční sousedé…
■ změny v domácnosti – nový člen rodiny 
(plačící novorozeně), návštěvy, nové zvíře, 
rekonstrukce (malování, přestavění nábytku), 
hádky… 
■ cestování na dovolenou, na výstavy, za zvíře-
cím partnerem…
■ prevence pocitu opuštění:

– změny u majitele – stěhování, změna pra-
covní doby, změna partnera, osiření… 
– odložení zvířete do hotelu nebo k příbuz-
ným a známým…

Konzultujte použití Zylkène se svým 
veterinárním lékařem, který je schopen 
vyhodnotit:
■ normální a nepřirozené chování nebo odha-

lit závažné poruchy, zejména v případě agrese 
a sebepoškozování;
■ zdravotní projevy stresu, jako např. kožní 
alergie a záněty (Zylkène tlumí stres, příprav-
ky na kůži tlumí jeho projevy; 
■ různé projevy stresu u psa (hyperaktivita) 
a kočky (útlum, schovávání);
■ nastavení správného dávkování podle indi-
kace;
■ zvolit jiný přístup, pokud odhalí jinou příči-
nu problému.

MVDr. Marie Koubková, Ph.D.
Produktová manažerka

Vétoquinol s.r.o.

Zylkène je čistě přírodní produkt, je vyroben z extraktu mateřského mléka. Jeho účinná látka 
alfa-kasozepin navozuje zklidňující příjemné pocity u psů a koček bez toho, aby ovlivňovala 
jejich schopnost vnímání a učení. Umožňuje tím, aby zvířata přijala nepříjemný zážitek 
jako věc, která se může stát, aniž by je přímo ohrožovala.
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