
  

 ھای روده انگل  

مانند که از  توان به واسطه دفع مدفوع سفيد رنگ نخ ھا را می اين انگل

ماند شناسايی کرد. اغلب اين بيماری ناشی از غذای زنده است که از جانوران آلوده  مقعد ماھی بيرون می

ھای وارد  باشند، ھمچنين سم موجود در آب، و انگل درون آب تغذيه شده اند، و برای گوارش دشوار می

دار  به آب. بيماری حفره در سر نيز يک بيماری ناشی از انگل روده است (که توسط انگل تاژکشده 

  استفاده کرد.  JBL Spirohexolتوان از  دار باشد، می کند). اگر انگل روده از نوع تاژک بروز می

  :دستورالعمل درمان  
از درون فيلتر بيرون بياوريد،  : پيش از استفاده، زغال فعال شده راJBL Spirohexolروش استفاده از 

  اکسيد کربن را خاموش کنيد.  سازی با دی خيز ، و حاصلUV‐Cھای  دستگاه

ھای الزم را در يک ظرف که حاوی آب مخزن  ليتر آب. تعداِد قرص 20قرص در  1ُدز مورد استفاده: 

روز است.  7در آب است حل کنيد. سپس محلول را به مخزن آکواريوم اضافه کنيد. مدِت ماندِن دارو 

توانيد طبق دستورالعمل فوق در  درصد از آب را عوض کنيد. درمان را می 30پس از اين مدت، 

  صورِت لزوم روز ھشتم نيز تکرار کنيد. 

تصفيه و تغذيه در طول مدت درمان: فيلترھای قوی از نظر بيولوژيکی که برای مدت زمان زيادی تميز 

شود که فيلترھا  کان درمان را از بين ببرد. به ھمين دليل، توصيه میاند ممکن است تا حدودی ام نشده

  پيش از استفاده نظافت شوند. در طول مدِت درمان به ميزان اندک ماھی بيمار را تغذيه کنيد. 

استفاده از ُدز بيش از اندازه، ايجاد وقفه يا قطع درمان: در صورت استفاده از ُدز بيش از حد دارو، 

  .تخليه و تعويض شودنصف آب بايد 

  

  



 24) برای مدت  JBL Carbomec active( 1پس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال

ساعت آب را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود. پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. بعد 

(در آب شيرين) بريزيد تا سيستم  JBL Acclimolاز آن، برای مدت يک ھفته، روزانه يک ُدز از 

  ايمنی ماھی را تقويت کنيد و درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. 

ليتر) درون  150ليتر در ھر  ميلی JBL Denitrol )250به فيلتر يا  JBL FilterStartافزودن 

ھای  ند و فيلتر با باکتریاند جانشين شو ديده کننده که آسيب ھای نظافت کند تا باکتری مخزن آب کمک می

کنيد، آب مخزن به رنگ  را به آب اضافه می JBL Denitrolشود. ھنگامی که  احياء می 2خوار ازت

، به داخل آکواريوم JBL Denitrolساعت نخست پس از افزودِن  48آيد. در  سفيد شيری در می

  گردد.  باز میھوادھی کنيد يا اطمينان حاصل کنيد که از فيلتر جريان آب به آرامی 

، ميزان JBL Denitrolو  JBL FilterStartدر طول مدت درمان و روزھای نخست پس از افزودِن 

 1گيری کنيد. اگر ميزاِن نيتريت بيشتر از  آمونيوم/آمونياک و نيتريت را به صورِت روزانه اندازه

بايد به  JBL Denitrol درصد از آب بايد بالفاصله عوض شود، و 50گرم در ليتر باشد، حدوداً  ميلی

  مخزن آب در ُدز بااليی افزوده شود.

 

                                                            
1 Activated	carbon	
2 Nitrifying	Bacteria	 ساز باکتری شوره  




