
 

  

 ھا التھاب فلس 

                                     

ايست از انواع  شود، بلکه اين اصطالح نشانه ای اطالق نمی شده اصطالح التھاب فلس به بيماری تعريف

ترين دليل اين نوع التھاب  ھای پوست و عفونت باکتريايی شايع ھا. عفونت ناشی از کرم مختلف بيماری

  است. آناليز اسمير و ميکروسکوپی برای تشخيص دقيِق اين بيماری نياز است. 

 JBLتوان با اطمينان با  ) را میGyrodactylidaeھای پوستی معموالً از خانواده جيروداکتيلوس ( مکر

Gyrodol 2 شود که از  درمان کرد. در صورت عفونت باکتريايی توصيه میJBL Ektol 

Fluid.استفاده شود   

                                         

                                                      
       



                                 امکان اشتباه گرفتن با:                        

  .(تنھا به کمک ميکروسکوپ قابل تشخيص است) (جيروداکتيلوس) کپلک 

 ھای پوست خونريزی پوست، التھاب 

 ھای باکتريايی اليه 

 عفونت باکتريايی 

 کدری چشم ناشی از باکتری 

 (کپلک پوست) عفونت جيروداکتيلوس 

 از بين رفتن کامل چشم توسط باکتری 

 عفونت مثانه 

 لکه شدن پوست ناشی از باکتری  لکه 

  

 3ای، ميکسوباکتريوسيس ، باکتری پنبه2باکتر ، فلکسی1کلومناريس  

                                 

ھای سفيد رنگ روی  باکتريا است. عالمت مختلف ميکسوباکتريا يا فلکسی ھای اين بيماری ناشی از گونه

گرايد. اين مسئله ناشی از انباشت  ھا به سفيدی می ھای اين بيماری است. لبه فلس بدن و باله ماھی نشانه

  د.شو ای شکل گفته می ھا، باکتری پنبه ھا است. به ھمين دليل است که به اين باکتری ای شکل باکتری پنبه

                                                            
1 Columnaris	
2 Flexibarter	
3 Myxobakteriosis	



آورند يا تغييرات چشمگيری را در پارامترھای آب ايجاد  ھای اغلب کيفيت آب را پايين می اين باکتری 

شود.  کنند. اين بيماری اگرچه که يک بيماری باکتريايی است اغلب با عفونت قارچی اشتباه گرفته می می

نسبتاً ساده خواھد بود. در صورت در دسترس بودِن ميکروسکوپ، تمايز بين بيماری باکتريايی و انگلی 

برابر داشته باشند به صورِت موجوداتی دارای حرکت ديده  100ھا وقتی که بزرگنمايی  اغلب انگل

برابر ھم به سختی  500قدر کوچک ھستند که باز بزرگنمايی  ھا آن شوند. اما در مقابل، باکتری می

ييم، اگر جانورانی را مشاھده کنيد که شوند. اگر بخواھيم ساده بگو شوند و تشخيص داده می مشاھده می

ھا ھستند. اما برعکس،  باشند، اين موجودات جزء انگل آشکارا قابل مشاھده ھستند و در حال حرکت می

توان به راحتی  اگر نتوانيد چيزی پيدا کنيد، با عفونت باکتريايی مواجه ھستيد. باکتری کلومناريس را می

يلی سريع واکنش نشان بدھيد، چرا که اين بيماری خيلی سريع گسترده از بين برد. فقط مھم اين است که خ

  ھای موجود به اين بيماری آلوده شود.  شود، و حتی يک شبه ممکن است که تمام جمعيت ماھی می

  دستورالعمل درمان: 

 

                                        

ھای دريايی و  ھا و شقايق مھرگان (مانند مرجان توجه داشته باشيد که از اين دارو نبايد در محيطی که بی

را تحمل  Furanol 2پوستاِن آب شيرين به خوبی  کنند استفاده کنيد. ميگو و سخت مانند آن) زندگی می

وِه اين آبزيان ممکن است نتوانند ھای منفرد و جدا شده از گر کنند. البته بايد خاطر نشان کرد که گونه می

  .  اثرات اين دارو را تحمل کنند

ھای  شده را از درون فيلتر بيرون بياوريد، دستگاه پيش از استفاده از اين دارو، زغال فعال روش استعمال:

UV‐Cاکسيد کربن را خاموش کنيد، و در آب شور اسکيمرھا،  خيزسازی با دی ، و حاصلozonizer  ھا

  را نيز خاموش کنيد. 



ليتر آب. تعداِد الزم قرص را در آِب مخزن درون  20عدد قرص در  1بلند مدت:  4ُدز الزم برای حمام

يک ظرف اول خوب حل کنيد، بعد محلول را به مخزن آکواريوم اضافه کنيد. زماِن ماندِن اين دارو در 

توان طبق  کنيد. اين درمان را می درصد از آب را عوض 30روز است. پس از اين مدت  5مخزن 

  دستورالعمل و در صورِت لزوم روز ششم نيز تکرار کنيد. 

  لطفاً توجه داشته باشيد که يک حماِم کوتاه مدت در درماِن عفونت کلومناريس اثری ندارد. 

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

شود که فيلترھا  اند ممکن است تا حدودی امکان درمان را از بين ببرد. به ھمين دليل، توصيه می نشده

پيش از استفاده نظافت شوند. حتی بھتر آن است که مديوم فيلتر را پيش از استفاده عوض کنيد،چرا که 

والنی زندگی کنند. در توانند در خارج از بدن ماھی برای مدت زمان ط ھا می بسياری از اين باکتری

  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، 

  نصف آب بايد تخليه و تعويض شود.  

  پس از درمان: 

ساعت آب  24) برای مدت  JBL Carbomec active( 5فعال پس از درمان، با استفاده از کربن (زغال)

را تصفيه کنيد تا باقی مانده دارو از بين برود. پس از اين مدت زغال را بيرون بياوريد. بعد از آن، برای 

(در آب شيرين) بريزيد تا سيستم ايمنی ماھی را  JBL Acclimolمدت يک ھفته، روزانه يک ُدز از 

  راحات ناشی از انگل را از بين ببرد. تقويت کنيد و درمان ج

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

 6خوار ھای ازت اند جانشين شوند و فيلتر با باکتری ديده کننده که آسيب ھای نظافت کند تا باکتری کمک می

کنيد، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در  را به آب اضافه می JBL Denitrolشود. ھنگامی که  احياء می

، به داخل آکواريوم ھوادھی کنيد يا اطمينان JBL Denitrolساعت نخست پس از افزودِن  48آيد. در  می

  گردد.  حاصل کنيد که از فيلتر جريان آب به آرامی باز می
                                                            
4 Bath	
5 Activated	carbon	
6 Nitrifying	Bacteria	 ساز باکتری شوره  



، 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 Denitrolدرصد از آب بايد بالفاصله عوض شود، و  50گرم در ليتر باشد، حدوداً  ميلی

  مخزن آب در ُدز بااليی افزوده شود.

 

 

 




