
 

 

  ، کپلک مونوژنتيک (تک ميزبان)1ھای آبشش، داکتيلوجيروس کرم

 
  

  ). apathyتفاوتی( ھای ابتالء: تنفس سريع، روکش آبشش از ھم باز شده، رنگ پريدگی و بی نشانه

ھا به  شود که اين کپلک ساز نخواھد شد، مشکل زمانی جدی می ھا آبشش مشکل وجود تعداد اندک از کپلک

افتاد که بيش از حد پر شده  ھايی اتفاق می طور شديد شروع به تکثير کنند. اين مسئله تنھا در آکواريوم

شود، توليد  دچار می باشد، و بھداشت آن در وضعيت نامناسبی باشد. زمانی که ماھی به کپلک آبشش

کند و اين زمانی  کند. ماھی وجود کپلک را در آبشش خود احساس می مخاط در آبشش افزايش پيدا می

کند که از  شوند، به ھمين دليل ماھی نيز سعی می ھا به آبشش آويزان می است که با قالب خود اين کپلک

کند. اما متاسفانه در اين کار  مخاط می ھا راحت شود، و به ھمين خاطر شروع به توليد دست اين انگل

شود. در صورت وجود کپلک آبشش، فوراً درمان را  شود و ماھی با اين مخاط دچار خفگی می موفق نمی

  شروع کنيد.  JBL Gyrodol 2با 

رود به معنای آن است که  ھا به کار می ) که در مورد اين کپلکmonogenousاصطالح مونوژنوس (

) به digenousھای دو ميزبان(  وانند در يک ميزبان تکثير شوند. به ھمين منوال، کرمت ھا می اين کرم

  حداقل دو ميزبان واسط برای تکثير نياز دارند. 

  

  
                                                            
1 Dactylogyrus	



  :دستورالعمل درمان  

و  UV-Cھای  در مدِت درمان الزم است که کربن (زغال) فعال را از درون فيلتر بيرون آورد، دستگاه

اکسيد کربن را خاموش کنيد، و در صورت استفاده از آب شور، اسکيمرھا و   با دی  خيزسازی حاصل

ozoniser  .درصد از آب بايد پيش از استعمال عوض شود.  50ھا را نيز خاموش کنيد  

 10ُدزاژ: بطری را برای مدت يک دقيقه به خوبی تکان بدھيد. اگر طور ديگری تجويز نشده باشد، 

ساعت. در  48ليتر آب. مدت زمانی که دارو بايد درون آب باقی بماند عبارت است از  40ليتر در  ميلی

يا به ھم زدن آب ھوا وارد کنيد.  2طول اين مدت به درون آکواريوم به خوبی با با استفاده از سنگ ھوا

  درصد از آب را عوض کنيد.  30پس از آن، 

ھای زنده زای آبشش و  صرف اين دارو کافيست تا کرممالحظات مربوط به طول درمان: يک بار م

توان درمان را تکرار کرد. برای اين کار  ھای نواری را از بين ببرد. اما در صورت لزوم می کرم

توان درمان را بعد از گذشت يک ھفته (و در آب سرد بعد از گذشت ده روز) برای از بين بردن  می

  گذار تکرار کرد.  ھای تخم کرم

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

  نصف آب بايد تخليه و تعويض شود. 

  :پس از درمان  

ساعت  24برای مدت   JBL Carbomec activeپس از درمان، با استفاده از کربن (زغال) فعال 

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

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

به فيلتر يا  JBL FilterStartرا تقويت کنيد و درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. افزودن 

JBL Denitrol )250 ھای  کند تا باکتری ليتر) درون مخزن آب کمک می 150ليتر در ھر  ميلی

  اند جانشين شوند.  ديده کننده که آسيب نظافت

                                                            
2 Air	stone	



          

 

 




