
  

  

 دار کرم قالب  

                                                     

ھا کرم  باشد. به ھمين خاطر به اين کرم ھای آبشش دارای قالب می ھای پوست و کرم انتھای خلفی کرم

  گويند.  دار می قالب

                                                   

  

  کاماالنوس        

شود که  گيرد، و اغلب باعث می متر طول دارد و درون روده ماھی جای می سانتی 2اين کرم حدوداً 

ھای کاماالنوس اغلب  ماھی به شدت الغر و نحيف يا برعکس آن شود. حفره شکمی باد و نفخ کند. کرم

گرم ناشی از  زنند و قابل مشاھده ھستند. احتمال زياد است که عفونت به اين از مقعد ماھی بيرون می

تواند چند نسل از  زا است، و می غذای زنده باشد. بايد خاطر نشان نمود که کرِم از جنِس کاماالنوس زنده



ھای نخی يا کرمک (نماتودھا)  ماھی را بدون تعويض ميزبان آلوده کند. کاماالنوس خود جزء کرم

  به طرزی مؤثر از بين برد.  JBL Nedolتوان با استفاده از  ھای کاماالنوس را می باشد. کرم می

 
   دستورالعمل درمان:

  

داران، ميگو و  ھا، صدف ھا، ليسک مھرگان (مانند مرجان ھشدار: از اين دارو نبايد در محيطی که بی

ھا) در آب شيرين يا آب شور وجود دارند استفاده کرد. در طول مدت درمان بايد آکواريوم را  آن  امثال

رصد از آب را د 50مورد نظر مشاھده شود بايد   تحت نظر داشت. اگر واکنش نامطلوبی در ماھی

  بالفاصله عوض کرد. 

  خيزسازی و حاصل UV‐Cرا از درون فيلتر بيرون بياوريد. وسائل   در مدِت استفاده، زغال(کربن) فعال

ھا را نيز خاموش  ozoniserھا و  اکسيد کربن نيز بايد خاموش شود، و در آب شور نيز اسکيمر  با دی

  کنيد. 

  ب اضافه شود، و آبزيان نيز بايد تحت نظر گرفته شوند. ھا به آ ھشدار: دارو بايد کالً صبح

 10ُدز: بطری را برای مدت يک دقيقه به خوبی تکان بدھيد. در صورتی که طور ديگری قيد نشده باشد، 

  ليتر آب.  40ليتر در ھر  ميلی

  روش: 

  شود يک دفعه به آب اضافه کنيد.  درصد از آب را عوض کنيد. دارو را درحالی که آب به ھم زده می 50

روز صبر کنيد. در طوِل اين مدت، آکواريوم را به خوبی با استفاده از سنگ ھوا يا به ھم زدن آب  9

  ھوادھی کنيد. 



  در فوق قيد شده تکرار کنيد. چه  درصد از آب را عوض کنيد و درمان را طبق آن 80در روز دھم، 

  چه در فوق قيد شده تکرار کنيد.  درصد از آب را عوض کنيد و درمان را طبق آن 80در روز بيستم، 

شده برای مدت بيست و چھار  درصد از آب را عوض کنيد و با استفاده از زغال فعال 30ام،  در روز سی

  ياوريد. درمان در اين مرحله تمام شده است. ساعت آب را تصفيه کنيد. پس از اين زغال را بيرون ب

موارد 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. در صورتی که تغييراتی اضافی در آب در طول مدِت انتظار 

درصد از ُدزاژ مشخص شده بايد تجديد ُدز شود.  50الزم شود،  که در دستورالعمِل درمان قيد شده

  شود.  ھرگونه درمان اضافی طبق فوق انجام می

 :پس از درمان  

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

 JBL FilterStartايمنی ماھی را تقويت کنيد و درمان جراحات ناشی از انگل را از بين ببرد. افزودن 

کند تا  ليتر) درون مخزن آب کمک می 150ليتر در ھر  ميلی JBL Denitrol )250به فيلتر يا 

  د. اند جانشين شون ديده کننده که آسيب ھای نظافت باکتری

 
 




