
 

 ھای باکتريايی فونتع  
  

 

                                                        
 

ھای متنوعی باشند که البته به آسانی با استفاده از  توانند پديده ھای باکتريايی داخلی و خارجی می عفونت

JBL Ektol Fluidتوان از  ھای باغی، می ھا به سرعت مقابله کرد. در برکه توان با آن میJBL 

FuraPond Whitish ھايی بر پوست ماھی پديدار  ھای باکتريايی اليه استفاده کرد. در اين گونه عفونت

ھا برشمرد. برای تشخيص دقيق  توان در اين نوع عفونت ھای مختلفی را می شود، اگرچه که نشانه می

  ی بايد از معاينه ميکروسکوپی استفاده کرد. بيمار

                                                         
  

 JBL Punktolدر اين گونه موارد به عفونت انگلی ھم احتمال دارد شخص مشکوک شود، و داروی 

Ultra توان درمان  را انتخاب کند که در اين صورت ھيچ درمانی صورت نخواھد گرفت و بعد از آن می

را برای مقابله با عفونت باکتريايی شروع کرد. در اين خصوص به مالحظات  JBL Ektol fluidبا 

  . نگاه کنيد

                                                        



توانيد بين بيماری باکتريايی و بيماری انگلی تمايز  يکروسکوپ دسترسی داريد میدر صورتی که به م

ً کار ساده برابر داشته  100ھا وقتی که بزرگنمايی  ايست. اغلب انگل قائل شويد، و اين تشخيص نسبتا

که  قدر کوچک ھستند ھا آن شوند. اما در مقابل، باکتری باشند به صورِت موجوداتی دارای حرکت ديده می

شوند. اگر بخواھيم ساده  شوند و تشخيص داده می برابر ھم به سختی مشاھده می 500باز بزرگنمايی 

باشند، اين  بگوييم، اگر جانورانی را مشاھده کنيد که آشکارا قابل مشاھده ھستند و در حال حرکت می

ونت باکتريايی مواجه ھا ھستند. اما برعکس، اگر نتوانيد چيزی پيدا کنيد، با عف موجودات جزء انگل

  ھستيد. 

 ) دستورالعمل درمانFuranol 2 (  
  

                                                        
  

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  20قرص درون  1ليتر آب در موارد شديد  30عدد قرص در  1 بلند مدت: 1ُ◌ز الزم برای حمامد

آب. تعداِد الزم قرص را در آِب مخزن درون يک ظرف اول خوب حل کنيد، بعد محلول را به مخزن 

درصد از آب  30روز است. پس از اين مدت  4آکواريوم اضافه کنيد. زماِن ماندِن اين دارو در مخزن 

  توان طبق دستورالعمل و در صورِت لزوم روز پنجم نيز تکرار کنيد.  را میرا عوض کنيد. اين درمان 

دقيقه ماھی  30ليتر آب که بايد حدوداً برای مدت  1قرص درون  1ُدز الزم برای حمام کوتاه مدت: 

بيمار درون آن بماند. آب را به خوبی ھوادھی کنيد، و در طول درمان ماھی را تحت نظر بگيريد. اگر 

  يی نامطلوب مشاھده کرديد فوراً درمان را متوقف کنيد. ھا نشانه

                                                            
1 Bath	



معموالً پس از استعمال يک ُدز از دارو، شرايط ماھی بھبود پيدا  مالحظات مربوط به مدت درمان:

رود. در صورت لزوم، استعمال ُدز را به شرح فوق ادامه  ھا به طور کامل از بين می کند، يا نشانه می

  دھيد. 

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

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

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

توانند خارج از بدن ماھی نيز برای مدت زمان طوالنی زنده باقی بمانند. در طول  ھای قارچ می ھاگ

                                                           مدِت درمان به ميزان اندک ماھی بيمار را تغذيه کنيد.

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

  .نصف آب بايد تخليه و تعويض شود
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ھا و مانند آن) ممکن است توان تحمل اين دارو  پوست مھِرگان درون آب شيرين (ميگو، سخت بی

ھای بدون  مھرگان انجام بگيرد. ماھی را نداشته باشند. برای احتياط بھتر است، درمان بدون وجود اين بی



اند ممکن است به اين دارو حساسيت  ھايی که ضعيف شده فلس (مانند گربه ماھی و ماھی لوچ) و ماھی

نشان بدھند. برای ھمين الزم است که اول از يک نصف ُدز استفاده شود و بعد با دقت اين ميزان اضافه 

 شود. 

ده را از درون پيش از استفاده کربن (زغال) فعال ش: Fluid JBL Ektolچگونگی استفاده از 

اکسيدکربن را خاموش کنيد و در آب    با دی  خيزسازی و حاصل UV-Cھای  فيلتر بيرون بياوريد. دستگاه

ھا را نيز خاموش کنيد. در طول مدِت درمان، آکواريوم بايد با استفده ozoniserشور نيز اسکيمرھا و 

بايد پيش از استعمال دارو عوض درصد از آب  50ھم زدِن آب ھوادھی شود.  از يک سنگ ھوا يا به

ھا به آب اضافه شود، و آبزيان نيز بايد در طول افزودن دارو تحت  شود. دارو بايد به طور کل صبح

  نظارت باشند. 

ليتر آب. اگر الزم است که اين ُدز ادامه پيدا کند، بايد مقدار کامل آن در روز  40ليتر در  ميلی 10 ُدز:

 50درصد از آب بايد عوض شود. تنھا  50تا  30فاصله پس از افزودن ُدز پنجم به آب اضافه شود. بال

استفاده کرد. اگر سختی  dدرجه  8توان برای آب با سختی کربناتی کمتر از  درصد از ُدز قيد شده را می

  درصد افزايش داد.  125توان ُدز را تا  باشد، می dدرجه  15کربناتی بيشتر از 

حساسيت داشته و واکنش نشان JBL Ektol Fluidزا ممکن است به  ھای جوان و ماھی کيل زنده ماھی

ليتر آب استفاده کنيد. اگر  100ليتر در ھر  ميلی 10يافته به ميزان  بدھند. در اين صورت از ُدز کاھش

ه آب اضافه کنيد. الزم باشد که ُدز مزبور را ادامه بدھيد، در روز پنجم به ھمين ميزان ُدز دارو ب

درصد از آب آکواريوم عوض شود.  50تا  30بالفاصله پس از افزودن ُدز مزبور الزم است که 

  مالحظات مربوط به سختی کربناتی آب نيز بايد متناسباً رعايت شود.

معموالً پس از استعمال يک ُدز از دارو، شرايط ماھی بھبود پيدا  مالحظات مربوط به مدت درمان:

رود. در صورت لزوم، استعمال ُدز را به شرح فوق ادامه  ھا به طور کامل از بين می يا نشانه کند، می

  دھيد. 

  

ھای مسئول  باعث صدمه شديد به باکتریJBL Ektol Fluid تصفيه و تغذيه در طول مدِت درمان:

محيط فيلتر نيز ھا) درون  زا (پاتوژن جايی که عوامل بيماری آورند. از آن نظافت درون فيلتر وارد می

کنيم که فيلتر را به طور کامل نظافت کنيد، يا بھتر است که مديوم فيلتر را  مانند، توصيه می زنده باقی می



تعويض کنيد. آکواريوم بايد زمانی که فيلتر درون آن نيست به خوبی ھوادھی شود. در طول مدِت درمان 

  مورد نظر غذا کم بدھيد.   بايد تا حد ممکن به ماھی

  
 
 

                                                     

 

  :پس از درمان  

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

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

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

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

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

شود. ھنگامی که  احياء می 2خوار ھای ازت اند جانشين شوند و فيلتر با باکتری ديده کننده که آسيب نظافت

JBL Denitrol ساعت  48آيد. در  ، آب مخزن به رنگ سفيد شيری در میکنيد را به آب اضافه می

، به داخل آکواريوم ھوادھی کنيد يا اطمينان حاصل کنيد که از JBL Denitrolنخست پس از افزودِن 

  گردد.  فيلتر جريان آب به آرامی باز می

.  

                                                      
                                                            
2 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. 

                                                     
 
 

  Before treatment 

 2 weeks after using JBL Furanol 

 4 weeks after using JBL Furanol 
  

                                                        

                 



                                                

                                                        

         

  توضيحات مربوط بهJBL Furanol 2 (در آلمان)  

ھای زينتی که حاوی ماده ضدباکتری ھستند را نبايد بدون  طبق قواعد و قوانين جاری، داروھاِی ماھی

که اين قانون به تصويب رسيده است، اين دارو را  2011دسامبر  31نسخه پزشک به فروش رساند. از 

ی را با استفاده از ھای باکترياي شود که عفونت توان ديگر بدون نسخه به فروش رساند. لذا توصيه می نمی

JBL Ektol Fluid  درمان کنيد. اگر ماھی شما به عفونت باکتريايی داخل دچار است، بايد به دامپزشک

  مراجعه کنيد تا برای ماھی بيمار دارو تجويز کند. 

 شدگی پوست  التھاب و سرخ  

                                                 



ای از مراحل اوليه يک بيماری شديد يا ناشی از گاز گرفتگی  تواند نشانه شدگی پوست می التھاب يا سرخ

باشد. در چنين صورتی بايد از ماھی محافظت به عمل آورد، و غشای مخاطی بدن او را با استفاده از 

JBL Acclimol  (درون آکواريوم) ياJBL AccliPond يع درمان و ھای باغی) خيلی سر (در برکه

) آب را اندازه بگيريد، چرا که نيتريت در بسياری از مواقع باعث NO2ترميم کرد. ميزان نيتريت (

  گرم در ليتر باشد.  ميلی 2/0تا  0شود. بھترين حالت آن است که ميزان نيتريت بين  التھاب پوست می

                                                 
  

  

 3سِل ماھی  

                                                  
  

ای درون شکم  تواند به اشکال مختلف ظاھر شود. ماھی که به سل دچار است اغلب حفره اين بيماری می

ھايی در بدن  شود، زخم ھا تحدب يافته برآمده می شود و مانع از مصرف غذا شده، چشم ماھی ايجاد می

کنند. اين مسئله ناشی از عفونت  ھا برآمدگی پيدا می کند، و فلس می  به پوسيدگی پديدار شده، و باله شروع

ھای منطقه  شود چھار پنجم تمامی ماھی است. اگرچه که گفته می 4و آلودگی به باکترِی ميکوباکتريوم

  ند. ک حاره دچار عفونت نھفته به اين ارگانيسم ھستند، اين بيماری تنھا در موارد نادر بروز پيدا می

شود. سوء تغذيه، افزايش  دھد اغلب به بروز اين بيماری منجر می ھا رخ می سوء نگھداری از ماھی

ھا، و کيفيت پايين آب دالئل متعارف بروز اين بيماری ھستند. در حال حاضر ھيچ درمان  جمعيت ماھی

                                                            
3 Fish	Tuberculosis	
4 Mycobacterium	



ايد بالفاصله از پزشکی مؤثری برای بيماری سل ماھی وجود ندارد. ماھی که دچار اين بيماری است ب

  آب آکواريوم بيرون آورده شود. 

شود که بھداشت آب رعايت شود و ھشدارھای الزم در اين خصوص داده شود. چرا که برخی  توصيه می

که بيماری شيوع پيدا کند تمامی  تواند به انسان نيز سرايت کند. پس از آن ھای ميکوباکتريوم می از باکتری

توانيد  دارند بايد به طور کامل و دقيق ضدعفونی شوند. برای اين کار می چيزھايی که درون مخزن وجود

  استفاده کنيد.  JBL Desinfektاز 

ھا به طرز ايمن استفاده کنيد. ھمواره  : از بايوسيدEU 98/8/ECبرچسب محصول طبق دستورالعمل  *

  برچسب و اطالعات محصول را پيش از استفاده مطالعه کنيد. 

 

 




