JBL Gyrodol Plus 250
Geneesmiddel tegen huid- en kieuwwormen
Geschikt voor:

Tegen kieuwwormen, huidwormen en lintwormen.
Tegen kieuwwormen (Dactylogyrus); huidwormen (Gyrodactylus) en lintwormen (Cestoda) bij
aquariumvissen, in zoet- en zoutwater, van de volgende families: Karperachtigen, baarsachtigen,
meervalachtigen en tandkarpers. Ongeschikt voor ongewervelden.
Kieuwwormen zijn vaak niet herkenbaar. Een microscopisch onderzoek geeft uitsluitsel.
JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
Inhoud: 1 verpakking Gyrodol Plus 250, 100 ml. Geschikt voor aquaria van max. 500 l. Bij meermalig
gebruik voor max. 250 l. 10 ml/ 50 l water. Verblijfsduur: 48 uur. Daarna 30 % water wisselen.

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: https://www.jbl.de/qr/10072

JBL Denitrol

JBL FilterStart

JBL Acclimol

Bacteriënstarter ten behoeve
van aquariumvissen

Bacteriën voor de activering
van filters

Watervoorbereider t.b.v.
nieuwe acclimatisering
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JBL Gyrodol Plus 250
Productinformatie
Circa 90% van alle visziekten worden veroorzaakt door een verzwakt immuunsysteem! Zo kan een
geneesmiddel dus wel de verwekker bestrijden maar niet de oorzaak! Het is dus van buitengewoon
belang de achterliggende oorzaak te bepalen.
Huidworm (gyrodactylus):
Volwassen huidwormen leven als parasieten op de huid van de vis. Met behulp van JBL Gyrodol Plus
250 kunnen zowel de wormen op de vis als ook die in het water worden gedood. De wormen zijn
levendbarend (met uitzondering van de soort dactylogyrus niet eieren leggen en overwegend op de
kieuwen van de vissen parasiteren), waarbij de larven binnen 48 uur een gastheer moeten vinden. In
een beplant aquarium is de kans groter dat de larven geen gastheer vinden daar ze op schaduwen
afgaan die vaak door planten worden veroorzaakt! Huidwormen verlaten een vis heel snel wanneer
deze stervende is zodat ze op een dode vis niet meer geïdentificeerd kunnen worden. Van een vis
afgevallen wormen kunnen, afhankelijk van de temperatuur, tot 10 dagen zonder nieuwe gastheer
overleven.
Kieuwwormen, dactylogyrus, monogene zuigwormen:
Ziektebeeld: Versnelde ademhaling, gespreide kieuwdeksel, apathie en kleurloosheid. Een probleem
met kieuwwormen, waarbij een geringe besmetting geen probleem vormt, doet zich voor wanneer de
wormen zich massaal vermeerderen. Dit is alleen mogelijk in sterk overbevolkte aquaria of vijvers met
onvoldoende hygiëne. Een andere soort vorm van slijmvorming vindt in de kieuwen plaats wanneer
vissen zijn besmet met kieuwwormen. De vis bespeurt de wormen in de kieuwen die zich daar met
haken verankeren en probeert deze door slijmvorming te verwijderen. Dit heeft echter tot gevolg dat de
vis stikt in zijn eigen slijm. Bij kieuwwormen is een rappe behandeling met JBL Gyrodol Plus 250 aan te
raden.
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Soort voer

-

Subproducttype

Geneesmiddelen

Dosering

100 ml preparaat als aanvulling 500 l aquariumwater
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JBL Gyrodol Plus 250
Veiligheidsinformatie

Overige veiligheidsinformatie
veiligheidsvoorschriften

QR-code

Uitsluitend bestemd voor export!
Geneesmiddelen met de werkende stof Praziquantel zijn in Duitsland alleen op recept verkrijgbaar en mogen niet
met beeldmateriaal worden geadverteerd.

Aanwijzingen

Niet gebruiken bij ongewervelden in zoet- of zoutwater
(Waarschuwing voor Oodinol Plus, Gyrodol Plus 250, Nedol Plus 250)
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