JBL Oodinol Plus 250
Geneesmiddel tegen fluwelen ziekte bij aquariumvissen
Geschikt voor:

Tegen alle soorten oodiniumverwekkers.
Bij parasitaire besmetting van zoet- en zoutwatervissen. Niet geschikt voor ongewervelde
aquariumbewoners.
Tegen herhaalde besmetting: Wegens de levenscyclus van de verwekker moet meerdere malen
gedoseerd worden. De ziekteverwekkers laten de vis na enkele dagen los en zinken naar de bodem.
Exacte dosering middels Kopertest controleren en bepalen.
JBL Online Hospital: toegang tot het herkennen van visziektes
Inhoud: 1 pak Oodinol Plus 250. Geschikt voor max. 1000 l. Bij meermalig gebruik voor max. 250 l.
Gebruik: 1e dag 10 ml/100 l . 2e dag < 0,05 mg/l: 10 ml/100 l ; 0,1 - 0,15 mg/l koper: 5 ml/100 l.
Nadoseren 3e + 5e dag zoals 2e dag.

Soortgelijke producten

Een compleet overzicht vindt u hier: https://www.jbl.de/qr/10076

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 Oodinol 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.
Wanneer u de eerste tekenen van ziekte herkent dient u DIRECT te handelen. In de meeste gevallen
wordt te lang gewacht.
Hier gaat het om parasieten uit de groep dinoflagellata (een soort algen). Het is bekend dat oodinium
het beste bestreden kan worden met koper. Doorslaggevend voor het slagen van de behandeling is de
concentratie koper in het water. Precies 0,3 mg/l koper is nodig en met een geschikte kopertest te
controleren. Teveel koper kan dodelijk zijn voor vissen en te weinig koper heeft geen effect en kan zelfs
resistente ziekteverwekkers tot gevolg hebben. Oodinium bezit, net als ichthyophthirius, een
levenscyclus waarbij de ziekteverwekker verschillende stadia doorloopt. Om deze reden is het aan te
bevelen de temperatuur met 3°C te verhogen (maar max. naar 30°C). Zo wordt de levenscyclus versneld
en is de kans om de parasieten in de kwetsbare zwermfase te vangen aanzienlijk groter!
Voorzichtig bij meervallen! Veel soorten meervallen zijn gevoelig voor een verhoogd kopergehalte.
Eveneens vermijden bij ongewervelden in zoet- en zoutwater.
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JBL Oodinol Plus 250
Soort voer

-

Subproducttype

Geneesmiddelen

Dosering

100 ml oplossing als aanvulling op 1000 l aquariumwater
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JBL Oodinol Plus 250
Veiligheidsinformatie

Overige veiligheidsinformatie
veiligheidsvoorschriften

QR-code

Aanwijzingen

*Betreffende risico’s en bijwerkingen lees de bijsluiter of vraag uw dierenarts of apotheker.

Informatieve tekst

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