
 
 
Instruktionsvejledning for Discus Protector & Fish Care  
 

Discus & Fish Cre Protector fra Discusfood forhindrer risikoen for infektion med nye fisk af ekstern oprindelse. Raske 

og sunde discus bærer på bakterier og parasitter, som kan smitte og angribe andre discus. Derfor risikerer du en 

”krydskontaminering”, når du sætter fisk med forskelligt ophav sammen! Det betyder med andre ord, at der er en 

overvejende sandsynlighed for, at nye discus smitter gamle og visa versa. 

I enhver habitat eller akvarier, lever der en lang række bakterier af forskellige arter. Fisk fra forskellige akvarier, 
opdrætsanlæg og damme er tilpasset de tilstedeværende bakterier. Blanding af fisk kan derfor forårsage en såkaldt 
"bakterieintolerance" eller krydskontaminering. I discus- eller koi-faciliteter bliver hele bestanden ofte syg. Komplekse og 
dyre medicinske behandlinger er ofte resultatet. Forudsat korrekt anvendelse, forhindrer Discus & Fish Care Protector 
spredningen af bakterielle sygdomme i ca. 95% af alle tilfælde. Din fisk vil blive beskyttet. Men, begynd altid med at sætte 
nye fisk i karantæne, hvis du har mulighed for det. 
Når vi taler om, at sætte discus i karantæne, så drejer det sig om en periode, hvor de holdes isoleret fra andre fisk, 

observeres og eventuelt behandles for sygdomme. Nyindkøbte discus bør altid holdes i karantæne, før de sættes sammen 

med andre fisk. 

Karantæneakvariet skal holdes adskilt fra det kommende opholdsakvarie. Dette gælder osse’ filtreringssystemet, fangstnet, 

måleudstyr, slanger og andre redskaber. Hvis du ikke sikre dette, så undgår du ikke spredning af bakterier og parasitter. 

Stress er en væsentlig udløsende årsag til sygdom blandt discus. Transporten fra AquaWildLife til dit akvarie er en 

stressfaktor. Så, selvom vi altid holder vores nyimporterede fisk i karantæne i mindst 2 uger, inden du får lov at købe dem, 

er dette desværre ingen garanti. 

Forbered dit karantæneakvarie før køb af nye fisk. Vi oplyser gerne vores vandværdier, men som udgangspunkt er pH 6 

og ledningsevnen 250 um/S 

Hold dine nye discus i karantæne i mindst 2 uger. Behandl kun hvis du kender diagnosen. Værn om miljøet. Følg altid 

forskrifterne for enhver behandling og specielt, hvis du anvender antibiotiske midler. 

  
Discus & Fish Protector by Discusfood er en omhyggelig afbalanceret blanding af anti-bakterievirkende stoffer af høj 
kvalitet, der er indlejret i naturlige bærestoffer. Opløs hele indholdet af en pakke i en ekstern beholder, der indeholder 10 
eller 30 liter akvarievand. De nyankomne fisk skal bades FØR de kommer i kontakt med den gamle fiskebestand. Discus 
& Fish Protector virker forebyggende, før en sygdom opstår.  
 
Anvendelse:  
1. Brug en ren, tom beholder, der er egnet til 30 liter vand. Placer den tæt på akvariet hvor fisken skal gå.  
2. Hav et net klar til at fange og flytte fisken.  
3. Hav et stopur, smartphone-timer eller lignende klar. Nøjagtig overholdelse af behandlingstid er vigtig!  
4. Akklimatiser fisken mht. temperatur og vandudveksling fra akvarie til transportbeholder/pose.  
5. Fyld 10 eller 30 liter akvarievand i beholderen.  
6. Tilføj hele indholdet af en pakke Discus & Fish Protector i beholderen og omrør.  
7. Tilfør beholderen luft, når du behandler mange fisk. Vandbevægelse sikrer også en optimal opløsning af de aktive 
stoffer.  
8. Tag den nye fisk op af transportvandet og placer den forsigtigt i beholderen med Discus Protector.  
9. Behandlingsvarigheden er mindst 15 minutter, men ikke mere end 17 minutter. Styr den nøjagtige varighed ved hjælp 
af et stopur.  
10. Fisken kan hænge under vandoverfladen og respirere kraftigt. Fiskens slimhinde kan falde af.  
11. Efter maksimalt 17 minutter fjernes fisken og sættes i det permanente akvarie.  
12. Uklare og matte slimhinder og øjne kan forekomme som bivirkning af behandlingen. Slimhinder der er inficeret, vil     
blive afstødt. Fisken kan reagere ved at lægge sig på siden. Symptomer er normale og forsvinder efter en eller to dage.  
 
Vigtige tips:  
Indholdet af 10lt eller 30lt pakningen kan kun bruges til et enkelt behandlingsforløb, men du kan godt behandle flere fisk 
på samme tid i samme beholder eller fordele den vandige opløsning i flere beholdere.  
Forkert anvendelse, herunder overskridelse af de maksimale 15 minutter, kan forårsage alvorlige skader på fisken.  
Discus & Fish Protector er skadeligt for krebsdyr og andre hvirvelløse dyr!  
Optimal virkning i blødt og surt vand.  

Opbevares uden for børns rækkevidde. Må ikke indåndes eller spises. Beskyt øjne, brug handsker og åndedrætsværn i 

lukkede ikke-ventilerede rum. 


