
 

 

BERMUDA Fungus and Bacteria Treatment 
▪ Léčí nemocné ryby 
▪ Proti plísním, hnilobám ploutví a tlamy 
▪ Pro vnější bakteriální infekce 
▪ Účinná léčba 

 
Použijte když: Tlama a ploutve ryby se jeví uhnívající nebo jsou na rybě bělavé až šedé vatovité 
chomáčky na těle, ploutvích, tlamě, oku a žábrách. 
Bojuje proti: Vnějším plísním a bakteriálním problémům např.: hniloba ploutví, zaplísnění tlamy, 
bakteriálnímu rozpadu ploutví. 
 
Použití: 

1. Spočítejte objem jezírka pomocí následujícího vzorečku: délka (m) x šířka (m) x hloubka (m) x 
1000 = l 

2. Láhev dobře protřepte. 
3. Odšroubujte víčko od měrné komory a odstraňte fólii, zmáčkněte láhev a vytlačte produkt do 

požadovaného množství. 
4. Přidejte 1 x 25 ml produktu na každých 1,136 litru vody z jezírka. Doporučujeme nalít 

Bermuda Fungus and Bacteria Treatment do kýble s vodou z jezírka a poté ji rovnoměrně 
rozlít na hladinu. Je možné, že se obarví voda v jezírku, což je v pořádku. 

5. Léčbu je nutné provádět opakovaně, proto by měl být produkt do jezírka rozléván každý den 
po dobu 5 dní přibližně ve stejný čas. 

6. Doporučujeme provést rozbor kvality vody pro prevenci dalších plísní a množení bakterií. 
7. Pokud je to nutné, je možné opakovat 5denní léčbu po 7 dnech. 

 
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde k pozření okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc a předložte etiketu. Pozor: Produkt při kontaktu barví. 
 
Varování: Tento zvěrolékařský medikament je prodáván v souladu s odstavcem 6 Nařízením 
veterinární medicíny – Výjimka pro malé mazlíčky. Manufakturní licence č. SAM0007. Tento lék 
nespadá pod schválení Irské Lékařské Rady. Produkt a láhev musejí být bezpečně zlikvidovány. Léčivo 
se může podávat pouze do uzavřených recirkulačních prostorů. Nevylévejte do půdy, vodních útvarů a 
vodních toků. Nepoužívejte s jinými medikamenty pro ryby včetně léků Bermuda Treatment. Skladujte 
v teplotě do 25 °C na suchém tmavém místě a chraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte do 12 
měsíců. Není vhodné do odchoven, produkci ryb v potravinářství a ošetření ryb, které budou dále 
konzumovány. 
 
Varianty balení: 250 ml (až na 2,273 l), 500 ml (až na 4,546 l), 1 l (až na 9,092 l) 
 

 
 
 


