
INFORMACE O POUŽITí PŘECTĚTE PRosíM POZORNĚ PŘIBALENY LETÁCEK

eSHa-ndx -PROTI PARAZITICKÝM HLíSTICíM (NEMATODES)
~ Prostředek ro okrasné r b ve sladkovodní h a m v

c
.:.. Diagnóza onemocnění je prvním krokem k úspěšnému
•., a rychlému )('ýléčení nemoci. Většina nemocí ryb jeJ: !'Y.soce nakažlivá a v akvarijních podmínkách se rychle
V) šiří, proto je důležitá rychlá diagnóza a léčba. EXistují
••, některé "signály včasn~~o varčvánf", které je třeba
- sledovat, protoze to muze znamenat nastup nernocr.

Otoky, vyhublost nebo snížená chuť ke krmivům.
Kůže ryb: pokožka je první linii obrany aje často take
první, kde se projevovují přízna~ infekce. Jakékoliv
změny v barve a vzhledu kůže by měly byt pečlivě
sledovány.
Ploutve: sledujte ploutve Vašich ryb. Ploutve, které
jsou situovány těsně u těla, signalizují nemoc,
zejména pokud jde o živorodky.
Plaváni: neobvyklé nebo pomalé plavání může
znamenat nástup nemoci.

KDY POUZIT ESHA-NDX?

CO LEČ"
eSHa-ndx je anthelmintikum pro okrasné ryby proti
parazitickym hlísticím /'ako jsou Anisakis Camallanus,
Capillaria, Pseudocapil aria, Eustrongylids, Oxyurids a
další. Parazitické hhstice, známé také jako škrkavky,
se běžně vyskyJ:ují ve střevech. Přiznaky infekce
hlísticemi jsou úbytek na váze, snížená chuť k jídlu
nebo viditelně vyčnívající červi z řitního otvoru
(Camallanus cotti). Hlístice mohou být živorodé
(viviparnO nebo vejcorodé (cviparni). Některé
hlístlce mají reproduKční cykly s jedním nebo více
zprostředkujícími hostiteli. Přednostně diagnózu
potvrdí mikroskopické vyšetření. Více informací lze
nalézt na www.eshalabs.eu.
Vedlejší účinky a kontralndikace: nejsou známy.
TOLERANCE
eSHa-ndx je dobře snášen okrasný'mi rybami
ve sladkovodních a mořských akváních. Nebx!y
pozorovány žádné negativní účinky na korýše, Mefi
byste být opatrní u malých živočichů, jako jsou
korály, sasanky, mořští jezci, hlemýždi, škeble atd,
pokud jsou přítomni, léčl se ryby v karanténní nádrži.
Pozorujte akvárium v průběhu léčby a v přřpadě
komplikací filtrujte přes aktivní uhlí a pak provéďte
výmenu vody. Tento produkt také zabije ploštěnky
a neparazttujlclch (nematode) čeryy. Tyto gloštěnký
a červi mohou vylučovat toxické látkv, kdyz umírajl.
Odstraňte, a to zejména v mořských nádržích, co
nejvíce ploštěnek a neparazitických červů již před a
potom během léčby.
STANDARTNI DAVI<OVÁNI
1. ~počítejte objem akvária. Spočítejte pouze oblast

_ zaplavenou vodou.
iiiii I Litry: I Délka x šířka x výška v cm 1+ 1000 I
_ 2. Přidejte kapky eSHa-ndx do [(] I~I- Vašeho akvária, lahvičku držte ~. 2
-- dnem vzhůru a stlačte pipetu (100

kapek = 4,4 ml). 1. den: 1 kapka
na 1 akvanjní vody.

Po 24 hodinách provést výměnu 50% vody nebo jako
alternativu filtraci přes aktivní uhlí a vyměnit 20%
vody. V případě vejcorodých hlístic opakovat léčbu po
14 dnech od prvnl dávky I2ro zlikvidování vylíhnurich
vajíček. Ve zvláštních případech může být lécba
opakována po dalš] 2 týdny. tvlořské.ryby j!! nutné léŠit
v karanténním akváriu, vypnete odpenovac pro prvru 4
hodiny a UVpo dobu prvních 24 hodin.Pro sladkovodní
a mořské akvárium: V případech s malým nebo žádným
zlepšením se doporučuje výměna 50%vody(bez použití

;:; odstraňovačů chloru a oxidačních činidel- viz Interakce;r s jinými produkty), po které je možné léčbu opakoyat,
:::i Pokud dojde k neznámé komplikaci OKAMZITE
,:. buď přenést ryby do jiného akvána nebo provésto částecnou výmenu vody a I nebo filtrovat přes aktivní
'" uhlí, poté se obraťte na svého odborného prodejce.
~ Chcete-Ií použít jinou léčbu ihned po použiti eSHa-
lG ndx, můžete odstranit všechny komponenW filtrací
u přes aktivní uhlí nebo provést zásadní výměnu vody.

UPOZORNĚNI A OPATŘENI PŘI APLlI<ACI
- Můžete pokračovat s filtrací přes neadsorbující mate-
riály, jako jsou filtrační vata, písekt štěrk, atd. Vždyckyvšak vyřaďte chemicky "aktivní" iltrační média jako
je aktivní uhlí, odpojte UV sterilizátory, ozonizátory, __
lo.nexy, atd., n.eboť by mohly negativně ovlivňovat_
působení prostredku. _

- Obsah filtru musí být pravidelně čištěn a filtry musí -
běžet ve dne v noci. V případě poruchy zajistit =
náhradní zdroj kyslíku. -

- Během ošetření ryb nepouštějte žádné oxidátory (oxi-
dátory na principu přidání peroxidu H202)

- Kvalita vody by měla být před použitím výrobku při-
jatelná . .le Vhodné provést yýměnu 20 az 25% vody
každý mesíc a často čistit sifon j štěrk.

- jestliže během ošetření tímto prípravkem \IYIl1ěňujete
vodu, počítejte s tím, že s vodou odstraňujete také
část preparatu! Přiměřené množství pak nahraďte
odpovídajícím počtem kapek přípravku.

I<ONTRAINDII<ACES JINYMI PROSTŘEDKYČi LECIVY
- Nikdy n.e~ombinujte ošetřenf, pokud výrobce výslovně
neuvádí, ze je to bezpecne.

- Chemicky aktivní látky, jako je například aktivní uhlí,
nadměrné užívání odstraňovačů chloru, UV, oxidačni
činidla, atd. mohou adsorbovat přípravek nebo
uvolňovat toxiny. V takovém případe vyjměte aktivní
uhlí atd. a provédte velkou výměnu vody (30 až 50%
'lody) bez použttř přfpravků na úpravu vody.

- Casto jen postací eřed ošetřením jednou vyměnit
vodu (30-50% bez pridání přípravku na úpravu vody).
PODPORA A REKONVALESCENCE
Chcete-li zachovat nejlepší rovnováhu ve Vašem
sladkovodním akváriu eo léčbě onemocnění
doporučuje se použít přípravek eSHa Optimai!\
(stopové prvky. minerály a vitamíny, které stimulují
a podporulí prirozenou imunitu a urychlí zotavení
po léčbě prípravkem eSHa-ndx) a eSHa PRO-PHYLL<Xl
(rostlinná strava a výživa). Je také důležité, abyste
pravidelně kontrolovali kvalitu vody pomocí eSHa
Aqua Quick test. Chcete-Ii urychlit zotavení po
úspěšné léčbě onemocnění v mořských akváriích,
doporučujeme použít eSHa MINAROLL (rninerály,
vitamíny a stopové prvky). Takové měřeni pomůze
V,!-šemu.akv~~iu\ aby co t)ejl~pe prosperpyalo '! potěší
Vas, Vase pratere a zname. Prosperujici akvanum je
klenotem Vašeho domova či kanceláře.
SLOŽENI
Složeni I ml Aktivní látky: 54 mg Levamisoli
hydrochloridum (levarnisol hydrochlorid).
Ostatní složky: 0,85 mg Methylis parahydroxy-
benzoas, 1,4 mg Natrii metabisulfis, aqua.
VAROVANI
Přípravek pouze pro okrasné ryby. - Nepoužívejte
pro zvířata, která jsou určena pro lidskou spotřebu
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat -
Lahev a letak uchovávejte v originálním balení - V ~::t
případě rozlití výrobku může dojít ke znečištění - ~:g:
Chraňte před mrazem, uchovávejte na chladném co
a tmavém místě - Nepoužívejte po uplYnutí doby !t~
použitelnosti - Zbytky produktu spláchněte velkým .2<0
množstvím vody. Zcela prázdné obaly zlikvidujte 5 ~6-
domovním odpadem. Doba použitelnosti po prvním "M
otevření: 6 mesíců. Po této době může být snížena ll~
účinnost. Maloobchodní balení: 20 ml na 450 I I 99 :G~
galonů. Velkoobchodní balení: 180 ml - 500 ml - U<o
1000 ml. Art. Nr. 79017. Datum revize: 05-2014. e~0.0
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