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Tetra Pond MediFin
Farmaceutische vorm: 0plosmiddel voor gebruik in vijverwater
lnhoud: 500 mI voor 10.000 I vijverwater
3 I voor 60.000 I vijverwater
Samenstelling: Werkzame stoffen per 100 ml oplossing: malachietgroenoxalaat 67,0 mg, formaldehyde
7,50 g
Toepassingsgebieden: Bij huidparasieten zoals lchthyophthirius multifiliis, Costia, Chilodonella,
Trichodina, schimmelinfecties, bacteriele huidinfecties en vinrot. Tetra Pond MediFin helpt bij wonden
en allerlei soorten uitwendige verwondingen.
Contra-indicaties en bijwerkingen:
Geen bijwerkingen bekend. De eigenaar van het dier wordt verzocht elke bijwerking die nog niet
bekend is, te melden aan een dierenarts en of apotheker. Daamaast dienen bijwerkingen aan de
verkoper of de fabrikant te worden gemeld.
Geneesmiddel voor siervissen ineenvijver
Dosering / gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. 50 ml Tetra Pond MediFin per 1000 l
vijverwater toevoegen en gelijkmatig verdelen.
Aanwijzingen voor het juiste gebruik: Tijdens de behandeling niet filteren met behulp van UV-reiniger,
kunsthars of actieve kool. Een behandeling duurt 4 tot 7 dagen en begint met een eenmalige dosering
op de eerste dag. De dagen erna doet het genees middel zijn werk. Na elke behandeling bij voorkeur
filteren met actieve kool. Het filter mag niet sterk vervuild zijn, extra beluchting wordt aanbevolen. Na
het filteren kan de behandeling herhaald worden. Bij lage watertemperaturen en de ziekte witte stip
zijn minstens twee behandelingen achter elkaar aan te bevelen. Behandeling ook ter preventie, vooral
aanbevolen na de winterrust en bij het uitzetten van nieuwe vissen.

Speciale voorzorgsmaatregelen blj bewaren: Beschermen tegen licht! Niet bewaren boven 25 °C! In
de originele verpakking bewaren. Speciale waarschuwingen: Bestemd voor dieren. Geneesmiddel
buiten bereik van kinderen bewaren! Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste
houdbaarheidsdatum! Breng dit product en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of
bijzonder afval.
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Tetra Pond MediFin bevat een combinatie van werkzame stoffen die een brede werking tegen
visziekten garandeert. Tetra Pond MediFin bestrijdt parasitaire en bacteriële ziekteverwekkers en
desinfecteert het vijverwater. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen,
zodat emstig aangetaste vissen bij aanvang van de behandeling niet al te zeer verzwakt zijn om nog
te kunnen herstellen.Tetra Pond MediFin niet gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen.
Gebruik in combinatie met andere producten van TetraPond ismogelijk.

