
Peixes de lago saudáveis

n Reconhecer as doenças dos peixes, identificar as causas

n Combater com sucesso as doenças com os tratamentos SERA
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1 Mais vale prevenir do que remediar!
O stress prejudica o sistema imunitário e enfra-
quece as defesas e, por isso, tal como aconte-
ce com os humanos, é uma das principais cau-
sas para o aparecimento de doenças nos
peixes. O stress é causado pelos mais diver-
sos factores. Entre os mais frequentes estão
incluídos uma manutenção incorrecta (muitas
ou poucas medidas ou ainda incorrectas),
povoamento de peixes não equilibrado assim
como uma densidade de povoamento dema-
siado elevada, grandes flutuações de tempera-
tura, sobrealimentação, com a consequente
forte contaminação orgânica, e uma elevada
contagem bacteriana na água. Frequentemente,
surgem doenças cujo agente patogénico já
existia de forma não perceptível no tanque (p.
ex., os chamados parasitas secundários).

No manual SERA, “Repouso no lago de jardim
durante todo o ano”, e em www.sera.de, pode
obter informação mais detalhada e completa
sobre os cuidados a ter com os seus peixes.
Informe-se junto do seu fornecedor especia-
lista sobre os peixes que melhor combinam
entre si e qual o equipamento especial e valo-
res de água necessários. Se dedicar entre
uma a duas horas semanais à sua actividade
de tempos livres, então poderá desfrutar da
mesma sem problemas durante um longo
período de tempo. Em caso de aparecimento
de uma doença, o presente guia e os SERA
tratamentos colocam à disposição recursos
excelentes para auxiliar, de forma imediata e
efectiva, os seus peixes de lago.

O nosso objectivo é o de que possa usufruir
dos seus peixes de lago durante bastante
tempo e que os mesmos estejam sempre sau-
dáveis e cheios de vida.

Como surgem os factores de stress no
lago? Exemplos

• Mudança e transporte
• Flutuações de temperatura, p. ex. na

Primavera e no Outono
• Estados de ansiedade dos peixes, p. ex.

devido a uma socialização inadequada ou
luta permanente dentro da hierarquia social

• Operações frequentes no lago, p. ex. refor-
mas contínuas

• Lagos sem esconderijos nem refúgios
• Movimentação muito forte da água
• Valores de água inadequados
• Utilização incorrecta de agentes químicos

(p. ex. adubo inadequado, infiltração de
substâncias do solo adjacente, aplicação
incorrecta de terapias)

• Fracas condições de higiene, p. ex. a falta
de manutenção ou manutenção incorrecta

• Excesso de alimentação ou subalimenta-
ção e má nutrição devido a uma alimenta-
ção com alimento de fraca qualidade

• Sobrepovoamento

Evitar o stress = Prevenção contra doença



!!
Os SERA sistemas UV-C reduzem de forma
puramente física – sem contaminação quími-
ca – a contagem bacteriana em aquários de
água doce, água salgada e em lagos. Através
da aplicação de uma lâmpada UV-C, haverá
uma redução ou a eliminação quase comple-
ta de muitos agentes patogénicos, assim
como de algas nocivas. As bactérias do filtro

1 Mais vale prevenir do que remediar!

praticamente não são atingidas, uma vez que
a maioria está retida na matéria filtrante
(SERA siporax pond especialmente adequa-
do) e na base do fundo. Os SERA sistemas
UV-C representam então um contributo
importante para a profilaxia da doença, con-
tribuindo para uma qualidade de vida eleva-
da no lago.

Entrada de água

Clarificador UV-C

Peneira desmontável em aço inoxidável 
de 200 μm

Descarga de húmus

Enriquecimento com oxigénio

Almofada Matala

Filtração biológica com 
SERA siporax pond

Descarga, água salubre e transparente
como cristal
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SERA KOI Professional 12000 filtro de
lago com sistema UV-C de 24 Watts

SERA KOI Professional 24000 filtro de lago
com possibilidade de conexão de dois
SERA pond sistemas UV-C de 55 Watts
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Infelizmente, até nas melhores condições de
manutenção podem sempre surgir doenças
nos peixes. É importante reconhecer estas
doenças, classificá-las e tratá-las correcta-
mente. Para isso, são necessários alguns
conhecimentos básicos relativos às doenças
mais frequentes dos peixes.

De forma a avaliar correctamente o estado de
saúde dos peixes, todos os dias durante sua
alimentação devem ser verificados os sinto-
mas de doença e comportamentos inusuais.
Também deve ser mantida uma vigilância
extrema se um dos peixes se isolar ou se se
destacar por qualquer outra razão.

Conforme o seu aspecto, as doenças podem
ser diferenciadas entre doenças externas e
internas.

As doenças externas surgem sobretudo nas
barbatanas, pele e guelras. A maior parte
pode ser detectada precocemente, sendo
então possível o seu tratamento atempado.
As doenças internas não são tão fáceis de
detectar. No entanto, e mediante uma obser-
vação zelosa, quase todas as doenças mani-
festam-se através de um comportamento atí-
pico. Este inclui, p. ex., a perda de apetite,
comportamento natatório peculiar, apatia e
descoloração.

No caso de doenças internas, o criador de
peixes atento também pode aperceber-se
rapidamente de que algo está errado.

Muitas doenças podem ser detectadas numa
fase inicial, através de uma observação regu-
lar e zelosa. Nesta fase, os peixes doentes
ainda não perderam completamente as suas
defesas, e a probabilidade é grande de que os
peixes saudáveis ainda não tenham sido con-
tagiados.

O diagnóstico correcto é um pré-requisito
para o tratamento bem sucedido. Através dos
SERA tratamentos indicados para determina-
das doenças, evita-se uma contaminação
desnecessária dos peixes e do lago.

O seguinte princípio geral é válido para todas
as doenças: uma acção (tratamento) rápida
aumenta consideravelmente a perspectiva de
cura. Tal é especialmente válido no caso de
doenças infecciosas.

Nos capítulos seguintes, serão indicados auxi-
liares de diagnóstico e as respectivas reco-
mendações de tratamento, através de fotogra-
fias de exemplos e descrições dos sintomas.
Tire algum tempo e leia atentamente as sec-
ções relativas a todas causas de doenças
consideradas, assim como as indicações
geralmente úteis no final deste guia. Alguns
dos sintomas clínicos são muito similares, à
primeira vista. Um diagnóstico súbito e prova-
velmente incorrecto poderia causar um mau
tratamento. Em caso de dúvida, consulte um
médico veterinário especializado.

Sugestão

Observação Diagnóstico Tratamento
!!
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Os conteúdos do presente guia foram recolhi-
dos com toda a diligência devida, e de acordo
com os conhecimentos científicos mais recen-
tes por parte de uma equipa de peritos. Esta
pequena brochura oferece ainda uma visão
geral sobre algumas das doenças mais fre-
quentes dos peixes e suas causas. Aqui não
estão incluídas as doenças raras ou as que
não podem ser tratadas sem a intervenção de
um médico veterinário (p. ex., úlceras cancero-
sas, lesões dos nervos e malformações gené-
ticas). Para tais casos, encontra-se disponível
uma literatura técnica secundária, p. ex., o livro

Sugestão:
tratamentos de amplo espectro!!

A observação precisa dos peixes no lago
não é naturalmente tão simples como num
aquário. Por conseguinte, nem sempre é
possível elaborar um diagnóstico exacto,
especialmente em grandes lagos naturais e
no caso de peixes mais tímidos. A varieda-
de de produtos SERA, com os três trata-
mentos de amplo espectro especialmente
desenvolvidos para aplicação no lago,
SERA pond omnipur, SERA pond omni-
san e SERA pond cyprinopur, oferece a
possibilidade de obter um tratamento
suave e bem sucedido, mesmo se não tiver
sido detectada a causa exacta da doença.
O amplo âmbito de eficácia destas terapias
cobre respectivamente uma grande parte
dos agentes patogénicos que geralmente
afecta os peixes de lago.

de fácil compreensão e cheio de imagens
exemplificativas, “Krankheiten der Aquarien-
fische” (Doenças dos peixes de aquário) da 
editora Kosmos Verlag (só em língua alemã),
pertencente a um especialista de SERA, 
Dieter Untergasser.

Tenha em atenção que as condições químicas
e biológicas podem divergir fortemente entre
os diferentes lagos. Por isso, não é possível
prever a reacção exacta em cada um dos lagos
e de cada tipo de peixe existente. Isto ocorre
sobretudo se, através da água, contaminação
orgânica ou tratamentos anteriores, foram
introduzidas substâncias químicas que pode-
rão causar efeitos recíprocos imprevisíveis
com os tratamentos. A editora exclui garantia
e a responsabilidade geral por lesões físicas,
danos materiais e à propriedade em relação às
propostas de tratamento incluídas no presen-
te manual.

2 Reconhecer as doenças dos peixes
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Observação
Cistos duros e esféricos, entre 0,5 a 1 mm de tamanho,
sobre a pele e barbatanas (forte modificação das células da
membrana mucosa devido ao vírus).

Tratamento: página 24

Tratamento: página 24

Observação
Na superfície do corpo surgem elevações gelatinosas, de
tons claros a rosados, em formato redondo ou oval, medin-
do entre 5 a 10 mm. No caso das koi, a doença surge geral-
mente na Primavera.

Diagnóstico: Varíola das carpas

Diagnóstico: Lymphocystis (Linfocistos)

2.1 Doenças víricas

Linfocistos 

Koi com varíola das carpas



Tratamento: página 26

Observação
Barbatanas presas, lábios brancos, extremidades bran-
cas das escamas e uma espécie de película branca na
área da cabeça e do dorso; fissuras na pele; perda das
escamas; propaga-se de hora em hora cada vez mais.

Diagnóstico: Doença Columnaris

2.1 Doenças víricas

2.2 Doenças bacterianas

8

Tratamento: página 25

Observação
Apatia, perturbações do equilíbrio, hemorragias
gerais ou pontuais, guelras descoradas.
Estádio final: olhos protuberantes, ânus inchado
para o exterior, fezes viscosas, ventre inchado e
escamas eriçadas. A doença irrompe especial-
mente a temperaturas de 15 ºC.

Diagnóstico: Rhabdovirus carpio, 
Virose da Primavera das carpas, 
SVC (Spring Viremia of Carp)

Infecção secundária por bactérias

EquimosesKoi com equimoses

Doença Columnaris
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2.2 Doenças bacterianas

Tratamento: página 26

Tratamento: página 26

Observação
As barbatanas começam a apodrecer com as extre-
midades brancas e, numa fase final, até à base das
barbatanas.

Diagnóstico: Apodrecimento das barbatanas

Observação
Guelras pálidas, pontos da pele com aspecto leito-
so, e na fase final apodrecimento das membranas
das guelras.

Diagnóstico: Apodrecimento bacteriano das guelras
(geralmente infecção secundária, p. ex., após 
infestação de parasitas)

Apodrecimento das barbatanas na fase final

Apodrecimento bacteriano das guelras (opérculo removido)
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2.2 Doenças bacterianas

Diagnóstico: Infecção por bactérias Aeromonas ou
Pseudomonas

Observação
Olhos protuberantes, ânus inchado para o exterior, fezes
viscosas, ventre inchado e escamas eriçadas (nem sem-
pre estão bem visíveis todos os sintomas).

Diagnóstico: Hidropisia abdominal 
(causa bacteriana)

Observação
Pequenos pontos de sangue na pele, barbatanas e guel-
ras ou furúnculos e úlceras que rebentam e sangram.
Focos de infecção – muitas vezes causados por parasi-
tas sugadores de sangue e vermes da pele.

Tratamento: página 26

Tratamento: página 26

Hidropisia abdominal com escamas eriçadas bem visíveis

Focos de infecção – muitas vezes causados por parasitas
sugadores de sangue e vermes da pele
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2.2 Doenças bacterianas

Observação
As carpas apresentam manchas vermelhas, que depois pas-
sam a furúnculos e úlceras profundos com extremidade
branca; na fase final, abertura das úlceras localizadas no lado
exterior do corpo até à cavidade abdominal.

Diagnóstico: Erythrodermatitis (Eritrodermatite)

Tratamento: página 27

Peixe-vermelho com úlceras de eritrodermatite

Eritrodermatite na fase tardia

2.3 Doenças fúngicas

Diagnóstico: Fungos (Micose)

Observação
Formações brancas, tipo algodão, sobre a pele, com 
filamentos compridos salientes (muitas vezes após lesões
anteriores).

Tratamento: página 28

Peixe-vermelho com fungos no flanco



2.4 Doenças causadas por flagelados (protozoários)

Diagnóstico: Ichthyobodo necator
(antigamente: Costia necatrix)

Observação
Descoloração cinzenta ou leitosa de diferentes zonas da pele
(que ficam avermelhadas no caso de uma forte infestação);
barbatanas irregulares no caso de peixes com barbatanas
compridas; as barbatanas ficam presas.

Diagnóstico: Flagelados intestinais (Hexamita sp.,
Spironucleus sp., assim como outros parasitas como, 
p. ex., Protoopalina sp., Trichomonas sp., Cryptobia sp.)

Observação
As extremidades das barbatanas parecem derreter, fezes 
viscosas e esbranquiçadas, buracos na cabeça, eventual-
mente perda de peso.

Tratamento: página 28

Tratamento: página 29
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Koi com pele viscosa devido ao parasita Ichthyobodo necator

Spironucleus sp.



2.4 Doenças causadas por flagelados (protozoários)

2.5 Doenças causadas por ciliados (parasitas)

Observação
Numa fase inicial, os peixes coçam-se contra os objectos e
nadam freneticamente, e, mais tarde, surgem pequenos pon-
tos branco-amarelados (< 0,3 mm) sobre a pele e barbata-
nas; frequente infestação das guelras; os peixes parecem
estar polvilhados com farinha, especialmente em contra-luz;
película aveludada.

Diagnóstico: Piscinoodinium, doença do veludo

Tratamento: página 29

Observação
Pontos brancos claramente visíveis (0,4 – 1,5 mm) sobre a
pele e barbatanas, têm as barbatanas presas e coçam-se
contra os objectos.

Diagnóstico: Ichthyophthirius multifiliis 
(doença dos pontos brancos)

Tratamento: página 30

13

Piscinoodinium

Peixe-vermelho com “íctio”



2.5 Doenças causadas por ciliados (parasitas)

Observação
Pontos da membrana mucosa claramente endurecidos, esbran-
quiçados e limitados (parcialmente tipo madeixas); pequenos
pontos esbranquiçados na pele; perda de apetite e inércia. Os
peixes coçam-se e batem de vez em quando com as barbatanas.

Diagnóstico: Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella
(“Embaciamento da pele em aspecto cordiforme”)

Tratamento: página 31
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Observação
Películas tipo camada de pêlo após lesões na membrana
mucosa; com uma lupa potente, é possível detectar proto-
zoários muito compridos num pedúnculo curto (sem filamen-
tos compridos como nas doenças fúngicas).

Diagnóstico: Apiosoma (antigamente: Glossatella) ou
Epistylis (antigamente: Heteropolaria)

Tratamento: página 31

Infestação com Apiosoma sp.

Infecção por Trichodina



Observação
A respiração torna-se cada vez mais difícil, até os peixes
ficarem perto da superfície a respirar com dificuldade; par-
cialmente, respiração unilateral; um ou ambos os opérculos
abertos ou fechados; nas guelras existem pequenos vermes,
a maioria com menos de 1 mm de comprimento (em peixes
imóveis, detectáveis eventualmente com lupa); os peixes
coçam-se nos opérculos.

Diagnóstico: Vermes das guelras / Dactylogyridea

Tratamento: página 32

Observação
Os peixes coçam-se e tornam-se apáticos. Embaciamento
da pele e pequenos vermes em movimento sobre a pele 
(parcialmente detectáveis a olho nu, caso contrário com uma
lupa; a maioria com menos de 1 mm).

Diagnóstico: Vermes da pele / Gyrodactylidea

Tratamento: página 32
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Gyrodactylidea

Membranas das guelras com infestação por Dactylogyrus

2.6 Doenças causadas por vermes platelmintes 
(Plathelminthes)



2.8 Doenças causadas por crustáceos

Observação
Os peixes saltam e nadam de modo frenético; crustáceos
com um tamanho de 4 – 14 mm, planos (semelhantes a pio-
lhos), amplamente transparentes, com dois olhos pretos, que
são visíveis sobre a pele dos peixes; orifícios vermelhos sobre
a pele dos peixes.

Diagnóstico: Piolho das carpas / p. ex. Argulus

Tratamento: página 34
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2.7 Doenças causadas por sanguessugas

Observação
Pontos circulares, com 3 – 8 mm de tamanho, inflamados
com sangue sobre a pele dos peixes; vermes com um máx.
de 5 cm de comprimento (por vezes, claramente mais
pequenos), com ventosas em ambas as extremidades do
corpo assim como uma clara anelação circular; podem ser
encontradas nas plantas aquáticas ou nos próprios peixes.

Diagnóstico: Sanguessugas / Piscicola sp.

Tratamento: página 33

Sanguessuga

Argulus nas Koi



2.8 Doenças causadas por crustáceos

Observação
Crustáceos de cor branca a cinzento-azulado, com 0,5 – 
3 mm de comprimento, nas membranas das guelras.

Diagnóstico: Crustáceo das guelras / Ergasilus

Tratamento: página 34

Observação
Formações brancas, do tipo linear, com dois pequenos
anzóis nas extremidades, que furam a pele de forma profun-
da e fixa; anemia e perda de peso dos peixes.

Diagnóstico: Verme âncora / Lernaea

Tratamento: página 34

17

Lernaea na barbatana caudal

Ergasilus nas guelras (opérculos cortados)
Fotografia: Dr. Dirk Kleingeld
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2.8 Doenças causadas por crustáceos

2.9 Infecções mistas

Diagnóstico: Infecção mista (Um diagnóstico diferencia-
do é, geralmente, apenas possível através de um especia-
lista.)

Tratamento: página 35

Observação
São parasitas articulados claramente segmentados, ovais,
opacos, de cor amarelada a acastanhada (1 – 5 cm), que se
fixam nos peixes; orifícios ensanguentados em forma de
pontos.

Diagnóstico: Cochonilhas parasitas

Tratamento: página 34

Observação
Fortes secreções mucosas frequentemente com fungos pon-
tuais, possibilidade de existência de muitos outros sintomas.

Peixe-vermelho com infecção mista

Cochonilha parasita
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Causa: Carência de minerais e de vitaminas devido a
água demasiado macia e alimento inadequado, pobre em 
vitaminas

Tratamento: página 36

Observação
Deformações dos opérculos, barbatanas e coluna vertebral
no caso de animais criados em cativeiro.

Observação
Inércia, animais demasiado magros ou demasiado gordos,
desenvolvimento incorrecto.

Causa: Alimentação de fraca qualidade e pouco variada,
que tem como consequência o desenvolvimento de 
fígado gordo

Tratamento: página 36

Fígado gordo

3 Carências específicas e má nutrição



Causa: Lesões, p. ex., devido à captura com uma rede
demasiado grosseira, lesões durante o transporte, lesões
devido a nadar de forma frenética (impactos contra objec-
tos afiados) ou devido a lutas territoriais

Tratamento: página 37

Observação
Desgaste da membrana mucosa, lesões na pele.

20

Causa: Indisposição causada por água poluída ou inade-
quada, ou ainda devido a condições de manutenção não
apropriadas à espécie

Tratamento: página 37

Observação
Coloração pálida, eventualmente comportamento anormal.

4 Defeitos de postura e intoxicações

Koi com falta de peso e manchas de aspecto leitoso na pele
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Causa: Doença por acidez da água, “colapso por acidez”

Tratamento: página 38

Observação
Pele viscosa, de aspecto leitoso, hematomas escuros; pelí-
culas grossas e escuras sobre os olhos; películas acastanha-
das sobre as guelras.

Causa: Doença por bolhas de gás 
(sobressaturação da água com gás)

Tratamento: página 38

Observação
Bolhas claras sob a pele (0,5 – 2 mm).

4 Defeitos de postura e intoxicações

Doença por bolhas de gás
Fotografia: Dra. Sandra Lechleiter



Causa: Intoxicação aguda por nitritos

Tratamento: página 40

Observação
Os peixes ficam apáticos e morrem repentinamente, apesar
de terem uma coloração normal e muitas vezes não apresen-
tarem outros sinais exteriores de doença; as koi saltam à
superfície da água.

22

Causa: Choque osmótico

Tratamento: página 39

Observação
A membrana mucosa solta-se, as barbatanas apodrecem.

Causa: Doença por resíduos alcalinos ou
intoxicação por amoníaco

Tratamento: página 38

Observação
Embaciamento esbranquiçado da pele; barbatanas
desfiadas; destruição das membranas das guelras.

4 Defeitos de postura e intoxicações

Guelras danificadas devido a intoxicação por amoníaco
(opérculos removidos)
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5 Tabela de terapias

Doença Tratamento no lago

Aeromonas ou Pseudomonas SERA pond omnipur, SERA KOI BAKTO TABS

Apiosoma ou Epistylis SERA pond omnipur ou 
SERA pond omnisan

Apodrecimento das barbatanas SERA pond omnipur, SERA KOI BAKTO TABS

Apodrecimento das guelras (bacteriano) SERA pond omnipur, SERA KOI BAKTO TABS

Cochonilhas parasitas SERA pond cyprinopur

Crustáceo das guelras (Ergasilus) SERA pond cyprinopur

Doença Columnaris SERA pond omnipur, SERA KOI BAKTO TABS

Doença do veludo (Piscinoodinium) SERA ectopur (em doses elevadas)

Erythrodermatitis (Eritrodermatite) SERA pond cyprinopur,
SERA baktopur direct (quarentena)
ou SERA pond omnipur

Flagelados intestinais SERA KOI BAKTO TABS,
SERA baktopur direct (quarentena)

Fungos (Micose) SERA pond omnisan

Hidropisia abdominal SERA KOI BAKTO TABS, 
SERA pond omnipur
ou SERA pond cyprinopur

Ichthyobodo necator (Costia) SERA pond omnisan ou 
SERA pond omnipur

Ichthyophthirius multifiliis SERA pond omnisan ou 
(doença dos pontos brancos) SERA pond omnipur

Infecção mista SERA pond omnipur ou 
SERA pond omnisan

Lesões (inflamadas) SERA pond omnisan ou 
SERA pond omnipur

Lymphocystis (Linfocistos) SERA pond cyprinopur

Piolho das carpas (Argulus) SERA pond cyprinopur

Sanguessugas SERA pond cyprinopur

Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella SERA pond omnisan ou 
SERA pond omnipur

Varíola das carpas SERA pond cyprinopur

Verme âncora (Lernaea) SERA pond cyprinopur

Vermes da pele SERA pond omnipur

Vermes das guelras SERA pond omnipur

Virose da Primavera SERA pond cyprinopur, 
SERA KOI BAKTO TABS



Diagnóstico: página 7

O vírus, presente numa
célula das membranas
mucosas, propaga-se ra-
pidamente, fazendo com
que a célula infectada
cresça até se tornar num
linfocisto gigante que arrebenta de forma
repentina, libertando um vasto número de
agentes patogénicos na água. Por sua vez,
estes vírus podem infectar as células das
membranas mucosas do mesmo peixe ou de
outros peixes que ainda não estavam doentes.
Para a prevenção desta propagação no lago
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Varíola das carpas

A melhor ajuda contra as doen-
ças víricas é o fortalecimento do
sistema imunitário. Verifique se
os valores de água estão correc-
tos e dê aos seus peixes todos
os nutrientes necessários – espe-
cialmente vitaminas (p. ex.,
SERA KOI MULTIVITAMIN). Os
peixes com defesas activas são
claramente menos susceptíveis
de adoecer com infecções víricas
do que os animais sob stress. E
se acabarem por ficar infectados,
a sua recuperação será mais
rápida.

Uma propagação dos vírus entre a população
pode ser evitada com a aplicação do tratamen-
to desinfectante SERA pond cyprinopur. No
caso de muitas infecções víricas, o aumento
cuidado da temperatura da água é bastante
eficaz e acelera o processo de cura. O sistema
imunitário dos peixes é então rapidamente for-
talecido e os tratamentos são eficazes (com
uma temperatura da água a partir de cerca de
12 ºC). O ideal será isolar os peixes doentes e
proceder ao seu tratamento a uma temperatu-
ra mais elevada, num tanque de quarentena
em separado e aquecido – desde que tal seja
possível.

6.1 Tratamento das doenças víricas

Lymphocystis
(Linfocistos)

de jardim, é recomendado o tratamento com
SERA pond cyprinopur. Através do tratamen-
to, evita-se que os vírus se instalem em novas
células. Os pontos da pele afectados recupe-
ram no intervalo de poucas semanas.

A duração do tratamento é orientada de acor-
do com a evolução da doença. Frequente-
mente, é necessário um tratamento de mais de
duas semanas. Diariamente, em vez de 1 ml,
aplique uma dosagem de apenas 0,5 ml para
20 l de água do lago. Após cerca de uma
semana, a água do lago deve ser substituída –
como também no final do tratamento. Além
disso, é recomendado proceder conforme as
instruções de utilização. Devido ao período de
tratamento prolongado, é recomendado man-
ter os peixes afectados num tanque de qua-
rentena, uma vez que os invertebrados (p. ex.,
caracóis) e plantas também podem ser afecta-
dos. Assim, a mudança de água do lago reco-
mendada não causa quaisquer problemas e a
temperatura pode ser aumentada cuidadosa-
mente como auxiliar do tratamento, se neces-
sário com um sistema de aquecimento da
água. Pouco a pouco, os peixes recuperados
devem ser novamente habituados às tempera-
turas baixas (reduzir a temperatura da água no
máx. 1 ºC por dia), antes de se proceder à sua
recolocação.

Linfocistos na
amostra cutânea

Diagnóstico: página 7

Não se trata realmente de varíola, mas sim de
infecção por herpes, que, no entanto, não é
idêntica ao temido vírus de herpes Koi (KHV).
Não é transmissível a seres humanos. A doen-
ça surge principalmente por stress ou enfra-
quecimento (muitas vezes após o Inverno).
Geralmente, a doença é inofensiva. As altera-
ções de pele saram por si próprias sob condi-
ções de manutenção adequadas.

De forma preventiva ou para evitar a sua pro-
pagação a outros peixes, pode ser efectuado
um tratamento com SERA pond cyprinopur,
de acordo com as instruções de utilização.

6 Combater as doenças dos peixes
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6.1 Tratamento das doenças víricas

Rhabdovirus carpio, Virose da Primavera

A profilaxia é especialmente importante no
caso de doença vírica. Durante todo o ano, a
utilização de um alimento rico em vitaminas, de
alta qualidade, fortalecerá o sistema imunitário
dos peixes. Para a Primavera e para o condicio-
namento no Outono, é idealmente adequada a
utilização de SERA KOI Professional alimen-
to de Primavera/Outono e SERA KOI
Professional alimento colorante de Spirulina.
Adicionalmente, neste período de risco deve
dar-se SERA KOI MULTIVITAMIN e providen-
ciar-se uma boa qualidade de água, assim
como o fornecimento suficiente de oxigénio.

Se, apesar das medidas preventivas, houver
um surto de virose da Primavera, com SERA
pond cyprinopur poderá evitar a propagação
adicional de vírus na água e combater as infec-
ções secundárias com SERA baktopur direct
ou SERA KOI BAKTO TABS. Os peixes com o
ventre claramente inchado, muitas vezes já não
poderão ser salvos e libertam uma grande
quantidade de vírus e bactérias. Deve-se então,
desde que o mesmo seja possível, proceder à
separação dos outros peixes durante a duração
do tratamento e avançar com o mesmo num
tanque de tratamento em separado.

Diagnóstico: página 8

Muitas vezes acompanhada por infecções
bacterianas secundárias. Na fase final manifes-
ta-se frequentemente como “hidropisia abdo-
minal infecciosa” (no entanto, a hidropisia
abdominal pode surgir como sintoma de mui-
tas outras causas de doença, que não estão
obrigatoriamente relacionadas com a virose de
Primavera).
A virose de Primavera das carpas é uma infec-
ção vírica aguda, infecciosa. Esta surge no
lago através de novos membros infectados. Se
os peixes superarem a doença, tornam-se
imunes, mas mantêm-se portadores latentes
do vírus durante o resto da sua vida.

O vírus multiplica-se pouco em temperaturas
baixas. Apenas quando as temperaturas
aumentam na Primavera, o vírus começa a mul-
tiplicar-se mais fortemente. Os peixes enfra-
quecidos pelo Inverno rigoroso estão agora
menos resistentes a esta infecção. A virose de
Primavera torna-se mais grave com temperatu-
ras entre os 15 e os 17 ºC. Se não for tratada,
muitos ou até mesmo todos os peixes poderão
então morrer rapidamente, muitas vezes num
prazo de uma semana. A doença regride com
uma temperatura de água acima dos 20 ºC, e
não ocorrerá mais nenhuma morte com tempe-
raturas superiores a 25 ºC. Por conseguinte,
aconselha-se vivamente o aumento da tempe-
ratura num tanque de quarentena. No entanto,
após a recuperação da doença, os animais não
devem ser novamente introduzidos de forma
rápida na água fria do lago. Os mesmos devem
cumprir um período de adaptação adequada-
mente longo, durante o qual a temperatura é
reduzida novamente de forma gradual (redução
de 1 ºC, no máximo, por dia), ou aguarde até
que as temperaturas do lago aumentem res-
pectivamente com o decorrer da Primavera ou
do Verão.

Este apenas deve ser efectuado, quando a
temperatura no lago ultrapassar os 12 ºC. O
aditivo vitamínico SERA KOI MULTIVITAMIN
fortalece as defesas próprias dos peixes e
pode evitar um novo surto.
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activo, pode ser utilizado no tanque de qua-
rentena – p. ex., no caso de peixes que já não
comem. Os preparados SERA baktopur
direct e SERA KOI BAKTO TABS, assim
como o produto líquido SERA baktopur,
podem ser utilizados em conjunto (tratamento
no tanque de quarentena). Isto é especialmen-
te recomendado no caso de infecções graves
e em estado avançado. Especialmente no
caso de envolvimento das membranas muco-
sas, o produto de manutenção da água SERA
ectopur é realmente eficaz. Liberta um desin-
fectante à base de oxigénio e, através do sal
incluído, activa a regeneração da membrana
mucosa.

Em todas as infecções bacterianas, deve ser
tida em atenção uma qualidade da água cor-
recta e uma boa ventilação. Além da adminis-
tração de SERA KOI BAKTO TABS, se for
necessário, a alimentação deve ser na sua
maior parte omitida durante o tratamento, de
forma a não sobrecarregar a água. Durante e
após o tratamento, é importante fortalecer o
sistema imunitário dos animais através da
administração adicional de vitaminas (SERA
KOI MULTIVITAMIN).

6.2 Tratamento das doenças bacterianas

Existem bactérias em todos os lagos, onde
desempenham tarefas importantes como, p.
ex., eliminação de compostos de nitrogénio
tóxicos para os peixes. Alguns dos tipos de
bactéria podem contudo desencadear certas
doenças. Isto ocorre sobretudo em peixes com
lesões, um sistema imunitário enfraquecido e
uma elevada concentração de germes. Num
lago correctamente tratado, apenas raramente
surgem problemas devido a bactérias.

As doenças descritas em seguida são causadas
por diversos tipos de bactérias. Uma determina-
ção segura do tipo em questão é em regra ape-
nas possível através de um laboratório técnico
microbiológico. O conhecimento do tipo exacto
é, no entanto, quase sempre irrelevante para o
tratamento. Os primeiros sinais de uma infecção
bacteriana podem ser as barbatanas presas e a
tendência dos peixes para se esconderem.

Com os preparados SERA pond omnipur,
SERA pond cyprinopur e SERA KOI BAKTO
TABS encontram-se à disposição tratamentos
para serem aplicados no lago, que podem
curar de forma segura a maioria das infecções
bacterianas que afecta os peixes. Um trata-
mento precoce é especialmente importante,
uma vez que, na evolução posterior da infec-
ção, os órgãos internos são cada vez mais
afectados e os danos tornam-se rapidamente
irreparáveis.

Com a terapia de amplo espectro SERA pond
omnipur, a maioria das doenças dos peixes
ornamentais no lago – sobretudo inflamações
bacterianas – são tratadas eficazmente. SERA
pond cyprinopur é desinfectante e auxiliar da
recuperação. O alimento terapêutico em pasti-
lhas, SERA KOI BAKTO TABS, é saboroso e
possui efeito antibiótico, podendo também
curar parcialmente as infecções em estado
avançado. Podem então ser sempre introduzi-
das, se os peixes doentes ainda ingerirem ali-
mento (utilizar simplesmente em vez do ali-
mento normal). A substituição parcial da água
durante a aplicação do alimento terapêutico
em pastilhas é geralmente apenas necessária
no caso de lagos muito pequenos, de forma a
manter a água com uma qualidade aceitável.
SERA baktopur direct (pastilhas para o trata-
mento de água), que inclui o mesmo agente

Diagnóstico: página 8
Tratamento: ver em cima

Devido ao desenvolvi-
mento rápido e propaga-
ção da doença deve ser
iniciado um tratamento o
mais depressa possível. A
descida do valor de pH
para menos de pH 7 (p.
ex., com SERA pH-
minus) ajuda ao trata-
mento, uma vez que a
bactéria prefere água
alcalina. Informe-se ante-
cipadamente se os pei-
xes tratados toleram esta
acidificação.

Doença Columnaris

Aglomeração de bac-
térias Columnaris na
amostra de membra-
na mucosa

Escamas com
decomposição em
certas partes, 
devido à infecção



Diagnóstico: página 11

O surto de Eritrodermatite
geralmente apenas surge
em peixes, cujas defesas
estão enfraquecidas pelas
más condições de manu-
tenção (sobretudo, má
qualidade da água e ali-
mento de fraca qualidade). Se a doença for
detectada e tratada precocemente, a possibili-
dade de uma recuperação rápida e completa é
muito elevada. No entanto, se os peixes já
apresentarem úlceras abertas, é necessário um
tratamento intensivo num tanque de tratamen-
to em separado (quarentena). A temperatura
deve ser aumentada pouco a pouco para 22 –
25 °C (ter em atenção a boa ventilação e uma
qualidade da água excelente). O tratamento
pode ser efectuado com SERA pond omnipur.
Em alternativa, pode utilizar-se SERA baktopur
direct, complementado por um tratamento de
cinco dias com SERA pond cyprinopur.
Simultaneamente, a adição do produto de
manutenção SERA ectopur auxilia no proces-
so de recuperação. No caso de uma fase avan-
çada desta doença extremamente grave, os
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berantes). Caso a bexiga natatória também
esteja inflamada, isto manifesta-se geralmen-
te por um comportamento natatório anormal.
Os peixes com estes sintomas muitas vezes já
não podem ser curados.

No caso de observação de apenas um destes
sinais, deve proceder-se a uma terapia abran-
gente e imediata com os tratamentos indica-
dos em cima. Idealmente, os peixes afecta-
dos, que libertam muito germes, devem ser
removidos para quarentena, onde ser-lhes-ão
administrados em conjunto ambos os prepa-
rados SERA baktopur e – desde que os pei-
xes comam – SERA KOI BAKTO TABS. Para
impedir de forma segura a propagação da
doença no tanque principal após a remoção
dos peixes afectados, aqui também deve ser
aplicado SERA pond omnipur ou SERA pond
cyprinopur. Tenha sempre em atenção a qua-
lidade correcta da água.

6.2 Tratamento das doenças bacterianas

Diagnóstico: página 10
Tratamento: página 26

Devido a situações mais prolongadas de
stress, p. ex., água com forte poluição orgâni-
ca, o sistema imunitário dos peixes é enfraque-
cido, fazendo com que o organismo fique mais
vulnerável a bactérias. Muitas vezes, apenas
alguns dos peixes da população geral são
afectados. A doença começa geralmente com
uma infecção bacteriana do intestino. Tal é
manifestado pela expulsão de fezes viscosas.
Numa fase posterior, a membrana mucosa do
intestino começa a decompor-se (é expulsa
como filamentos brancos viscosos). A alimen-
tação assimilada já não pode ser digerida. A
membrana mucosa danificada do intestino
torna-se permeável a agentes patogénicos,
fazendo com que outros órgãos também sejam
infectados nesta fase ou que sofram alterações
pela falta de nutrientes. Quando finalmente
surgem disfunções renais, o líquido não elimi-
nado fica retido na cavidade abdominal (ventre
inchado), nas cavidades das escamas (esca-
mas eriçadas) ou no fundo ocular (olhos protu-

Hidropisia abdominal

Erythrodermatitis 
(Eritrodermatite)

Apodrecimento bacteriano das guelras

Bactérias Aeromonas ou Pseudomonas

Diagnóstico: página 9
Tratamento: página 26

Esta doença surge fre-
quentemente no caso de
más condições de higiene
e sobrepovoamento. Ape -
nas sob estas condições,
as bactérias existentes em
pequeno número nos tanques também podem
representar um perigo mais grave.

Diagnóstico: página 9
Tratamento: página 26

Diagnóstico: página 10
Tratamento: página 26

Feridas abertas
causadas por
Eritrodermatite

Apodrecimento das
barbatanas

Apodrecimento das
barbatanas na fase
final
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Diagnóstico: página 12

Ichthyobodo ou Costia é
um parasita unicelular
secundário, que apenas
se propaga de forma
desinibida, se os peixes
estiverem sob stress e já

6.3 Tratamento das infecções fúngicas

6.4 Tratamento das infecções de flagelados

Diagnóstico: página 11

Os fungos (p. ex., Sapro -
legnia) são organismos
de decomposição e exis-
tem em todos os lagos.
Oferecem um contributo
importante para a higie-
ne, uma vez que aprovei-
tam os resíduos sólidos,
como as fezes dos peixes e partes mortas das
plantas. Desde que a membrana mucosa per-
maneça intacta, os fungos não podem preju-
dicar os peixes, uma vez que esta representa
uma protecção eficaz contra a infiltração dos
esporos dos fungos (as suas fases de multipli-
cação). No entanto, se a membrana mucosa
estiver danificada, p. ex., por lesões ou infes-
tação de parasitas, os esporos podem fixar-se
e germinar na pele. No caso dos peixes afec-
tados, o fungo também se pode propagar em
regiões saudáveis da pele e nos órgãos inter-
nos e causar até a morte dos peixes. As tem-
peraturas de água baixas favorecem a infesta-

Hifas dos fungos e
cápsulas de espo-
ros de Saprolegnia

Fungos (Micose)

Ichthyobodo 
necator

Ichthyobodo necator 
(antigamente: 
Costia necatrix)

ção por fungos. No caso de escoriação ligeira
da pele após captura e transporte, é importan-
te administrar, como medida preventiva, SERA
KOI PROTECT à água do lago (adicionalmen-
te também SERA pond bio humin).
Os componentes incluídos, protectores da
membrana mucosa, fecham rapidamente as
lesões e escoriações. As infecções causadas
por fungos são tratadas com sucesso com
SERA pond omnisan. A utilização simultânea
de SERA ectopur auxilia na eficácia, acelera
a cura e reduz o
risco de infecções
secundárias por pro-
tozoários e bacté-
rias.

medicamentos deve ser aplicada numa sobre-
dosagem ligeira (aprox. 1,5 vezes a dose nor-
mal) no tanque de quarentena. Após a conclu-
são do tratamento (provavelmente após cinco
dias), deve ser efectuada uma substituição de
água maior (mín. 50 %). As feridas começam já

6.2 Tratamento das doenças bacterianas

a fechar nesta altura. No entanto, a cicatrização
ainda demora mais tempo. Os peixes tratados
em água quente num tanque em separado não
devem ser transferidos para um lago frio sem
um período de adaptação anterior.

se encontrarem enfraquecidos. Enquanto para-
sita puro, o agente patogénico alimenta-se
exclusivamente da membrana mucosa do
peixe e passado algum tempo morre na água
livre. No caso de forte infestação, grandes
superfícies da pele podem ser destruídas, o
que pode causar a morte dos peixes. Proceda
a um tratamento seguro e bem sucedido com
SERA pond omnisan. Com o produto de
manutenção da água SERA ectopur pode
seguir-se um tratamento posterior auxiliar da
recuperação.
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MULTIVITAMIN, contribuem para a prevenção
da doença do buraco e auxiliam no processo de
recuperação. O alimento inadequado e de fraca
qualidade pode favorecer a multiplicação noci-
va de flagelados intestinais e bactérias. Graças
à utilização exclusiva de organismos aquáticos
enquanto fontes de proteínas e de gordura,
todos os alimentos SERA são idealmente adap-
tados às necessidades dos peixes, de forma a
assegurar um desenvolvimento e vitalidade sau-
dáveis. Os alimentos
SERA, de elevada qua-
lidade, são comple-
tamente digeridos, e 
a água não é sobre-
carregada de forma
desnecessária. Para a 
regeneração da flora
intestinal é especial-
mente adequada a 
aplicação de SERA
KOI Professional ali-
mento colorante de
Spirulina.

Diagnóstico: página 13

Piscinoodinium é um ecto-
parasita unicelular sobre a
superfície do corpo que,
devido ao seu aspecto, é
muitas vezes confundi-
do com Ichthyophthirius
(doença dos pontos brancos). Em comparação,
os pontos resultantes por Piscinoodinium são
contudo essencialmente mais pequenos. Os
bons resultados são alcançados por longos
banhos de sal, de concentração relativamente
elevada, no tanque de quarentena com SERA
ectopur. A concentração de sal definitiva deve
ser adaptada ao tipo de peixe correspondente.
As carpas, por exemplo, toleram muito bem o
sal (no caso de mais de 5 g/l, contudo, o sal é
introduzido em vários passos por precaução).
No próprio lago, uma concentração normal a
razoavelmente mais elevada (0,1 a 1 g/l) de
SERA ectopur alivia e auxilia a recuperação.

Piscinoodinium 
pillulare na amostra
cutânea

Piscinoodinium, 
doença do veludo

Diagnóstico: página 12

Uma infestação do intestino por flagelados
assim como a consequente forte infecção bac-
teriana de recorrência frequente, causam uma
assimilação deficiente de vitaminas e minerais.
Esta falta manifesta-se sobretudo através da
denominada doença do buraco. O aspecto da
doença do buraco também é frequentemente
causado, de forma independente dos agentes
patogénicos da doença, exclusivamente por má
nutrição e água demasiado macia, pobre em
minerais.

Os outros flagelados intestinais unicelulares,
amplamente difundidos e inofensivos em pouca
densidade podem multiplicar-se em massa no
intestino, no caso de stress, assim como por
uma alimentação inadequada ou de fraca qua-
lidade. Podem então causar lesões graves nos
peixes afectados e até a própria morte. O
mesmo é válido para a infestação massiva do
intestino por determinadas bactérias. Os agen-
tes patogénicos retiram da pasta nutritiva
importantes nutrientes, minerais e vitaminas,
interferem na digestão e danificam a membrana
mucosa do intestino. O organismo do peixe
tenta compensar a falta resultante, sobretudo
de minerais, através da ruptura do tecido da
cartilagem na cabeça. Daí surgem os típicos
buracos. A regeneração do canal digestivo dos
peixes é um processo prolongado e, em muitos
casos, se existir um forte envolvimento das bac-
térias patogénicas, deve ser auxiliado por um
tratamento anti-bacteriano. Isto é especialmen-
te eficaz com SERA baktopur direct no tanque
de quarentena ou com SERA KOI BAKTO
TABS (se os peixes ainda ingerirem alimento).

Uma alimentação diversificada e natural, assim
como a adição regular e individual de SERA
pond bio balance (contém minerais valiosos e
estabiliza a qualidade da água) e de SERA KOI

6.4 Tratamento das infecções de flagelados

Flagelados intestinais
(Hexamita sp., Spiro nu -
cleus sp., assim como
outros parasitas como, 
p. ex., Protoopalina sp.,
Trichomonas sp.,
Cryptobia sp.) e/ou 
doença do buraco Spironucleus sp.
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6.5 Tratamento das infecções de ciliados

Diagnóstico: página 13

É imprescindível que o
tratamento seja iniciado
precocemente, uma vez
que no habitat limitado,
relativamente sobrepo-
voado de um lago pode ocorrer uma propaga-
ção realmente explosiva na fase natatória des-
tes parasitas. A variedade de produtos SERA
oferece-lhe, com SERA pond omnisan, uma
terapia fiável contra estes parasitas, para utili-
zação no lago. Com o produto de manutenção
da água SERA ectopur pode seguir-se um tra-
tamento posterior auxiliar da recuperação.

Durante o tratamento, a água deve ser bem
ventilada. Mesmo após um tratamento bem
sucedido, os pontos brancos permanecem
visíveis na pele dos peixes ainda durante
alguns dias, no entanto tornam-se cada vez
mais transparentes (os pontos com parasitas
vivos são de cor branca opaca), desaparecen-
do depois completamente. Apenas se o apare-
cimento de novos pontos for definitivamente

Ichthyophthirius 
multifiliis

Ichthyophthirius 
multifiliis (doença dos 
pontos brancos)

observado, pode-se partir do princípio que os
agentes patogénicos sobreviveram ou que
foram novamente introduzidos e é necessário
um outro tratamento.

A doença dos pontos brancos é realmente fácil
de diagnosticar. Contudo, em alguns casos, as
infecções com linfocistos (vírus) ou determina-
dos tipos de esporozoários (outros parasitas
unicelulares) apresentam um aspecto sur-
preendentemente similar. Alguns relatórios
sobre supostas resistências, após a repetição
parcial do tratamento correcto contra “íctio”,
podem ter a sua origem nestes compreensíveis
erros de diagnóstico. Um outro risco de confu-
são são os “tubérculos nupciais” que surgem
na cabeça dos peixes-vermelhos macho
durante o período de desova (um sinal de dis-
ponibilidade para o acasalamento – não de
doença)!

1 Os parasitas adultos soltam-
se do peixe e procuram pon-
tos natatórios protegidos e
com pouca corrente.

2 O parasita forma um casulo compacto
(cisto) e divide-se repetidamente. No cisto,
desenvolvem-se várias centenas de para-
sitas (esporos).

3 Os esporos perfuram o cisto, nadam livre-
mente pelo aquário e dividem-se nova-
mente.

4 Os esporos infectam novamente o mesmo
peixe ou outros e perfuram-lhes a pele.

Ciclo de desenvolvimento de Ichthyophthirius multifiliis
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6.5 Tratamento das infecções de ciliados

Diagnóstico: página 14

Apiosoma sp. e Epistylis
colisarum são ambos pro-
tozoários muito similares,
que se alojam nas feridas existentes na pele
dos peixes, impedindo assim a sua cura (não
são parasitas no seu sentido literal). Numa fase
mais avançada, os pontos da pele adjacentes
saudáveis também podem ficar
infectados e serem povoados
por outros agentes patogénicos,
p. ex., fungos e bactérias. A utili-
zação de SERA KOI PROTECT
previne a infecção de pequenas
feridas. No caso de infecções
ligeiras, na maior parte das vezes
é apenas necessária a utilização
de SERA ectopur. No caso de
uma infestação grave por estes
ciliados, é útil o tratamento com
SERA pond omnipur.

Apiosoma sp.

Apiosoma (antigamente:
Glossatella) ou Epistylis
(antigamente: 
Heteropolaria)

Diagnóstico: página 14

No caso destes ciliados,
trata-se essencialmente
dos denominados parasi-
tas secundários. Uma multiplicação em massa
sucede geralmente quando um peixe já se
encontra afectado por uma outra doença ou
quando as condições da água são mas. As
lesões na pele e guelras causadas pelos pro-
tozoários podem ser fatais. É então aconselha-
do um tratamento rápido. Tenha especialmen-
te em atenção uma boa qualidade da água e o
tratamento deve ser efectuado com SERA
pond omnisan ou SERA pond omnipur.
Neste caso, também é importante um trata-
mento posterior com SERA ectopur.

Trichodina

Trichodina, Tetrahymena,
Chilodonella 
(“Embaciamento da pele 
em aspecto cordiforme”)

6.6 Tratamento da infestação de vermes platelmintes

Os vermes platelmintes incluem muitos para-
sitas importantes. Os exemplares deste grupo
que vivem livremente são as planárias ou ver-
mes chatos. Pertencem aos turbelários
(Turbellaria). Os autênticos parasitas são os
monogenéticos (Monogenea) com os vermes
da pele e das guelras. No caso dos tremato-
des (Trematoda), talvez o verme das escamas
seja mais conhecido pelos proprietários de
peixes ornamentais. O quarto grupo de ver-
mes platelmintes, os céstodos (Cestoda), tam-
bém se encontra nos peixes ornamentais.

Contra os vermes platelmintes parasitas no
lago do jardim, existe o tratamento com SERA
pond omnipur. Como medida de profilaxia no
caso de uma infestação ligeira, deve ser utili-
zado o produto de manutenção da água
SERA ectopur durante um tratamento ou
como auxiliar da recuperação.
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6.6 Tratamento da infestação de vermes platelmintes

Diagnóstico: página 15

Os vermes das guelras
(Dactylogyridea) infectam
principalmente as guelras
dos peixes. As irritações e
lesões das finas membra-
nas das guelras causadas
pelos seus anzóis de
retenção causam uma formação mais elevada
de muco, dificultando cada vez mais a troca de
gases e, finalmente, causando a asfixia dos
peixes.
O Dactylogyrus diferencia-se do Gyrodactylus
sobretudo por apresentar olhos de pigmenta-
ção na extremidade dianteira. A diferenciação
entre os vermes das guelras e os vermes da
pele vivíparos é relevante para o tratamento:
uma vez que os vermes das guelras põem
ovos cujo casulo é impermeável à substância
activa, deve efectuar-se um segundo trata-
mento para também eliminar as larvas eclodi-
das. No caso de um diagnóstico pouco dife-
renciado, considere então uma infestação por
vermes das guelras e, por precaução, efectue
duas vezes o tratamento com SERA pond
omnipur. O desenvolvimento das larvas dos
vermes depende da temperatura. Conforme a
temperatura da água, o período de desenvol-
vimento no lago situa-se entre os 5 e os 14
dias. Conforme a temperatura actual da água,
a repetição do tratamento deve então ser efec-
tuada mais cedo ou mais tarde (geralmente
prevista após 7 dias).

Membranas das
guelras com infesta-

ção por Dactylogyrus

Vermes das guelras /
Dactylogyridea

Quistos de metacercárias nas membranas das guelras

Diagnóstico: página 15

Os monogenéticos da
classe Gyrodactylidea
encontram-se mais fre-
quentemente na pele do
que nas guelras dos pei-
xes. Também se distin-
guem do verme das guel-

Gyrodactylus sp.
com três larvas
existentes umas
nas outras

Vermes da pele / 
Gyrodactylidea

Ao contrário dos Monogenea, os trematodes
digenéticos precisam de um ou mais hospe-
deiros intermediários, de forma a completarem
o seu ciclo de desenvolvimento. Como primei-
ro hospedeiro intermediário existem os cara-
cóis. As fases posteriores de larva podem
infectar os peixes e causar lesões, no caso da
sua migração através dos tecidos do corpo do
hospedeiro (p. ex., nos olhos como as denomi-
nadas cataratas). Uma outra manifestação
disseminada da infestação por larvas é a
doença das manchas pretas. Os peixes tam-
bém podem ser hospedeiros finais, ou seja,
hospedeiros de vermes adultos, em idade
adulta. No caso de uma forte infestação por
larvas ou trematodes adultos, os peixes
podem ficar muito fracos ou até morrer. No
caso de uma infestação ligeira por monogené-
ticos (Monogenea), a mesma será suportada
pela maioria dos peixes. Apenas se, devido a
outros factores debilitantes, ocorrer uma mul-
tiplicação em massa, as lesões causadas
pelos “anzóis de retenção” dos vermes pode-
rão representar um problema grave. Nas
regiões afectadas da pele ou guelras ocorrerão
então infecções secundárias.

ras (Dactylogyrus) pela falta de olhos pigmen-
tados na extremidade dianteira. Os vermes
fixam-se com os seus “anzóis de retenção” na
extremidade posterior da pele dos peixes. A
sua membrana mucosa endurece como reac-
ção de defesa. As lesões de pele resultantes
causam frequentemente infecções secundá-
rias. Enquanto uma infestação por poucos
vermes passa frequentemente despercebida,
uma infestação em massa pode ser rapida-
mente fatal para muitos peixes. Proceda então
ao tratamento precoce com SERA pond
omnipur, de acordo com as instruções de uti-
lização.
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6.7 Tratamento da infestação de sanguessugas

Diagnóstico: página 16

As sanguessugas perten-
cem à estirpe dos anelí-
deos (Annelida), à qual
também pertencem espé-
cies não parasitas como a
minhoca ou tubifex. As sanguessugas fixam-se
nos peixes com as suas bocas tipo ventosa e
chupam o sangue. Durante este processo é
injectado hirudina na ferida, uma substância ini-
bidora da coagulação. O verme satisfeito deixa
o peixe o mais tardar após 2 dias. A sucção
causa lesões na pele dos peixes (raramente,
nas guelras ou barbatanas). A própria perda de
sangue, também após sangramento posterior,
faz com que os peixes fiquem enfraquecidos e,
no caso dos peixes mais pequenos, as conse-
quências podem inclusivamente ser fatais.
Frequentemente, no local da sucção surgem
infecções secundárias perigosas. Além disso,
as sanguessugas na fase de sucção podem
transmitir parasitas, que foram assimilados na
sucção anterior de outros peixes.
As sanguessugas ou os seus casulos podem

ser introduzidos através de novos peixes, ali-
mento vivo, plantas aquáticas ou pelas aves
aquáticas que visitam o lago. A população de
sanguessugas pode ser reduzida e até com-
pletamente suprimida pela substituição fre-
quente da água, recolha dos vermes e limpeza
minuciosa das pedras, do solo e das plantas.
(Infelizmente, trata-se de um procedimento ver-
dadeiramente dispendioso, mas necessário.)

É necessário remover as sanguessugas dos
próprios peixes, p. ex., no caso de uma infes-
tação em massa, deve-se remover os vermes
com bastante cuidado junto à boca tipo vento-
sa, com o auxílio de uma pinça plana. A barri-
ga do verme (parte central) não deve ser aper-
tada, porque o seu interior pode entrar na
ferida aberta, aumentando assim o risco de
transmissão de doenças. O mesmo é válido
para todas as outras medidas que podem irri-
tar o verme (p. ex., sal espalhado directamen-
te). É mais seguro remover o verme do tanque
apenas quando o mesmo deixar o peixe de
livre vontade. SERA pond cyprinopur permite
combater a infestação de sanguessugas e as
doenças daí resultantes. A utilização de SERA
ectopur auxilia a cura da ferida dos pontos de
sucção e evita inflamações.

Sanguessuga

Sanguessugas / 
Piscicola sp.

6.8 Tratamento da infestação de crustáceos

O grande grupo de crustáceos (Crustacea)
também inclui algumas espécies vivas parasi-
tas dos peixes de lago. Apesar dos nomes par-
cialmente enganadores (p. ex., piolho das car-
pas e verme âncora) e do seu exterior muitas
vezes inusual, todos os parasitas indicados em
seguida pertencem ao grupo dos crustáceos.

Os crustáceos sugadores de sangue represen-
tam um perigo para os peixes, não apenas
devido à perda de sangue e possíveis infec-
ções das feridas de sucção, mas também por-
que transportam diversos agentes patogénicos
entre os peixes. Além disso, há um grupo de
crustáceos, que não são eles próprios parasi-
tas, mas que funcionam como hospedeiros
intermediários de outros parasitas. Se os pei-
xes comerem estes crustáceos, podem então

ficar infectados com parasitas nos seus diver-
sos estádios (p. ex., os copépodes podem ser
hospedeiros intermediários das larvas do
verme dos céstodos).

Pode evitar-se a introdução destes crustáceos,
se for dispensado todo o tipo de alimento con-
gelado e vivo potencialmente perigoso (todos
os SERA alimentos têm a garantia de estarem
livres de parasitas) e se for tido o máximo cui-
dado durante a aquisição de novos animais e
plantas (p. ex., através de medidas de quaren-
tena). Tenha também em atenção as aves
aquáticas, que podem trazer estes crustáceos
para o lago.

Se apesar das medidas de cautela forem intro-
duzidos crustáceos parasitas, deverá ser utili-
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Diagnóstico: página 18
Tratamento: ver em cima

As cochonilhas também pertencem à classe
dos crustáceos. Algumas espécies são parasi-
tas dos peixes e sugam o seu sangue. A perda
de sangue e as lesões de sucção enfraquecem
os peixes.

Cochonilhas parasitas

Diagnóstico: página 17
Tratamento: ver em cima

O crustáceo Ergasilus
possui anzóis de retenção
afiados, com os quais se
fixa durante o seu tempo
de vida nas guelras do
peixe hospedeiro. Apenas
as fêmeas vivem como parasitas nos peixes,
alimentando-se das células da pele. Os
machos nadam livres na água. As fêmeas for-
mam dois grandes sacos de ovos na extremi-
dade posterior. Os peixes afectados estão
sujeitos à irritação permanente das guelras e
ao aumento da formação de muco, passando
então a ter uma maior dificuldade em respirar.
Nas guelras surgem parcialmente alterações
incuráveis e sangramentos perigosos. Fre -
quen temente surgem infecções secundárias.

Crustáceo das guel-
ras, fotografia: Dra.
Sandra Lechleiter

Crustáceo das guelras /
Ergasilus

6.8 Tratamento da infestação de crustáceos

Diagnóstico: página 16
Tratamento: ver em cima

Os piolhos das carpas
são bons nadadores. Na
água livre, procuram um
peixe como hospedeiro e
fixam-se  na pele do mesmo com as suas duas
ventosas. Aí, chupam o sangue (parcialmente,
durante semanas) e mudam frequentemente
de ponto de sucção. Algumas espécies injec-
tam adicionalmente um veneno ou alergénios,
que causam o aparecimento de inflamações e
sintomas de intoxicação e também a própria
morte. Além disso, durante a sucção são trans-
mitidos agentes patogénicos de um peixe para
o outro – entre outros, a virose de Primavera e
a eritrodermatite, no caso das Koi. Ocorre
sempre um enfraquecimento dos peixes afec-
tados devido à perda de sangue. Muitas vezes
surgem infecções secundárias.

A maior parte dos membros pertencente ao
grupo dos copépodes são hospedeiros inter-
mediários para as classes de vermes parasitas
perigosos. Se um peixe os comer, o mesmo
poderá então ficar infectado. Outras classes de
copépodes são os próprios parasitas (p. ex.,
vermes âncora e crustáceos das guelras),
representando então uma ameaça para os pei-
xes. Estes copépodes parasitas fixam-se nos
peixes com umas estruturas especiais e aí
chupam o sangue. Como forma de adaptação
ao seu modo de vida específico, a estrutura do
seu corpo é muitas vezes semelhante à de um
crustáceo.

Argulus

Piolho das carpas / 
p. ex. Argulus

Diagnóstico: página 17
Tratamento: ver em cima

O crustáceo Lernaea é geralmente designado
por “verme âncora” pelos aquariófilos, uma vez
que o seu órgão de sucção bifurcado fixa pro-
fundamente a sua extremidade dianteira à pele
do peixe e possui um corpo comprido sem
membros visíveis. No caso das fêmeas, exis-
tem duas formações tipo saco na extremidade
posterior onde se desenvolvem os ovos. Os
peixes ficam muito enfraquecidos, devido à
perda contínua de sangue e às inflamações
graves nos pontos de fixação profunda.

Verme âncora / Lernaea
zado SERA pond cyprinopur. A utilização de
SERA ectopur auxilia a cura da ferida e evita
as inflamações. As medidas de higiene conse-
quentes, como a substituição repetida da água
e a limpeza minuciosa das pedras, solo e plan-
tas, permitem reduzir a população de crustá-
ceos parasitas, até os mesmos desaparecerem
por completo (no caso de problemas persis-
tentes com crustáceos parasitas, consultar
igualmente as informações relativas a SERA
med Professional Argulol).
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Diagnóstico: página 18

Os peixes podem estar
absolutamente infectados
em simultâneo por vários
tipos de agentes patogé-
nicos. Como sintoma não
específico, pode obser-
var-se um endurecimento geral da membrana
mucosa. Frequentemente também ocorre uma
descoloração cinzenta a esbranquiçada. Numa
amostra ao microscópio, muitas vezes podem
ser confirmados tanto vermes da pele, como
também diversos protozoários como
Ichthyobodo (Costia), Chilodonella, Trichodina
e Tetrahymena. Também podem ser frequente-
mente detectadas bactérias e fungos. Na fase
inicial, a maioria dos peixes coça-se no solo ou
nos objectos e, mais tarde, ficam apáticos,
oscilantes e com as barbatanas abertas na
corrente de água do movimento de recuo do
filtro. Numa fase avançada, libertam-se por-
ções da membrana mucosa e ocorrem outros
sintomas não específicos. Conforme os agen-
tes patogénicos envolvidos, a vida de cada
peixe, ou também da população em geral,
pode estar em perigo, a curto ou a longo
prazo.

Na maioria das vezes, a elaboração de um
diagnóstico diferencial completo e fiável ape-
nas poderá ser efectuada por peritos com o
respectivo equipamento necessário. Frequen-
temente, isto significa que são necessárias
despesas extraordinárias ou que logisticamen-
te tal nem sequer é possível. Para estes casos,
a gama de produtos SERA oferece o tratamen-
to fiável SERA pond omnipur. Com esta tera-
pia é coberta quase toda a gama de agentes
patogénicos e são evitadas infecções secundá-
rias. Como método auxiliar, pode ser aplicado
SERA ectopur no caso de infecções mistas.

A ocorrência consecutiva de vários agentes
patogénicos significa que as mais condições
de manutenção não são as 
mais correctas. Verifique os
valores de água e outras condi-
ções. Efectue imediatamente as
alterações necessárias (p. ex.,
redução da população, limpeza
do filtro, substituição da água,
etc.) e fortaleça as defesas dos
seus peixes com a administra-
ção de preparados vitamínicos
(SERA KOI MULTIVITAMIN).

Amostra cutânea
com infecção mista:
Ichthyophthirius,
Chilodonella,
Trichodina, Costia e
Piscinoodinium

Infecção mista (Um 
diagnóstico diferenciado 
é, geralmente, apenas 
possível através de um 
especialista.)

6.9 Tratamento de infecções mistas
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7 Prevenir e suprimir carências específicas e má nutrição

Causa: página 19

Profilaxia/Recomendação: Os peixes reco-
lhem minerais e oligoelementos da água, atra-
vés da pele e das guelras. O conteúdo equili-
brado de minerais de SERA pond bio balance,
assim como de iodo e magnésio existente em
SERA KOI PROTECT, juntamente com as
importantes vitaminas de SERA KOI MULTIVI-
TAMIN (p. ex., vitamina D3 para a formação do
esqueleto) compensam as situações de carên-
cia – p. ex., no caso de água demasiado macia
devido a uma queda continuada de chuva. Os
peixes ficam então eficazmente protegidos de
deformações não condicionadas geneticamen-
te (frequentemente, das guelras ou das barba-
tanas). Principalmente nas fases de desenvol-
vimento inicial, é de extrema importância um
fornecimento suficiente de minerais e alimento
rico em vitaminas (p. ex., SERA KOI ROYAL
MINI ou SERA goldy). No entanto, nos peixes
adultos, também podem ser observados indí-
cios de carência caso existam alterações anor-
mais do corpo.

Carência de minerais e de vitaminas 
devido a água demasiado macia e alimento
inadequado, pobre em vitaminas

Causa: página 19

Profilaxia/Recomendação: Uma alimentação
pouco variada e incorrecta com alimento de
fraca qualidade, fabricada a partir de matéria-
prima inadequada, conduz, a longo
prazo, a sinais de carência e pro-
blemas psicológicos. Tal alimento

é apenas digerível em quantidade insuficiente,
sobrecarregando a água desnecessariamente.
Além disso, existe o problema de, por um lado,
os seus peixes estarem a ser engordados de
forma exagerada por um “espessante” barato
e, por outro, estarem a receber poucos nutrien-
tes vitais como vitaminas, aminoácidos essen-
ciais e ácidos gordos ómega. O alimento com-
prado a granel ou em sacos de plástico
transparente estão sujeitos à luz e oxigénio. A
gordura fica rapidamente rançosa e as vitami-
nas decompõem-se. A maior parte do alimen-
to de fraca qualidade chega a conter fungos
extremamente tóxicos. Nestas circunstâncias,
podem surgir sintomas clínicos como fígado
gordo, inflamação do intestino e as sequelas
daí resultantes. Muitos alimentos vivos alimen-
tados tradicionalmente, produtos crus ou pão
representam um verdadeiro perigo para os
seus peixes. Os primeiros são muitas vezes
transmissores de agentes patogénicos perigo-
sos, enquanto os últimos são inadequados, na
sua composição, para o canal digestivo dos
peixes.

O alimento SERA de alta qualidade oferece-lhe
a segurança de cuidar dos seus peixes de
forma natural, equilibrada e completa.
Mediante esta alimentação apropriada, evita-
se de forma eficaz o surgimento frequente, e
muitas vezes fatal, de fígado gordo, especial-
mente nas carpas, e de outras doenças asso-
ciadas à alimentação.

Causa: Alimentação de fraca qualidade e
pouco variada, que tem como consequência
o desenvolvimento de fígado gordo
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Causa: página 20

Profilaxia/Recomendação: Informe-se exac-
tamente sobre as necessidades especiais dos
peixes tratados, utilize um alimento de qualida-
de SERA e verifique todos os valores de água
importantes. A substituição regular da água do
lago (frequência e âmbito adequados para o
respectivo tamanho do lago) e a utilização de
SERA KOI PROTECT, assim como de SERA
pond bio nitrivec, para a eliminação das con-
taminações orgânicas, contribuem para uma
boa qualidade de água permanente.

Indisposição causada por água poluída ou
inadequada, ou ainda devido a condições 
de manutenção não apropriadas à espécie

Causa: página 20

Profilaxia/Recomendação: Devem ser evita-
das lesões de qualquer tipo, uma vez que as
feridas inflamam frequentemente e podem
causar doenças graves. No caso de trabalhos
de manutenção necessários no lago, proceda
sempre de forma cuidadosa e calma para evi-
tar situações de stress e de fuga em pânico,
durante as quais os animais podem ficar lesio-
nados. Para a captura, devem ser sempre usa-
das as SERA pond redes para lago arredon-
dadas e de malha fina. Ofereça possibilidades
de esconderijo suficientes, uma densidade de
povoamento e uma socialização adequadas,
de forma a evitar lutas perigosas entre os pei-
xes. Se, apesar destas medidas, os peixes
sofrerem lesões, uma dose dupla de SERA
KOI PROTECT (e, se necessário, também de
SERA pond bio humin) irá auxiliar à recupera-
ção. No caso de lesões mais profundas, deve
proceder-se a um tratamento adicional com
SERA ectopur e, em caso de necessidade,
com SERA pond omnisan.

Lesões, p. ex., devido à captura com uma
rede demasiado grosseira, lesões durante o
transporte, lesões devido a nadar de forma
frenética (impactos contra objectos afiados)
ou devido a lutas territoriais

8 Prevenir e suprimir defeitos de postura e intoxicações
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Causa: página 22

Profilaxia/Recomendação: No caso de valo-
res de pH superiores a 9, surge um embacia-
mento esbranquiçado da pele, as barbatanas
podem desfiar e as guelras cauterizar. Verifique
o valor de pH com o SERA pH-Test (varia
durante o dia, atingindo o valor máximo geral-
mente ao meio-dia) e, em caso de necessida-
de, reduza-o com SERA pH-minus. No caso
de intoxicação por amoníaco, os sintomas são
similares aos surgidos em presença de valores
excessivos de pH. Determine então, adicional-
mente, o valor de amónio com o SERA
NH4/NH3-Test. No caso de um valor de pH
elevado, o amónio está cada vez mais disponí-
vel na sua forma extremamente tóxica como
amoníaco. Idealmente, o valor de medição
situa-se abaixo do limite de detecção. No caso
de contaminações superiores a
0,5 mg/l de amónio, deve –
sobretudo no caso de um valor
de pH superior a 7 – proceder
imediatamente a uma substitui-
ção da água do lago e à adminis-
tração de SERA pond toxivec. O
amoníaco é fatal, mesmo em
doses muito pequenas.

Doença por resíduos alcalinos ou 
intoxicação por amoníaco

Causa: página 21

Profilaxia/Recomendação:
Meça o valor de pH com o
SERA pH-Test. Se o mesmo
for muito baixo e/ou estiver
sujeito a fortes oscilações,
isto está muitas vezes asso-
ciado a uma fraca dureza
carbonatada (KH). Por con-
seguinte, o valor de KH tam-
bém deve ser verificado
(SERA kH-Test). Tenha em

Doença por acidez da água, “colapso por
acidez”

Causa: página 21

Profilaxia/Recomendação: Pode ocorrer uma
sobressaturação com gás sobretudo no caso
da substituição de um grande volume de água
com água fria. Em água fria e bem ventilada (p.
ex., directamente a partir da conduta) é liberta-
do mais gás do que na água do lago aquecida
e parada. Se a água adicionada ao lago já
quente aquecer rapidamente, isto causará uma
sobressaturação com gás, uma vez que a água
mais quente não pode conter tanto gás na sua
solução. A sobressaturação com gás, que
pode ser observada através das pequenas
bolhas de gás na membrana mucosa dos pei-
xes, assim como em outras superfícies, pode
causar uma embolia dos vasos sanguíneos. No
caso de uma sobressaturação por gás, deve
ser assegurado um bom fluxo da superfície da
água (p. ex., através da elevada actividade das
bombas), de forma a possibilitar uma troca
intensiva com o ar e, assim, a libertação do
excesso de gás.

No geral, durante a substituição da água ou
transferência dos peixes (p. ex., no caso de tra-
tamento em tanques de quarentena) deve ter-
se sempre o cuidado para que a temperatura
não mude mais do que apenas alguns graus.
As temperaturas fortemente oscilantes, p. ex.
devido também a uma alteração climática
repentina, enfraquecem as defesas dos peixes.

Doença por bolhas de gás 
(sobressaturação da água com gás)

atenção que o valor de pH
está diariamente sujeito a
oscilações e, sobretudo à
noite, pode cair excessiva-
mente. Em caso de necessi-
dade, o valor de pH pode ser
aumentado com SERA pond
bio balance, garantindo
então, ao mesmo tempo, um
armazenamento suficiente
(devido ao KH elevado).
Adicionalmente, a utilização SERA KOI PRO-
TECT ajuda a atenuar os danos causados e à
sua reparação mais rápida.

8 Prevenir e suprimir defeitos de postura e intoxicações
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Causa: página 22

Profilaxia/Recomendação: É imprescindível
evitar fortes diferenças do valor-guia, como as
que podem ocorrer durante a transferência ou
substituição rápida da água. A mudança repen-
tina para um teor de sal claramente mais eleva-
do ou baixo em relação ao habitual, não pode
ser compensada pelos peixes.

Se os peixes forem transferidos de uma água
com condutividade elevada (alto teor de sal)
para uma água com baixa condutividade sem
fase de adaptação, isto resultará num choque
osmótico (também na situação inversa). A mem-
brana mucosa descolar-se-á e o organismo dos
peixes fica enfraquecido e sujeito a uma conta-
minação extrema. Frequentemente surgem
doenças secundárias. No caso de grandes dife-
renças de condutividade, as finas juntas cartila-
ginosas dos raios das barbatanas podem des-
fazer-se devido à elevada pressão osmótica. As
barbatanas caiem aos pedaços.

Evite um choque osmótico, medindo o valor-
guia e o valor de pH da água de transporte e
da água do lago, antes da transferência. Em
caso de dúvida durante uma nova aquisição, e
se não tiver à disposição um aparelho de leitu-
ra da condutividade, pergunte ao seu vende-
dor representante se os peixes foram mantidos
“em sal”. Naturalmente que também deve ser
tido o maior cuidado ao transferir os peixes
novamente a partir de um banho de sal.
Durante o aumento da condutividade, os pei-
xes estão no geral menos sensíveis, assim
como durante a adição de sal. Mediante um
aumento relativamente rápido do teor de sal, é
melhorado o aproveitamento terapêutico de
um banho de sal. No caso de pretender eleva-
das concentrações finais, deve, no entanto,
proceder-se a um ajuste gradual da condutivi-
dade.

O ajuste pode ser obtido mediante a adição de
água pobre em sal a água salgada, ou com a
adição de SERA ectopur na água pouco sal-
gada. Diferenças de 100 a 200 μS/cm não são
relevantes (uma simples dosagem preventiva
de SERA ectopur com 0,1 g/l ou com 5 g para
50 l aumenta, por exemplo, a condutividade
para cerca de 200 μS/cm). Em passos gra-
duais, com fases de adaptação de respectiva-
mente algumas horas, as condições de água
podem ser cuidadosamente ajustadas para os
valores pretendidos.

Choque osmótico

8 Prevenir e suprimir defeitos de postura e intoxicações
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Causa: página 22

Profilaxia/Recomendação: Meça o teor de
nitritos com o SERA NO2-Test. No caso de
valores perigosamente elevados (acima de 
0,5 mg/l), deve proceder-se imediatamente à
substituição de um grande volume de água do
lago e à aplicação de SERA pond toxivec. Um
aumento ligeiro do sal com SERA ectopur
causa uma determinada redução da toxicida-
de do nitrito para os peixes.

A longo prazo, evita-se a acumulação efectiva
de nitrito tóxico mediante a utilização de um fil-
tro com uma superfície de povoação suficien-
temente grande, em relação à quantidade de
água, para as bactérias de eliminação dos
agentes nocivos (especialmente adequado: o

sistema de filtragem bioactivo de SERA sipo-
rax pond com SERA pond filter biostart;
além disso: aplicação regular de SERA pond
bio nitrivec, para a conservação de uma flora
bacteriana saudável na água do lago). A longo
prazo, as contaminações insignificantes de
nitritos também podem causar danos irreversí-
veis.

Activação dos
meios de filtração

Meio de filtração
com potência de 
filtração máxima

Limpeza biológica
da água

SERA siporax pond

SERA pond filter
biostart

SERA pond bio nitrivec

NH4/NH3
amónio/

amoníaco

NO2
nitrito

NO3
nitrato

Limpeza biológica da água

Água do lago limpa, cristalina

Intoxicação aguda por nitritos
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Simplesmente adicionar SERA pond filter
biostart sobre SERA siporax pond. O filtro é
activado biologicamente de forma imediata.

Aplique uma dose de SERA pond bio nitrivec
no lago. A eliminação de agentes nocivos na
água do lago é imediatamente iniciada ou
reforçada.

8 Prevenir e suprimir defeitos de postura e intoxicações
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Outras causas de intoxicação

As intoxicações podem ser agudas ou de evo-
lução lenta. Algumas vezes, o sintoma pode
apenas ser de um aumento do incómodo.
Nem sempre é possível realizar um diagnósti-
co exacto com base no comportamento e
aspecto dos peixes. Proceda a um estudo
atento das causas, se observar nos seus pei-
xes uma indisposição não explicável pelos
agentes patogénicos convencionais. Tenha
também em consideração causas excepcio-
nais como, p. ex., a aplicação de herbicidas
ou insecticidas no jardim (podem ser introdu-
zidos pela chuva) ou a utilização de novos ele-
mentos decorativos que, p. ex., podem estar
impregnados com substâncias tóxicas.

A falta de oxigénio é detectada, se os peixes
subitamente começarem a nadar à superfície
e tentarem aspirar golfadas de ar. Em casos
extremos, pode causar a morte. No caso dos
juvenis, um fraco fornecimento de oxigénio
pode causar malformações. Controle o teor de
oxigénio com o SERA O2-Test. Com SERA O2
plus e as SERA air plus bombas de ar é pos-
sível obter um auxílio rápido, no caso de uma
falta aguda de oxigénio. O movimento da água
devido aos elementos decorativos do regato,
fontes ou cascata (SERA oferece um grande
número de alternativas atractivas) permite
uma ventilação suficiente.

Para evitar a longo prazo a falta de oxigénio,
verifique as condições higiénicas do lago.
Especialmente em lagos sobrepovoados e
ricos em alimento, encontra-se reunida uma
grande quantidade de material orgânico que é
eliminado através do consumo de oxigénio.
Certifique-se de que o húmus é extraído em
caso de necessidade, remova as folhas de
árvores e outros resíduos de plantas mortas, e
utilize um filtro bem conservado e a trabalhar
de forma eficaz (sistema de filtração bioactivo:
SERA siporax pond, SERA pond filter bio -
start e SERA pond bio nitrivec). As plantas
oxigenam a água durante todo o dia. No
entanto, à noite, sem a luz solar, também pre-
cisam de oxigénio e nenhum é produzido.
Assim, pode haver falta de oxigénio especial-
mente em noites quentes de Verão (a água
quente retém menos oxigénio do que a fria!).
Certifique-se de que à noite também existe
uma ventilação suficiente e filtragem efectiva.

Se surgirem zonas anaeróbias, ou seja,
regiões às quais não foi fornecido oxigénio,
podem ocorrer processos de decomposição.
Isto, p. ex, pode ocorrer no filtro, se a bomba
falhar ou numa base de fundo não ventilada,
muito fixa. O material orgânico é aí decompos-
to de forma anaeróbia (sem consumo de oxi-
génio). Daí resulta o ácido sulfídrico, que
cheira a ovos podres, e nitrito – ambas as

8 Prevenir e suprimir defeitos de postura e intoxicações
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substâncias são fortemente tóxicas para os
peixes. Verifique então regularmente o funcio-
namento do filtro e areje o solo com a extrac-
ção do húmus.

Os metais pesados podem causar intoxica-
ções cronicamente graves mas também agu-
das. Os mesmos são introduzidos, p. ex. por
antigas condutas de tubo de cobre, arames
com chumbo nas plantas aquáticas ou objec-
tos não adequados. O chumbo e o cloreto são
especialmente tóxicos. Os invertebrados e
anfíbios reagem de forma especialmente sen-
sível ao cobre. O zinco e até o ferro (em con-
centrações superiores a 0,5 mg/l) são também
nocivos. No caso de dúvida, meça os valores
de água, p. ex., com o SERA Cu-Test. SERA
KOI PROTECT e SERA pond toxivec ligam e
neutralizam metais pesados. Além disso,
removem o cloro corrosivo.

Em caso de intoxicação aguda – também por
agentes tóxicos não indicados aqui –, é sem-
pre recomendada a substituição de um grande
volume de água e a remoção das substâncias
tóxicas restantes com SERA pond super car-
bon.

8 Prevenir e suprimir defeitos de postura e intoxicações
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Em cooperação com o grupo de trabalho do
conhecido parasitólogo, o professor Dr. Heinz
Mehlhorn (universidade de Heinrich-Heine, em
Düsseldorf), foi possível a SERA colocar no
mercado uma gama de tratamentos únicos,
altamente eficazes e de venda livre, cuja
patente em parte já foi registada. Os produtos
foram sobretudo concebidos para os utiliza-
dores conhecedores e experientes que, se
tiverem detectado uma doença especial, irão
procurar ajuda rápida e específica com tera-
pias altamente eficazes. Tais tratamentos efi-
cazes devem ser sempre aplicados com o
maior cuidado possível. Utilize então as res-
pectivas instruções de utilização, para uma
aplicação segura e não problemática.

Actualmente, na gama SERA med
Professional: SERA med Professional
Protazol, SERA med Professional Tremazol,
SERA med Professional Nematol, SERA
med Professional Argulol e SERA med
Professional Flagellol. Cada um destes trata-
mentos está idealmente orientado para a utili-
zação profissional e é realmente seguro, eficaz
e directo, mesmo nos casos extremamente
persistentes.

Em algumas áreas, as terapias da linha
Professional complementam os SERA trata-
mentos experimentados e fiáveis da gama
padrão. Para algumas outras áreas, existem
os preparados desta linha sem rivais à altura –
também em relação à concorrência – e esta-
mos sempre a investigar outras possibilida-
des…

44

Altamente eficazes e bem tolerados

9 SERA med Professional tratamentos



9 SERA med Professional tratamentos

Este tratamento liberta eficazmente os peixes ornamentais dos flagela-
dos intestinais e de outros parasitas intestinais unicelulares. Além disso,
é eficaz contra os agentes patogénicos da doença do veludo
(Piscinoodonium pillulare). As vitaminas K e C, adicionalmente incluídas
no preparado, ajudam a uma cura mais rápida – especialmente no caso
da doença do buraco.

Os peixes de lago afectados são tratados com Flagellol no tanque de
quarentena. Certifique-se de que existe sempre uma boa ventilação. Em
casos individuais – sobretudo nos casos de estirpes de flagelados per-
sistentes –, o período de tratamento recomendado pode passar de três
para sete dias. Se durante esse período ocorrerem turvações da água,
poderá ser efectuada a substituição de um grande volume de água do
lago (cerca de 80 %) e, em seguida, aplicar a dosagem de terapia. Após
o decorrer de sete dias (no máximo), o tratamento é concluído com uma
outra substituição da água ou os peixes são novamente colocados no
lago.
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Os peixes de lago devem ser tratados com os
SERA med Professional tratamentos – com
excepção de SERA med Professional
Argulol – apenas no tanque de quarentena, e
não no lago. O tratamento de peixes seria-
mente doentes num tanque em separado
representa uma medida correcta a nível de
custo/eficácia (pouco tratamento e consumo
de água) e possibilita o tratamento eficaz dos
peixes afectados, assim como o controlo pre-
ciso da sequência de tratamento. Contra a
aplicação dos preparados da linha
Professional Flagellol, Protazol, Tremazol e
Nematol no lago é sobretudo argumentado

que para a conclusão do tratamento é neces-
sária a substituição de um grande volume de
água (pelo menos 80 %), uma vez que existe
o perigo de uma disseminação de bactérias, o
que resultaria em falta de oxigénio. Uma tal
disseminação de bactérias surge sob condi-
ções desfavoráveis, através da decomposição
biológica dos solventes não tóxicos existentes
nas terapias. Estes solventes são essenciais
para a excelente eficácia dos preparados.

Além disso, durante a aplicação no tanque de
quarentena, certifique-se de que os tempos de
tratamento indicados nas instruções da emba-
lagem são suficientes para assegurar a total
eficácia dos respectivos tratamentos. Se o
produto for mantido na água além do período
de tempo previsto ou se a sua utilização para
a substituição da água for evitada, não ocor-
rerá uma cura mais rápida nem efectiva. Em
caso de necessidade, é possível repetir os tra-
tamentos.

Sugestão!!
Em relação a cada uma das doenças, leia
igualmente as descrições detalhadas entre
as páginas 24 e 35, assim como as indica-
ções em relação ao tanque de quarentena
na página 57.

9.1 SERA med Professional Flagellol
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Diagnóstico: Flagelados intestinais
(Hexamita sp., Spironucleus sp., assim como
outros parasitas como, p. ex., Protoopalina
sp., Trichomonas sp., Cryptobia sp.)

Observação
As extremidades das barbatanas parecem der-
reter, fezes viscosas e esbranquiçadas, bura-
cos na cabeça, eventualmente perda de peso.

Observação
Numa fase inicial, os peixes coçam-se contra
os objectos e nadam freneticamente; e, mais
tarde, surgem pequenos pontos branco-ama-
relados (< 0,3 mm) sobre a pele e barbatanas;
frequente infestação das guelras; os peixes
parecem estar polvilhados com farinha, espe-
cialmente em contraluz; película aveludada.

Diagnóstico: Piscinoodinium pillulare,
doença do veludo

Piscinoodinium

9.1 SERA med Professional Flagellol

9.2 SERA med Professional Protazol

As infecções por Ichthyophthirius multifiliis (agente patogénico da doen-
ça dos pontos brancos), e também por muitos outros parasitas unicelu-
lares (p. ex., Ichthyobodo, Apiosoma, Trichodina, Chilodonella) e fungos,
serão suprimidas de forma segura, rápida e eficaz com SERA med
Professional Protazol. A terapia compatível é incolor na água. O trata-
mento dos peixes do lago deve ser efectuado, em conformidade com
as instruções de utilização, no tanque de quarentena.

Ver também página 29

Ver também página 29

Spironucleus sp.
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P
ro

f
e
s
s
io

n
a
l

47

Diagnóstico: Ichthyobodo necator
(antigamente: Costia necatrix)

Observação
Descoloração cinzenta ou leitosa de diferentes
zonas da pele (que ficam avermelhadas no
caso de uma forte infestação); barbatanas irre-
gulares no caso de peixes com barbatanas
compridas; as barbatanas ficam presas.

Diagnóstico: Fungos (Micose)

Observação
Formações brancas, tipo algodão, sobre a
pele, com filamentos compridos salientes (mui-
tas vezes após lesões anteriores).

Observação
Pontos brancos claramente visíveis (0,4 – 
1,5 mm) sobre a pele e barbatanas, têm as bar-
batanas presas e coçam-se contra os objec-
tos.

Diagnóstico: Ichthyophthirius multifiliis
(doença dos pontos brancos)

Peixe-vermelho com “íctio”

Koi com manchas de aspecto leitoso sobre a pele
devido ao parasita Ichthyobodo necator

Observação
Películas tipo camada de pêlo após lesões na
membrana mucosa; com uma lupa potente, é
possível detectar protozoários muito compri-
dos num pedúnculo curto (sem filamentos
compridos como nas doenças fúngicas).

Diagnóstico: Apiosoma (antigamente:
Glossatella) ou Epistylis (antigamente:
Heteropolaria)

Infestação com Apiosoma sp.

Peixe-vermelho com fungos no flanco

Ver também página 28

Ver também página 28

Ver também página 30

Ver também página 31
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9.3 SERA med Professional Tremazol

SERA med Professional Tremazol contém o extremamente eficaz pra-
ziquantel, que já há muito tempo é utilizado com sucesso pela medici-
na humana e veterinária contra a infestação de vermes. O complexo
patenteado de solventes e agentes activos permite uma distribuição efi-
caz da substância dificilmente solúvel na água, em que o agente activo
alcança rapidamente o agente patogénico.

O espectro de eficácia da terapia estende-se aos vermes das guelras,
pele e céstodos, assim como aos trematodes digenéticos (sintomas clí-
nicos, p. ex., cataratas). Além da sua extraordinária eficácia, também é
caracterizado por uma compatibilidade extrema.

De acordo com as instruções da embalagem, proceda ao tratamento
dos peixes de lago afectados no tanque de quarentena com boa venti-
lação. No caso de novas aquisições (animais ou plantas), que eventual-
mente poderiam introduzir agentes patogénicos, é possível uma aplica-
ção profilática num banho breve.

Observação
Pontos da membrana mucosa claramente
endurecidos, esbranquiçados e limitados (par-
cialmente tipo madeixas); pequenos pontos
esbranquiçados na pele; perda de apetite e
inércia. Os peixes coçam-se e batem de vez
em quando com as barbatanas.

Trichodina, Tetrahymena, Chilodonella
(“Embaciamento da pele em aspecto cordi-
forme”)

Infecção por Trichodina

Ver também página 31
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9.3 SERA med Professional Tremazol

Observação
Os peixes coçam-se e tornam-se apáticos.
Embaciamento da pele e pequenos vermes em
movimento sobre a pele (parcialmente detec-
táveis a olho nu, caso contrário com uma lupa;
a maior com menos de 1 mm).

Diagnóstico: Vermes da pele /
Gyrodactylidea

Observação
A respiração torna-se cada vez mais difícil, até
os peixes ficarem perto da superfície a respirar
com dificuldade; parcialmente, respiração uni-
lateral; um ou ambos os opérculos abertos ou
fechados; nas guelras existem pequenos ver-
mes, a maioria com menos de 1 mm de com-
primento (em peixes imóveis, detectáveis
eventualmente com lupa); os peixes coçam-se
nos opérculos.

Os céstodos (Cestoda) habitam o intestino dos
seus hospedeiros e aí retiram os nutrientes
essenciais da pasta nutritiva previamente dige-
rida. Os peixes afectados perdem peso e
sofrem de carências específicas. Uma vez que
os vermes fixam-se com a sua extremidade
dianteira na parede do intestino, aí frequente-
mente surgem irritações e infecções secundá-
rias. No caso de peixes mais pequenos, pode
ocorrer uma obstrução intestinal.

Diagnóstico: Vermes das guelras /
Dactylogyridea

Ver também página 32

Ver também página 32

Gyrodactylidea Membranas das guelras com infestação por
Dactylogyrus

Observação
Perda de peso, relutância em comer, fezes
gelatinosas; por vezes, as chamadas proglóti-
des (segmentos de verme esbranquiçados e
lineares) encontram-se enredados nas fezes
dos peixes ou a extremidade do verme pende
do ânus do peixe afectado.

Diagnóstico: Céstodos / Cestoda

Céstodos



P
ro

f
e
s
s
io

n
a
l

50

9.4 SERA med Professional Nematol

Com este tratamento, é possível eliminar de forma segura os parasitas
nematóides. Os nematóides em forma de espiral, na sua maioria de
estrutura fina, habitam o intestino dos peixes. As suas larvas migram
através dos diferentes órgãos. Se os órgãos vitais ficarem irreversivel-
mente lesionados, os peixes podem morrer.

Proceda ao tratamento no tanque de quarentena e tenha em conta que
a terapia não é tolerada por invertebrados (p. ex., crustáceos e caracóis).

Observação
As extremidades avermelhadas do verme des-
tacam-se na saída do ânus; fezes esbranqui-
çadas, perda de peso devido a perda de san-
gue, apatia.

Diagnóstico: Verme Camallanus cotti /
Camallanus sp.

Observação
Comportamento agitado, perda de apetite,
perda de peso, fezes viscosas.

Diagnóstico: Capilariose / Capillaria sp.

O verme Camallanus cotti infecta a extremida-
de do intestino dos peixes. Fixa-se com a
extremidade dianteira, tipo cabeça de fresa-
gem, na parede do intestino e chupa sangue.
Os grampos podem perfurar a parede do intes-
tino, tornando-a permeável a agentes patogé-
nicos. A sucção de sangue torna o verme cas-
tanho-avermelhado. Alguns milímetros da
extremidade da fêmea adulta pendem do ânus
do peixe, recuando rapidamente para o intes-
tino, em caso de perigo.

Uma infestação mais ligeira do intestino por
este verme muito fino e comprido passa mui-
tas vezes despercebida durante um longo
período de tempo, propagando-se a toda a
povoação. Especialmente os peixes jovens
ficarão lesionados de forma permanente devi-
do aos distúrbios de crescimento.

Verme Camallanus cottii Verme fino e comprido no intestino
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O novo tratamento SERA med Professional Argulol liberta o lago de
forma correcta e eficiente de todos os crustáceos não pretendidos! No
lago surgem frequentemente crustáceos parasitas, como piolhos das car-
pas (Argulus), vermes âncora, crustáceos das guelras, cochonilhas para-
sitas, que podem actuar como hóspedes intermediários para outros para-
sitas. Principalmente através da sucção do sangue, são causadas lesões
nos peixes de lago. Juntamente com a perda de sangue, podem ocorrer
inflamações perigosas nos pontos de sucção e a transferência de agen-
tes patogénicos (p. ex., virose de Primavera). Todos os anos, um grande
número de peixes de lago sofre e morre em consequência de uma infes-
tação desconhecida por crustáceos parasitas.

De forma a libertar os peixes destas pragas furtivas, distribua pelo lago o
tratamento bem tolerado, e altamente concentrado, SERA med
Professional Argulol. Logo no dia seguinte, os crustáceos serão elimina-
dos (da água e dos peixes). O produto decompõe-se biologicamente para
que não permaneçam resíduos no lago. Torna-se então prescindível a
substituição da água ou filtração por carvão activo. É importante repetir a
aplicação depois de aproximadamente três semanas, para eliminar tam-
bém as larvas dos crustáceos que entretanto eclodiram dos ovos. Tenha
em atenção que o produto também não é tolerado por outros invertebra-
dos como caracóis, bivalves, lagostins do rio e insectos (larvas). De acor-
do com as nossas observações, o produto Argulol é tolerado sem pro-
blemas por anfíbios e plantas. Os esturjões podem reagir de forma
sensível.

Observação
Os peixes saltam e nadam de modo frenético;
crustáceos com um tamanho de 4 – 14 mm,
planos (semelhantes a piolhos), amplamente
transparentes, com dois olhos pretos, que são
visíveis sobre a pele dos peixes; orifícios ver-
melhos sobre a pele dos peixes.

Diagnóstico: Piolho das carpas / 
p. ex. Argulus

Observação
Formações brancas, do tipo linear, com dois
pequenos anzóis nas extremidades, que furam
a pele de forma profunda e fixa; anemia e
perda de peso dos peixes.

Diagnóstico: Verme âncora / Lernaea

Argulus nas Koi Lernaea na barbatana caudal

Ver também página 34

Ver também página 34
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Observação
Crustáceos de cor branca a cinzento-azulado,
com 0,5 – 3 mm de comprimento, nas mem-
branas das guelras.

Diagnóstico: Crustáceo das guelras /
Ergasilus

Observação
São parasitas articulados claramente segmen-
tados, ovais, opacos, de cor amarelada a
acastanhada (1 – 5 cm), que se fixam nos pei-
xes; orifícios ensanguentados em forma de
pontos.

Diagnóstico: Cochonilhas parasitas

Ergasilus nas guelras (opérculos cortados), 
fotografia: Dr. Dirk Kleingeld

Cochonilha parasita

9.5 SERA med Professional Argulol

Ver também página 34
Ver também página 34
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Em relação aos riscos e efeitos
secundários...

Alguns factores podem interferir com a eficá-
cia e segurança do tratamento com terapias
no lago, ou até causar efeitos secundários não
pretendidos. Basicamente, antes da aplicação
de cada tratamento, as instruções de utiliza-
ção devem ser lidas de forma atenta e, para
esse efeito, sobretudo assegurar-se de que
esta terapia é adequada para a utilização pla-
neada e que não existem quaisquer advertên-
cias relativas aos animais ou plantas sob tra-
tamento nas instruções de utilização do rótulo
ou embalagem.

Além disso, o tratamento apenas deve ser
efectuado num lago com hidroquímicos não
prejudiciais. Se, p. ex., já existir uma forte con-
taminação orgânica (p. ex., medir níveis de
amónio/amoníaco, nitrito e nitrato), a aplica-
ção de alguns tratamentos pode alterar as
condições da água devido à interferência da
filtração biológica.

Além disso, a temperatura da água no lago de
jardim representa um factor especialmente
relevante. No caso de temperaturas inferiores
a 12 ºC, os tratamentos no geral não funcio-
nam correctamente. No entanto, também
quase não ocorrem infecções a temperaturas
tão baixas. Os agentes patogénicos estão em
hibernação, como os peixes, seus hospedei-
ros. No caso de temperaturas altas no Verão,
durante um tratamento deve dar-se atenção
especial à ventilação suficiente.

Uma observação precisa é especialmente
importante se o hidroquímico não se encontrar
num equilíbrio estável, e no caso de tempera-
turas extremas da água. Se, durante o trata-
mento, surgirem turvações da água ou se os
peixes derem sinais de falta de oxigénio (p. ex.,
tentam aspirar uma golfada de ar nadando à
superfície), será necessário fazer uma interrup-
ção para a substituição da água. Tente manter
a qualidade de água muito boa e ventilação
suficiente, durante e após um tratamento. Ao
mesmo tempo, aumenta consideravelmente a
possibilidade de uma cura dos peixes rápida
e bem sucedida.

Sugestão!!
Enquanto animais poiquilotérmicos que não
conseguem regular activamente a tempera-
tura do corpo, adaptando-se então à tem-
peratura ambiente, os peixes são muito cal-
mos a temperaturas baixas. O seu
metabolismo e sistema imunitário apenas
funcionam de forma limitada. Por outro
lado, os agentes patogénicos também
ficam pouco activos a baixas temperaturas.

No caso de temperaturas baixas da água,
não são geralmente esperadas doenças
infecciosas agudas. Os tratamentos e
medidas de limpeza geral apenas devem
ser efectuadas com temperaturas da água
superiores a 12 ºC, de forma a não interfe-
rir no período de hibernação dos peixes
inactivos e sensíveis. Um pouco antes, é
possível começar com uma cura vitamínica
fortalecedora das defesas, como SERA
KOI MULTIVITAMIN (ver página 56), e um
tratamento profilático com sal através de
SERA ectopur (0,1 a 0,2 g/l, no caso de
temperaturas baixas é melhor diluir na
água).

10 Recomendações de utilização gerais
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O que não utilizar durante o 
tratamento

Durante o tratamento, não deve ser utilizado
carvão activo, uma vez que este liga os agen-
tes activos medicinais, influenciando ou até
suprimindo a eficácia do tratamento. Parte
dos agentes activos do tratamento podem ser
decompostos ou ligados através de um biofil-
tro especialmente grande e activo e muita
base do fundo. Em casos individuais, é então
importante aumentar um pouco a dose de
terapia (p. ex., gradualmente 1,5), de forma a
manter uma eficácia completa sob tais condi-
ções especiais. A aplicação de preparados
para água, especialmente os que contêm pó
de granulação, imediatamente antes (num
prazo de 1 – 2 dias) ou durante um tratamen-
to, também pode – através da ligação dos
agentes activos – causar uma eficácia reduzi-
da. Neste período de tempo limitado, evite
então a aplicação de preparados para água.
Após o tratamento, a sua aplicação é contudo
mais vantajosa (ver em baixo, “Conclusão do
tratamento”).

As lâmpadas UV-C, que permitem a esteriliza-
ção da água, devem ser sempre desligadas
durante o tratamento. A luz cheia de energia
destrói muitos agentes activos.

Filtração durante o 
tratamento

Frequentemente, nas instruções de utilização
é recomendado que o filtro biológico seja
removido do circuito de água durante o trata-
mento. Isto é uma medida de precaução, uma
vez que alguns tratamentos também podem
danificar as bactérias dos filtros e, conforme
mencionado em cima, os filtros muito activos
podem influenciar a eficácia do tratamento.
No entanto, o armazenamento do filtro revela-
se na maior parte das vezes dispendioso e
difícil. Sobretudo no caso de tratamentos mais
prolongados, o extenso material filtrante deve,
ser armazenado, p. ex., num recipiente com
água do lago ou, idealmente, o filtro deve con-
tinuar a ser utilizado num tanque adicional. Se
o material filtrante estiver há muito tempo sem
contacto com a água (a partir de meia hora, a
situação pode tornar-se crítica), prevalecendo
assim eventualmente estados anaeróbios,
podem ocorrer processos de decomposição.
Além disto, pode então surgir o altamente
tóxico ácido sulfídrico que, se o filtro for colo-
cado novamente em funcionamento sem estar
limpo, irá intoxicar os habitantes da água.
Uma outra desvantagem é a de que no filtro
também podem existir agentes patogénicos
que, após o filtro ser novamente activado, irão
desencadear uma nova infecção. Um filtro
estável, introduzido com materiais filtrantes
adequados (p. ex., SERA siporax pond) resis-
te a um tratamento geralmente sem proble-

10 Recomendações de utilização gerais
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mas, podendo então permanecer activado. A
fraca percentagem de bactérias do filtro pre-
judicadas no caso de uma aplicação de tera-
pias correcta pode ser novamente
complementada pela aplicação de
SERA pond bio nitrivec.

É imprescindível que tenha o cui-
dado de manter sempre limpo o
filtro, antes e depois do tratamen-
to. Não deve conter lamas digeri-
das. A limpeza é efectuada
mediante o esvaziamento cuida-
doso ou lavagem num recipiente
com água de lago (não lavar com
água corrente ou quente).

Durante o tratamento é aconselhável não pro-
ceder ao fornecimento de alimentação e, se
os juvenis estiverem a ser tratados ou o perío-
do de tratamento for superior a três dias, ape-
nas fazê-lo de forma económica. Conforme
descrito anteriormente, muitos tratamentos
são prejudiciais às bactérias dos filtros ou
interferem de outra forma no equilíbrio bioló-
gico, fazendo com que a excessiva contami-
nação orgânica cause rapidamente uma alte-
ração rápida da água.

SERA ectopur liberta oxigénio desinfectante,
aliviando a respiração dos peixes doentes e
aumentando o teor de sal, para que seja esti-
mulado o crescimento da membrana mucosa.
A cura é auxiliada. Em muitos casos (infesta-
ção muito ligeira ou profilaxia), a utilização de
SERA ectopur chega a substituir a adminis-
tração de uma terapia. Basicamente, para a
estimulação da nova formação de membrana
mucosa, também pode ser usado sal de cozi-
nha (NaCl) sem aditivos (p. ex., incentivador
de fluidez). Apesar disso, deve ter-se em conta
que, mesmo que haja uma qualidade suficien-
temente pura de sal, aqui não ocorre a liberta-
ção de oxigénio desinfectante e que auxilia a
respiração gerada por SERA ectopur – então
apenas poderá ser obtido um efeito parcial.

A dose normal recomendada de SERA ecto-
pur é de entre 0,01 a 0,02 %. Esta concentra-
ção também não é problemática para os pei-
xes que podem reagir de forma sensível a um
teor de sal elevado. As concentrações de sal
mais elevadas (cerca de 0,03 % a 0,3 % então
0,3 a 3 g/l) apenas devem ser utilizadas em
situações de stress ou doenças graves (adição
gradual) e, após a dissipação destes proble-
mas, podem ser novamente reduzidas de
forma gradual através da habitual substituição
da água do lago. Antes de aplicar concentra-
ções de sal elevadas (p. ex., banho breve),
deve informar-se exactamente sobre a tolerân-
cia ao sal dos tipos de peixe em questão. No
geral, as carpas toleram muito bem as con-
centrações de sal elevadas.

Medidas auxiliares – 
SERA ectopur

Alimentação durante o 
tratamento

Em simultâneo com o tratamento, se for pos-
sível não utilize nenhum outro preparado para
água ou tratamento, excepto se expressamen-
te recomendado. Isto poderia causar efeitos
recíprocos imprevisíveis. Existem algumas
excepções importantes, onde está incluído o
produto de manutenção da água SERA ecto-
pur. Podem complementar, ou auxiliar de
forma significativa, os diferentes tratamentos
com terapias, sendo adequado tanto para tra-
tamentos posteriores como para a prevenção.

10 Recomendações de utilização gerais
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Vitaminas

Uma outra excepção é a utilização dos prepa-
rados vitamínicos. Também é segura e alta-
mente recomendada em conjunto com os tra-
tamentos. Como nos humanos, as vitaminas
desempenham muitas tarefas essenciais no
organismo dos peixes. Entre outros aspectos,
são utilizadas para um sistema imunitário forte
e activo. Ao dar aos seus peixes alimentos
SERA de alta qualidade, já está a proporcio-
nar-lhes um bom fornecimento básico de vita-
minas e de todos os outros nutrientes impor-
tantes. Tenha em atenção que após a abertura
da selagem, as vitaminas existentes podem
dissipar através da influência de oxigénio, luz
e humidade. O ideal será então seleccionar
embalagens que podem ser utilizadas no
prazo de algumas semanas e meses.

Em situações de stress (p. ex., transferência,
cortejo, cuidado com o jovens, mudança de
temperatura) ou se tiverem sido introduzidos
agentes patogénicos, o sistema imunitário
deve ser auxiliado por um suplemento de vita-
minas adicional. Nestas situações utilize
SERA KOI MULTIVITAMIN. Conforme as ins-
truções de utilização, o preparado pode ser
introduzido directamente na água ou embebi-
do no alimento pouco antes da sua adminis-
tração. Existe a possibilidade de uma adminis-
tração regular (uma a duas vezes por semana)
ou a utilização de pastilhas vitamínicas na
forma de terapia (uma diária) ao longo de algu-
mas semanas. Estas terapias são importantes
para as situações de stress mencionadas,
para o condicionamento dos peixes de lago
no Outono e Primavera e ainda durante uma
doença. Após a dissipação dos sintomas da
doença, continue com a terapia pelo menos
por mais uma semana, de forma a auxiliar a
cura e reduzir o risco de uma recaída.

Conclusão do tratamento

Após a conclusão do período de tratamento,
é importante remover os resíduos de agentes
activos com carvão activo (SERA pond super
carbon). Assim, a água não será desnecessa-
riamente sobrecarregada com resíduos de
medicamentos. A substituição da água do
lago melhora a qualidade da água e auxilia a
cura dos peixes. É sobretudo importante no
caso de lagos pequenos (nos lagos grandes,
nem sempre é necessária uma substituição de
água do lago). Um prolongamento claro do
tempo de acção da terapia, não indo então ao
encontro destas medidas, não melhora a efi-
cácia, podendo antes por outro lado causar
efeitos secundários não pretendidos.

Finalmente, a água do lago ou a água fresca
da substituição da água do lago deve então
ser preparada com SERA KOI PROTECT, de
forma a obter o mais rapidamente possível as
condições sem stress para os peixes. Uma
flora bacteriana do filtro afectada é auxiliada
de forma rápida e eficaz com a aplicação de
SERA pond bio nitrivec.

Também deve ser tido o maior cuidado se
forem aplicadas de dosagens claramente mais
elevadas do que as indicadas nas instruções
de utilização. Calcule a dose para a quantida-
de de água em questão, não para todo o volu-
me do lago (avaliar por alto e subtrair a base
do fundo, pedras e objectos) As ligeiras sobre-
dosagens administradas por engano serão
cobertas pela margem de segurança. Por pre-
caução, no caso de
uma dosagem dupla
a mais, deve proce-
der-se a uma substi-
tuição imediata da
água do lago.
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Importante!!
Antes da colocação no mercado de todo os
SERA tratamentos, os mesmos foram
ensaiados quanto à sua eficácia contra os
respectivos agentes patogénicos, assim
como quanto à sua segurança para os utiliza-
dores, animais tratados e ambiente. Enquanto
fabricante farmacêutico, a SERA está sujeita
a uma supervisão regular pelas autoridades
competentes. A estreita cooperação com
criadores e comerciantes bem sucedidos,
assim como o valioso feedback dos nossos
clientes, dá-nos a possibilidade de, em qual-

quer altura, conseguir detectar eventuais pro-
blemas ou desejos, e proceder à sua rápida
resposta. A nossa cooperação com cientistas
de diferentes universidades, como também
naturalmente o controlo de qualidade e o tra-
balho de pesquisa da equipa do laboratório
de SERA de elevada qualidade, garantem aos
nossos clientes os mais altos padrões de
segurança e novos desenvolvimentos do
estado actual de conhecimento técnico e
científico.

Sugestão – Tanque de quarentena!!
Muitas das doenças devem ser tratadas no
tanque de quarentena. Isto é particularmente
válido para o caso de apenas um animal ser
afectado e se pretender evitar a propagação a
outros peixes, ou quando a aplicação de uma
terapia num grande volume do lago, p. ex.,
através da substituição da água do lago, não
for possível. Uma outra importante razão para
o tratamento em quarentena pode ser a
necessidade de um aumento de temperatura
– isto é sobretudo válido no caso de infecções
víricas.

Se tiver de ser efectuado um tratamento breve
e os peixes não forem muito grandes, um tan-
que de quarentena pode ser substituído por
um balde com uma pedra de nascente (SERA
air plus bomba de ar). O melhor naturalmen-
te é um grande tanque com boa ventilação e
aquecimento. A água utilizada deve possuir a
mesma temperatura e valor de pH (também
verificar outros valores) da água do lago. Se os
animais precisarem de ser mantidos no tanque
apenas durante alguns dias, não será neces-
sário nenhum filtro. No entanto, é especial-
mente importante a substituição mais frequen-
te da água. Durante a utilização de, p. ex.,

SERA baktopur direct, deve ser efectuada
uma substituição da água do lago cada dois
dias, de forma a manter a excelente qualidade
da água.

A temperatura da água é, se necessário (espe-
cialmente nas doenças víricas), aumentada
gradualmente após a introdução dos peixes
doentes (SERA aquecedor com termóstato
para aquário). Tenha em atenção que os pei-
xes curados num tanque de quarentena não
devem ser imediatamente inseridos no lago
frio. A diferença de temperatura pode causar
uma recaída ou outras doenças nos animais
enfraquecidos. A temperatura do tanque de
quarentena pode ser novamente reduzida de
forma lenta (não mais do que 1 ºC por dia) e os
peixes, após uma fase de adaptação adequa-
da, serão novamente introduzidos no lago de
forma controlada. Em alternativa, e se o trata-
mento tiver sido efectuado na Primavera, tam-
bém pode aguardar que a temperatura no lago
aumente. Durante um tratamento em quaren-
tena no Inverno, pode ser necessário que os
peixes se mantenham ainda no tanque até à
Primavera.
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Alguns problemas não são fáceis de resolver.
Os iniciantes, mas também o aquariofilista
experimentado, não devem ter receio de se
aconselharem junto do fornecedor especialis-
ta, criador ou veterinário. A equipa de SERA
está sempre à disposição no caso de preten-
der colocar uma questão especial sobre os
nossos produtos (info@sera.de).
A lista em baixo representa um auxiliar no
estudo das causas, cobrindo as condições

mais importantes do lago. A lista, cuidadosa-
mente preenchida, oferece-lhe a si e aos peri-
tos uma descrição geral das possíveis causas
dos problemas.
Para as recomendações relativas ao equipa-
mento e manutenção dos lagos, assim como
outras questões específicas como, p. ex.,
manutenção das plantas, infestação das algas
etc., consulte a nossa ampla secção de
manuais ou o nosso site, www.sera.de.

Dimensões em cm:

Comprimento x Largura x Profundidade

Resultado: cm3

dividido por 1000 = litros de conteúdo
(ou, ao encher, através do contador da água)

Lembre-se de que o volume da base do fundo e
dos objectos deve ser avaliado por alto e então ser
subtraído ao volume de água.

Qual é o tamanho do lago?11

Quando é que o lago foi construído?22

Modelo:

Materiais filtrantes:

Quais são os filtros que utiliza?33

Quais são as espécies de peixes que mantém? Quantos de cada espécie?44

11 Lista de controlo
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Quais são os aparelhos (p. ex. clarificador UV-C) e 
equipamento adicionais que, tem no lago?88

Existem outros animais além dos peixes no lago?55

Quando é que foram introduzidos novos peixes ou plantas?77

Qual é o número aproximado de plantas no lago e quais são?66

Que preparado para água (p. ex., SERA KOI PROTECT) ou 
terapias foram utilizadas pela última vez?99

11 Lista de controlo
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c) Quais são os suplementos alimentares (p. ex., pre-
parado vitamínico) que utiliza?

Quando e como é feita a limpeza do filtro?1111

a) Qual é o tipo de alimentação?

b) O alimento é servido quantas vezes? Sobram restos?

Alimentação1122

Data de medição

pH

Temperatura

GH

KH

NH4/NH3

NO2

NO3

PO4

Cu

Fe

Quais são os valores de água medidos?1133

Para comparação, meça também o valor da água
potável utilizada. Por vezes, na água potável existem
substâncias não desejadas ou valores de água inade-
quados.

Outros valores importantes: valor-guia, cloro, oxigé-
nio, dióxido de carbono. Indique se estiver disponível.

Com que frequência efectua uma mudança de água?
Quanta água é mudada?1100

11 Lista de controlo
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Quando é que a doença foi determinada pela primeira vez?1144

Quais são os sintomas observados?1155

Quais foram os animais afectados (velhos, novos, uma espécie específica)?1166

Observou algo que deseje salientar?1188

Qual é a gravidade da doença? (Os animais mastigam? 
Já morreu algum? etc.)1177

área circundante (p. ex., utilizou herbicidas no jar-
dim)?

P. ex., nas plantas ou noutros habitantes da água, ou
efectuou algum tipo de actividade inusual no lago ou

11 Lista de controlo
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12 Alimentos naturais durante todo o ano

Alimento colorante
de Spirulina
a partir de 8 °C

Alimento de
Primavera/Outono
abaixo de 17 °C

Alimento de
Verão
a partir de 17 °C

Alimento de 
Inverno
abaixo de 12 °C

Janeiro Fevereiro Março
(temperatura da água 

a partir de aprox. 8 °C )

Abril Maio Junho

Kois KOI ROYAL KOI ROYAL KOI ROYAL
KOI COLOR

KOI ROYAL
KOI COLOR

Kois jovens KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

Peixes
vermelhos
e outros
peixes

goldy
mix royal goldy

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

Esturjões stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets

Julho Agosto Setembro Outubro
(temperatura da água 

até aprox. 8 °C )

Novembro
(temperatura da água 

até aprox. 8 °C )

Dezembro

Kois KOI ROYAL
KOI COLOR

KOI ROYAL
KOI COLOR

KOI ROYAL
KOI COLOR KOI ROYAL KOI ROYAL

Kois jovens KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI KOI ROYAL MINI

Peixes
vermelhos
e outros
peixes

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

flakes
granulat
mix royal

goldy
goldy gran

goldy color spirulina

goldy
mix royal

goldy
mix royal

Esturjões stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets stör perlets
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