
NORAQ Akvariesalt Leveres i 250 gram, 500 gram, 5 kg og 25 kg pakninger

NORAQ Akvariesalt anbefales til gullfiskboller og nyetablerte kar der det er ønskelig å øke 
kloridkonsentrasjonen som et forebyggende tiltak for å redusere faren for nitrittforgiftning eller 
når det er påvist nitritt i akvarievannet. Effektivt umiddelbart etter tilsetting. 
Brukes som støttebehandling ved stress, som ved sykdomstilstander, for å lette osmoregulering 
(opprettholde saltbalansen i fiskekroppen) i ferskvannsakvarier.
Brukes ved hvitprikksyke og ferskvannsoodinium, sopp og visse andre ciliatinfeksjoner. 
Produktet er utviklet av veterinær.

NORAQ Akvariesalt og andre kloridholdige akvarieprodukter forebygger nitrittforgiftning i 
gullfiskboller og små kar uten filtrering, samt i nyetablerte akvarier. 
Også effektivt ved hvitprikksyke og soppinfeksjoner.
NORAQ Akvariesalt brukes dessuten ved stress, som ved sykdomstilstander - særlig ved 
utvendige parasittinfeksjoner og finneråte, for å lette osmoregulering (opprettholde 
saltbalansen i fiskekroppen).
o NORAQ Akvariesalt inneholder en blanding av salter (natrium- og kaliumsalter) som er 
bedre egnet for bruk i akvarier enn rent natriumklorid (koksalt).
o Vanlig koksalt inneholder ofte anti-klumpemiddelet kaliumferrocyanat som kan brytes 
ned til giftig cyanid under lyspåvirking i akvarier. NORAQ Akvariesalt inneholder ikke 
kaliumferrocyanat.
o På pakken er det en norsk bruksanvisning som er lettfattelig å forstå, samt i pakken en 
måleskje for enkel dosering.
o Produktet påvirker ikke pH eller totalhardhet - kun salinitet og kaliuminnhold.
o Ikke skadelig for planter ved angitt dosering. Inneholder kalium som er et viktig 
makromineral for akvarieplanter.
o Ved en dosering på minst 1 måleskje per 10 liter vann hindres vanligvis utbrudd av 
hvitprikksyke (Ichthyophthirius multifiliis) da parasitten ikke kan gjennomføre livssyklusen 
ved høyere saltkonsentrasjoner - særlig aktuelt for levendefødende arter av akvariefisk der 
hvitprikksyke er et kjent problem. Ved denne doseringen vil heller ikke Oodinium  eller 
Saprolegnia (sopp)-infeksjoner gi problemer i karet.

Bruksområde:  	 	 	 	 	 	 Dosering*:
Forhindre nitrittforgiftning        	 	 	 	 1/2 - 1  
Støttebehandling ved stress       	 	 	 	 1/2 - 1
Ved hvitprikksyke    	 	 	 	 	 	 2
Hindre utbrudd av hvitprikksyke (1-2 ‰) 	 	 	 1 - 2
Ved Oodinium  (ferskvannsoodinium)	 	 	 1/2 
Ved soppinfeksjoner 	 	 	 	 	 	 2
Ved ciliatinfeksjoner 	 	 	 	 	 	 1-2
  
* Doseringen er angitt i måleskjeer per 10 liter akvarievann. En strøken måleskje inneholder ca. 10 gram salt.  
1 gram salt per liter vann tilfører 0,6 gram (600 mg) kloridioner. Se for øvrig detaljerte opplysninger på pakken.
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NORAQ produktserien inneholder uorganiske salter som påvirker abiotiske faktorer i akvarievannet. Ved endring av visse abiotiske faktorer
vil noen sykdomsproblemer kunne forebygges uten at det i veterinærmedisinsk forstand kan omtales som behandling.
Produktserien inneholder ikke virkestoffer som er omfattet av Lov om legemidler med tilhørende forskrifter - inkludert EU/EØS regelverk. 
Serien er produsert og pakket under veterinæroppsyn i Norge.


