
Antibiotika 
Undvik att använda antibiotiska preparat med tanke på uppkomsten av resistenta 
bakterier. Behandla alltid hela kuren ut så att alla bakterier säkert har dött. 
Minitemperatur för behandling är 16 grader. Under 16 grader sker läkning så pass 
sakta att en infektion lätt kan få fäste igen. För bästa resultat behandla vid 
vattentemperatur 20 - 26 grader. 
 

Dosering i fodret kan vara knepigt då sjuka fiskar inte alltid har så god aptit. 
Antibiotika i vattnet kan döda filterbakterierna med dålig vattenkvalitet som följd. 
Behandla därför alltid i separat tank. Håll upp med matning och ha noga koll på 
vattenvärdena. 
 

Behandling genom injektion är bästa sättet att säkerställa att fisken får i sig rätt dos 
antibiotika. Medför dock en viss stress då man måste fånga in och bedöva fisken 
varje gång. Vissa antibiotika kan orsaka skador på omgivande vävnad och stora 
doser bör delas upp på två injektionsställen om man injicerar intramuskulärt. 
Allergiska reaktioner förekommer också. Om fisken uppvisar tecken på stress mellan 
doseringarna, ska behandlingen avbrytas. 

 

Bästa stället att sätta nålen precis vid sidan av analfenans bakre kant. Byt sida från gång till gång om 
fisken ska injiceras flera gånger. 

Amoxicillin 

Amoxicillin är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt 
ett stort antal gramnegativa stavar. Finns som aktiv substans i en rad olika godkända 
antibiotika. Används inte så ofta då det har gett en del allergiska reaktioner. 
 

Dosering: 

• I foder; 50 mg Amoxicillin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar.  
• Injektion; 12 mg Amoxicillin per kg kroppsvikt 1 gång intramuskulärt. 



  

 

Doxycyclin (Ronaxan®) 

Doxycyklin är verksamt mot vissa aeroba och anaeroba grampositiva och 
gramnegativa bakterier. Doxycyklin är även verksam mot spiroketer och vibrioner 
samt mot Ehrlichia, Mycoplasma och Clamydia. 
 

Dosering: 

• I foder; 2 - 4 mg Doxycyclin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar 

 

  



Enrofloxacin (Baytril®) 

Enrofloxacin är ett populärt bredspektrumsantibiotika och används för att behandla 
grampositiva och gramnegativa bakterier.  
 

Dosering:  

• Injektion; 10 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt var 3:dje dag, 3 gånger. ref M. 

Lammens. 14 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt var annan dag, 5 gånger ref D. 

Griffiths. 
• I foder; 5 mg enrofloxacin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar 
• Långtidsbad; 1 mg enrofloxacin per liter vatten i 5 dagar 
• Kort bad; 3 mg enrofloxacin per liter vatten i 3 timmar, dagligen i 1 vecka  

 

Notering: Baytril®Vet injektionsvätska håller ett högt pH, kring 12 och kan ge 

färgförändringar i huden på injektionsstället. Kan även om det injiceras på ställen där 
det absorberas dåligt, orsaka svåra skador i vävnaden med celldöd som följd. Dela 
därför alltid upp större doser på två injektionsställen. 

  

Baytril®Vet injektionsvätska 25mg/ml 
Vid behandling injiceras fisken intramuskulärt i ryggen eller intill analfenans bas. Du ger din fisk en 
dos per dag i tre dagar. Vid behov kan du ge ytterligare två doser, men maxgränsen går vid fem 
doser. 
 

Fiskens längd:   Antal ml Baytril: 

15 cm 0,1 ml 

25 cm 0,3 ml 

35 cm 0,6 ml 

45 cm 0,9 ml 

55 cm 1,0 ml 

65 cm 1,25 - 1,50 ml 

75 cm 1,75 ml 

85 
cm 

2,0 ml 

 Ref Anna Fräki Nilsson 

 

Florfenikol (Florselect vet) 

Injektionsvätska, lösning 300 mg/ml  

Dosering: 0,1 ml per 10 cm fisk. 2 ggr med 5 dar emellan. 

  



Nifurpirinol (Aquafuran®, Furanol®) 

Effektivt antibakteriellt medel speciellt för behandling av fisk. Är inte receptbelagt och 
finns att köpa i akvariehandeln. Är cancerogent för människa. Undvik hudkontakt och 
använd med försiktighet. Är mindre aktivt i starkt ljus så behandling sker bäst i en 
mörk tank. 
 

Dosering: 

• I foder; 5 mg Nifurpirinol per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar 
• Långtidsbad; 0,1 mg nifurpirinol per liter vatten i 3 dagar 
• Kort bad; 2 mg nifurpirinol per liter vatten i 15 minuter, varje dag i 1 vecka. 

Oxytetracycline (Terramycin®, Engemycin®) 

Oxytetracyklin är verksamt mot aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa 
bakterier. Vissa bakterier har visat resistens. Immunosuppressiv. Upptag minskar i 
hårt vatten och är mindre aktivt i stark ljus. Oxytetracyclin i injektion kan ge alvarliga 
allergiska reaktioner. Uppstår rodnad och svullnad kring injektionsstället ska man 
avbryta behandlingen. 
 

Dosering: 

• I foder; 60 mg Oxytetracyklin per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar 
• Injektion; 25 mg Oxytetracyklin per kg kroppsvikt intramuskulärt eller 

Intraperitonealt i tre dagar. 
• Långtidsbad; 50 mg Oxytetracyklin per liter vatten i 2 dagar 
• Kort bad; 100 mg Oxytetracyklin per liter vatten i 1 timme, varje dag i 1 vecka. 

Sulfadiazine-Trimethoprim (Tribrissen®) 
Kombinationen trimetoprim/sulfadiazin har ett brett antibakteriellt spektrum, som 
omfattar de flesta grampositiva och gramnegativa bakterierna. 
 

Dosering: 

• I foder; 60 mg sulfa per kg kroppsvikt varje dag i 14 dagar. 
• Injektion; 25 mg sulfa per kg kroppsvikt Intraperitonealt i 3 dagar 
• Bad; 20 mg sulfa per liter vatten i 12 timmar. 
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