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Symtom - orsak - åtgärd

Passivitet, klampade fenor, dålig
aptit

Dålig vattenkvalité - kolla även TDS och nitrat!
Parasit eller bakterieangrepp - ta skrap!

Snappar luft vid ytan Syrebrist i vattnet, pH-krasch, nitritförgiftning.
Parasit, bakterie eller virusangrepp på gälarna

Tjockt slemlager Dålig vattenkvalité - ammonium, nitrit, pH. Parasit
eller bakterieangrepp - ta skrap!

Upprepat kliande, hoppar (ofta vid
filter returen), överaktivitet

Dålig vattenkvalité - spec. ammonium eller pH.
Parasiter - ta skrap!

Svullen buk Symetrisk: Bukvattensot (dropsy) Osymmetrisk:
Tumörer, känns hård. Romstinn hona/romstockning,
känns i regel mjuk

Resta fjäll Hela kroppen: Bukvattensot (dropsy) Begränsade
områden: bakterieangrepp ofta till följd av parasiter
- ta skrap!

Utåt stående ögon Bukvattensot (dropsy) - tumörer - Tuberkulos (ofta i
kombination med avmagring) Infektion i ögat eller
kroppslig defekt.

Gråa ögon Bakterieangrepp, ögonmask = parasit som smittar
via vattennära fåglar och sötvattenssniglar (ingen
bot) Fysisk skada på ögat kan göra det grumligt. Gift
eller överdosering medicin.

Eroderade fenor, splittade fenor Dålig vattenkvalité; smutsigt eller nedsatt
filterfunktion - Ammonium - kolla vattenvärdena!
Bakterieangrepp - spec. Columnaris
Näringsbrist/stress/ovarsam hantering

Rödsprängda fenor/kropp Dålig vattenkvalité - spec. pH, ammonium, nitrit,
nitrat Överdosering medicinering/gift i vattnet
Parasit och bakterieangrepp - ta skrap!

Utväxter/koppor på fenor och
kropp

Carp Pox (Karpkoppor) - Lymphocystis, bägge virus.
Dermocystidium klassas som svamp. Diverse
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hudtumörer. Samtliga åkommor ofta ofarliga.

Sår, rodnader Bakterieangrepp ofta till följd av dålig vattenkvalité
eller parasitangrepp. Solbränna

Ludd, vit beläggning Saprolegnia = svamp, Epistylis = parasit, Columnaris
= bakterieangrepp (ofta ludd i mun eller rygg ned på
sidorna)

Vita prickar Parasitangrepp av antingen Ichthyophthirius
multifilis eller Oodinium Pillilarus (gulaktig).
Lekmogna hanar kan ha prickar på gällocken och
framsidan av gälfenorna.

Obalans i vattnet, kan inte simma
upp eller ned, ligger på sidan 

Inflammerad simblåsa. Kan läka ut av sig själv.
Annars krävs antibiotika. Sömnsjuka ( ligger som död
på sidan men vaknar till om man petar på den) - kan
drabba fisk vid för snabb nedkylning. Akut
ammoniakförgiftning - ligger på sidan, ofta med lätt
böjd kropp.

Tappar/ändrar färg, tappar fjäll Stress, vattentemperatur och kvalitet. Foder och
arvsanlag. Koi kan tappa sina färger vid sjukdom typ
bakterieangrepp. Oklara färger kan bero på
förtjockat slemlager. Tappar fjäll som en hund fäller
sin päls = bakterieangrepp.

Krokig rygg Långsam förändring, ofta medfödda defekter som
blir tydligare ju större fisken blir. Snabba
förändringar kan vara näringsbrist, elektrisk chock,
blixtnedslag, bakterieinfektion eller fyskisk skada.
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