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FMC 
 

Categorie: Overige medicatie 

 

Esculaap-130x300Deze letters staan, als typisch Amerikaanse afkorting, voor een combinatie 

van een drietal zeer bekende desinfectiemiddelen, die reeds lang afzonderlijk bij de bestrijding 

van siervisziekten worden toegepast. De combinatie bestaat uit: 

• Formaline (1 liter formaline) 

• Methyleenblauw (3,7 gram) 

• Malachietgroen-oxalaat (3,7 gram zinkvrij) 

De werking van dit samengestelde preparaat wordt thans over de gehele wereld met succes 

toegepast en is onder meer de basis voor vele geneesmiddelen die in klein verpakkingen 

worden geleverd ten behoeve van de aquariumliefhebber. 

FMC is erg doeltreffend tegen schimmelinfectie van parasitaire en andere waterschimmels en 

bijna alle uitwendige parasitaire infecties van eencelligen zoals: Witte stip (Ichtyophthirius 

multifiliis, Costia sp., Trichodina sp.), Chilodonella sp en Tetrahymena, Oödinium (peper – 

,zand- of goudstip ), huid- en kieuwwormen Gyrodactylus en Dactylogyrus (soms) en bacteriële 

infecties in het beginstadium van de Columnarisziekte. Verder tegen vele andere, minder goed 

definieerbare ongemakken, die vaak hand in hand gaan met parasitaire of bacteriële aandoeningen. Soms laat de 

slijmhuid in flarden los, maar meestal zal daar reeds een-weliswaar dunne-maar gezonde slijmhuid zonder hinderlijke 

parasieten onder zitten. 

 

Dosering: 

Afhankelijk van de vissoort en het stadium van de besmetting, c.q. conditie van de vissen en ook van de 

watersamenstelling. Normale dosering voor discusvissen: 

1e dag: goed water verversen en 2cc per 100 liter water toevoegen. (18 druppels=1cc) 

2e dag: indien nodig (bij sterke besmetting) 50% van het water verversen. In ieder geval 1 cc na doseren. 

3e dag: gelijk aan de tweede dag. 

4e dag: het medicijn er met actieve kool uitfilteren! 

Let op! 

• Kleinere vissoorten zoals karperzalmachtigen kunnen er minder goed tegen en daarom kan dan beter 2/3 

van de dosis gebruikt worden. 

• Ook bij warm en zuur water neemt de giftigheid toe en moet er iets lager gedoseerd worden. 

• Overigens is het bij bacteriële infecties en schimmels altijd verstandig de temperatuur iets lager te houden 

dan normaal omdat bacteriën en schimmels zich bij een hogere temperatuur gemakkelijker 

vermenigvuldigen. 

• FMC mag warm worden bewaard. 

• FMC niet combineren met zout! 

• Tijdens de kuur niet filteren over kool, zeoliet, kunstharsen of andere absorberende materialen. 

• Niet met de handen in het water. 

• UV filterlampen uitschakelen 
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Opmerking:  

De firma Colombo verkoop FMC onder de productnaam: Cerpofor femsee  

Colombo FMC-50 is voor de vijver ontwikkeld, het is niet geschikt voor het aquarium! 


