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DEN MEST AVANCEREDE MULTIFREKVENS MIKROSTRØMENHED 

Bioelektrisk teknik er vores passion her hos NuroKor, og vi er stolte af den videnskabelige integritet af 

vores teknologi. EquiPod er udviklet på baggrund af et grundlag af viden, bioelektronisk ekspertise og ægte 

passion for hestens helbred. Dette har gjort det muligt for os at producere de mest avancerede, 

evidensbaserede mikrostrømsformuleringer til at inkorporere i vores brugervenlige, app-drevne enhed. 
 

 
HVAD ER MULTIFREKVENS MIKROSTRØM? 

Med mikrostrømstimulering er der mange forskellige elektriske og bølgeformede parametre, som kan 

tilpasses, styres og formuleres til bestemte formål og tilsigtede resultater. Der er variationer i 

strømamplituden, og de fleste apparater anvender en strøm på mellem 0-500 mikroampere (µA). En af de 

vigtigste faktorer, som har vist sig at kunne fremkalde nogle af de forskellige terapeutiske virkninger af 

mikrostrømmen, er frekvensen (hz). 

 

Over de seneste årtier er fordelene ved forskellige frekvenser blevet bredt rapporteret inden for den 

internationale frekvensspecifikke mikrostrømsbevægelse og på tværs af en lang række offentliggjorte 

artikler og videnskabelig litteratur. På trods heraf leverer de fleste forprogrammerede 

mikrostrømsapparater kun mikrostrøm med en enkelt frekvens. Det betyder, at selv om der sker 

ændringer i strømamplituden, forbliver alle andre parametre, herunder frekvensen, de samme. Dette kan 

begrænse den personlige tilpasning af behandlingen og forklarer, hvorfor mikrostrøm med en enkelt 

frekvens kun virker for nogle heste i nogle tilfælde. 

 
 
EQUIPOD FORSKELLEN 

Nogle frekvensspecifikke enheder giver mulighed for frekvensændringer, men de kræver ekspertise og 

manuel betjening og har ofte praktiske begrænsninger. I modsætning hertil har NuroKor Equine foretaget 

en omfattende forskning for at fastslå, hvilke frekvenser der giver særlige fordele, og disse er blevet 

indarbejdet sekventielt i vores behandlingsprogrammer. 

Hver behandlingsfase har til formål at give forskellige terapeutiske resultater for at give flere fordele i 

hvert program. Dette kan ikke opnås ved at bruge andre grundlæggende former for mikrostrøm, som er 

begrænset til enkelte frekvenser. EquiPod er det eneste apparat til heste, der giver avanceret mikrostrøm 

med flere frekvenser i alle behandlingsprogrammer. Disse er blevet formuleret i EquiPod-appen til tre 

forskellige formål: 

VEDLIGEHOLDELSE & VELVÆRE 

SMERTEHÅNDTERING 

REPARATION OG RESTITUTION  

Mikrostrømsformuleringerne er programspecifikke for at sikre, at der anvendes optimale 

mikrostrømsparametre for hvert enkelt tilstræbt resultat. Dette gør det muligt for EquiPod at levere de 

mest avancerede multifrekvens mikrostrømme til din hest. 

 
APP-DREVET SOFTWARE 

EquiPod Bluetooth-mobilappen er tilgængelig på både Android- og iOS-enheder. Den er intuitiv, enkel at 

bruge, og designet til at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din enhed og din tid.  

 

Funktioner omfatter: 

- Mulighed for at parre til flere enheder på samme tid, hvilket giver mulighed for samtidige 

behandlinger til flere heste. 

- Indikator for batteriniveau for hver parret enhed. 

- Push-meddelelser, der giver dig besked, når behandlingssessionen er afsluttet. 

- Tre unikke programmer med et valg af behandlingstider. 
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