
 

INTRODUKTION  

Tillykke med din Equine LTS.   

For at sikre, at du får optimalt udbytte af systemet, bedes du læse denne 

instruktion grundigt før brug. Equine LTS er ikke en erstatning for 

dyrlægebesøg. Ved akutskader eller usikkerhed angående hestens sundhed og 

trivsel, kontakt altid en dyrlæge. 

BAGGRUND 

Equine LTS er udviklet med udgangspunkt i NASA´s LED teknologi. Når astronauter befinder sig i 

rummet, heler eventuelle skader ekstremt langsomt eller slet ikke grundet vægtløshed. Forsøg med 

Laser teknolog i bestemte bølgelængder, påviste en væsentlig øgning af helingsprocessen. 

Equine LTS bruger 3 forskellige typer Led lys med meget specifikke bølgelængder. Blåt lys trænger 

0.3mm ind under huden. Virker antibakteriel, reducere ar og kan øge hårvæksten. Rødt lys passere 

igennem huden ind i muskler og sener med op til 23 cm og øger regenerering i cellerne med optil 

200%.   

Infrarødt lys ses ikke med det blotte øje, DET ER LYS SOM ER UDENFOR DEN SYNLIGE SPEKTRUM, men 

er den type lys der trænger dybest ind i muskler og senerne. 

LASER ELLER LED?  

Laserlys er monokromatisk lys, det vil sige det er ensfarvet lys som rødt, blåt, infrarødt og grønt lys. Hvidt 

lys, altså lys som kommer fra en almindelig pære er en blanding af mange forskellige bølgelængder af lys 

og er derfor ikke monokromatisk. Laserlys er kohærent lys, det vil sige at alle bølgerne er synkrone, og 

skaber en samlet lysstråle som er meget lille og meget koncentreret og kan nå uendeligt langt væk.   

LED er også monokromatiske lys, som i rød, infrarød, blå og grønt lys. Lyset er ikke kohærent lys, hvilket 

betyder at bølgerne ikke er synkrone. Dette giver en større spredning på lyset og man kan derfor 

behandle et større område ad gangen.   

Her kommer så den sjove del. Alle moderne lasere, er lavet med en LED, altså monokromatisk ikke 

kohærent lys. Lyset bliver så filtreret med et gitter, som kun tillader lysbølger med den samme retning at 

trænge igennem. Den lysstråle som trænger igennem kohærent, bliver koncentreret med en linse.   

Forskellen mellem laser og LED lys er et gitter og en linse, hvilket bestemmer spredningen og 

koncentrationen af lyset. Derfor bliver LED behandlingen oftest refereret til som kold laserbehandling eller 

Low-Level-Laser-Therapy. 

Laser er en speciel form for forstærket LED lys, der er ensrettet, velordnet og koncentreret. Laser er 

meget rent lys med evnen til at trænge dybt ind i vævet. LED lyset er mere spredt og kan derfor behandle 

et større område, uden at man gøre skade som ved behandling af laserens skarpe, koncentrerede lys.  

 

 
  



HVAD KAN EQUINE LTS BRUGES TIL  

 

Seneskader 

Equine LTS er fordelagtig ved alle typer seneskader. Skadeperioden reduceres 

med op til 2/3 del. Arvæv reduceres. 

Forebyggende 

Equine LTS kan bruges forebyggende. Efter træningspas benyttes Equine LTS 

på områder, hvor hesten ofte syrer til i de store muskelgrupper. Lænd, ryg, 

skulder, kryds. Dette vil reducere mælkesyre i musklerne i væsentlig grad og hesten restituerer hurtigere. 

Da Equine LTS har en stor anlægsflade, kan hele hesten hurtigt behandles. 

Mug 

Laser lys virker bakteriedræbende. Mug er en svamp, der hurtigt og effektivt ødelægges af Laser lys. Når 

mug er forsvundet, fortsættes behandlingen yderligere et par dage, for at sikre at alle bakterier er væk.   

Sårheling 

Sårheling reduceres tidsmæssigt med op til 2/3 dele og gendannelse af hårvækst kan øges. Minimere 

arvæv efter skader eller operation, samt forbygger infektion.   

Muskelskader/ømhed 

Equine LTS benyttes ved alle former for muskelskader eller ømhed. Blodgennemstrømningen i musklen 

øges og hesten restituerer væsentlig hurtigere og forbedrer muskelskader med på til 40%. 

Smertebehandling  

Kan også bruges til smertebehandling, da smerter bliver reduceret med op 47% ved første behandling.   

Sparkeskader 

Start behandling med Equine LTS snarest muligt efter skade. Gerne 3 – 4 behandlinger indenfor 24 

timer efter skadens opståen. Reducerer hævelse og ømhed med 2/3. 

Gigt 

Gigt er en form for inflammation i leddene, som kan være rigtigt smertefuldt. Behandling med LTS vil 

reducere inflammationen og virke smertenedsættende.   

Overben 

Ved et overben, kan en kontinuerlig behandling med LTS reducere et overben markant. Behandlingen skal 

forgå dagligt, 3-5 minutter på det pågældende område og ikke stoppes før overbenet er væk, hvilket kan 

tage flere uger.   
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