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Ofte stillede spørgsmål 
vedrørende  
 

ArcEquine mikrostrømterapi 
 

 
 
 

 
GENERELLE SPØRGSMÅL 
 
Hvad skal jeg vide, før jeg bruger ArcEquine på min hest? 
Vi anbefaler altid, at du læser brugervejledningen meget omhyggeligt og 

konsulterer din dyrlæge inden brug. 

 
Skal jeg konsultere min dyrlæge, før jeg bruger den? 

Mikrostrømterapi er sikker, ikke-invasiv og stoffri. Vi anbefaler dog altid, at du 

konsulterer din dyrlæge, inden du bruger en ArcEquine, hvis din hest har 

problemer. Vi anbefaler også, at du omhyggeligt læser den medfølgende 

brugervejledning, der indeholder information om advarsler, forholdsregler og 

kontraindikationer. 

 
Hvad kan en ArcEquine bruges til? 

Anvendelsen af mikrostrømterapi sigter mod at understøtte kroppens naturlige 

reparationsproces, og at hjælpe det med at øge produktionen af Adenosintrifosfat 

(ATP) - for at understøtte smertehåndterings- og vævsreparationsprocesser og for 

at understøtte behandlingen af adskillige tilstande, skader og sygdomme. 

ARC Microtech-produkter bør aldrig erstatte nogen medicinsk rådgivning og bør 

for sikkerhedsskyld, ikke bruges, hvis kræft er til stede, eller du tror, det kan være til 

stede. 

 
Hvilket bevis er der for at mikrostrømterapi virker? 

Der er mange peer-reviewed forskningspublikationer, der understøtter 

effektiviteten og sikkerheden af mikrostrømterapi. Der er også mange casestudier, 

der viser betydelige fordele, som brugerne har oplevet ved at bruge 

mikrostrømterapi til behandling af et bredt spektrum af tilstande. Du kan finde links 

til dem på ArcEquine’s hjemmeside, eller i ArcEquines produktbeskrivelsen i 

Equinics webshop. 
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Hvor hurtigt kan jeg se resultater? 

På grund af det store antal variabler og individuelle forskelle vil hver hest reagere 

forskelligt på mikrostrømterapi. Dette er grunden til, at vi ikke kan give nogen 

garantier eller foreslå tidsplaner. Brugere oplever typisk en bemærkelsesværdig 

forbedring inden for de første 6 uger, hvor mange oplever forbedringer inden for 

en kortere periode. 

 
Hvis betændelse er en naturlig reaktion, hvorfor sigter enheden mod at reducere 
betændelse? 

Enheden forhindrer ikke betændelse, eller interfererer på nogen måde med den naturlige 

helingsproces. I stedet har mikrostrømmen til formål at fremme kroppens naturlige cellulære 

processer for at lette helingsprocessen. 
 
Hvordan ved jeg, at ArcEquine fungerer? 

A: Den anvendte mikrostrøm understøtter de processer, der forekommer naturligt 

i kroppens celler og er under niveauet for sensorisk opfattelse. Derfor bør der ikke 

være nogen mærkbar følelse eller fornemmelse, når hesten bruger enheden. Det 

grønne blinkende lys på leveringsenheden vil forsikre dig om, at enheden fungerer 

korrekt, og at der er oprettet en god forbindelse.  

 
Er en ArcEquine og microstrøm sikker at bruge? 

Generelt er sikkerheden ved mikrostrøm blevet rapporteret godt og det betragtes som en 

sikker og ikke-invasiv mulighed for understøttende behandling. 

 
Er der bivirkninger? 

Mikrostrømbehandling kan være let dehydrerende. Sørg for, at hesten altid har 

adgang til frisk drikkevand, når du bruger enheden. 

 
Er der nogen kontraindikationer for ArcEquine og mikrostrømterapi? 

Kontraindikationer inkluderer: 

• Implanterede defibrillatorer eller andet implanteret elektrisk udstyr. 

• Mistænkt eller diagnosticeret epilepsi. 

• Mistænkt eller diagnosticeret kræft af enhver art. 

• Mistænkt eller diagnosticeret hjertesygdom eller hjertesygdomme af enhver art. 

• Hesten er drægtig 

 
Kan jeg bruge en ArcEquine, hvis min hest er ifolet? 

Der er i øjeblikket ingen kliniske beviser for at understøtte sikkerheden ved brug af 

mikrostrømterapi under drægtighed. Derfor anbefaler vi det ikke. 

 
Kan jeg bruge en ArcEquine, hvis min hest har epilepsi? 

Der er i øjeblikket ingen kliniske beviser for at understøtte sikkerheden ved brug af 

mikrostrømterapi med epilepsi. Derfor anbefaler vi det ikke. 
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Kan en ArcEquine bruges på heste med hjertesygdomme? 

Der er i øjeblikket ingen kliniske beviser for at understøtte sikkerheden ved brug af 

mikrostrømterapi med hjertesygdomme. Derfor anbefaler vi det ikke. 

 
Kan en ArcEquine bruges af heste med implanterede elektriske apparater? 

Der er i øjeblikket ingen kliniske beviser for at understøtte sikkerheden ved brug af 

mikrostrømterapi med implanterede defibrillatorer eller andre implanterede 

elektriske enheder. Da det i øjeblikket ikke er kendt, om begge enheder kan 

forårsage elektrisk interferens, anbefaler vi det ikke. 

 
Er en ArcEquine velegnet til heste med kræft? 
Brug og sikkerhed af mikrostrøm med kræft er endnu ikke klinisk fastslået. Mens 

mikrostrømterapi kan give fordele i forbindelse med smertebehandling og 

funktionaliteten af sunde celler, er de mulige virkninger af mikrostrømmen på 

kræftcellerne i øjeblikket ukendte. Derfor anbefaler vi ikke brugen af 

mikrostrømterapi til dem med mistanke om eller diagnosticeret kræft af nogen art. 

 
Overfølsomhed for kontaktgelen 

AE-gelen er vandopløselig, hypo-allergen og fri for propylenglycol. Nogle heste kan 

dog være overfølsomme for geler (eller en af deres bestanddele), og vi kan ikke give 

en garanti for, at hesten aldrig vil have en følsom reaktion på gelen. Hvis du oplever 

sådan en reaktion på gelen, anbefaler vi at vaske gelen fra det berørte område og 

afbryde brugen. 

 
Hudfølsomheden 

Selvom det er sjældent, kan nogle heste udvikle en hudfølsomhedsreaktion som et 

resultat af langvarig brug. I sjældne tilfælde kan nogle heste også opleve mindre 

hårtab eller misfarvning af pelsen. For at reducere sandsynligheden for, at dette 

sker, anbefaler vi følgende: 

• Stram ikke stroppen for meget. Gummipuderne og gel-en kræver kun lidt tryk 

for at opretholde en god kontakt. 

• Fjern gummipuderne efter brug, og rengør pudeoverfladen for at fjerne 

eventuelle gelrester fra den forrige anvendelse. Vask dog kun kontaktfladen 

og tør grundigt men forsigtigt. 

• Brug enheden ikke mere end 3 timer i en enkelt session. 

• Fjern benstroppen efter brug. 

• Brug enheden ikke natten over. 

• Sørg for, at benstroppen eller bandagen ikke dækker eller grænser til en 

skade. 

• Skift mellem benene til de daglige behandlinger, men undlad at sætte 

enheden på et skadet ben.  
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Hvad sker der, hvis jeg bemærker en stigning i symptomer? 

I det usandsynlige tilfælde af bivirkninger anbefaler vi altid, at du afbryder brugen og 

kontakter admin@arcmicrotech.com 

 
Er mikrostrømterapi en kur? 

Mikrostrøm er ingen kur. Mange tilstande som gigt er degenerative og 

uhelbredelige, men mikrostrømterapi kan bruges som et sikkert og effektivt 

værktøj til at hjælpe kroppen med at reducere de tilknyttede symptomer gennem 

smertebehandling. 

 
Kan jeg bruge ArcEquine i stedet for dyrlægebehandling? 

Enheden skal bruges ud over, og ikke som en erstatning for veterinærpraksis. Vi 

anbefaler altid, at dyrlægen konsulteres, inden enheden bruges. 

 
Er en ArcEquine det samme som en TENS-maskine? 

ArcEquine fungerer meget anderledes end en TENS-maskine. En TENS-maskine 

sigter mod at reducere symptomerne på smerte ved at bruge en stærkere 

elektrisk strøm som en stimulator til at give midlertidig smertelindring. 

Mikrostrømsteknologi bruger en meget mindre mikrostrøm, der sigter mod at 

hjælpe kroppen med at tackle den underliggende årsag til smerter. 

 

 
BRUG AF ARCEQUINE 
 
Hvilket program skal jeg bruge? 

ArcEquine har 4 programmer, der sigter mod at optimere ATP-produktionen, for at 

understøtte smertereduktion og vævsreparation. Programmerne leverer en 

specifik sekvens af frekvenser, der svarer til stadierne af smertelindring og 

vævsreparation i den rækkefølge, at de naturligt ville forekomme.  

 

Program 1 – Brug i en uge (Smertelindring 75% - Vævsreparation 25%) 

Program 2 – Brug i to uger (Smertelindring 50% - Vævsreparation 50%) 

Program 3 – Brug i tre uger (Smertelindring 25% - Vævsreparation 75%) 

Program 4 – Vedligeholdelsesprogram (Smertelindring 0% - Vævsreparation 

100%) 
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Program 1 har til formål at understøtte de indledende stadier af helbredelse ved 

at reducere smerte og betændelse. Dette er et vigtigt stadium for at lindre smerte 

på både akutte og kroniske skader. 

 

Program 2 understøtter både smertehåndtering og vævsreparation lige.  

 

Program 3 understøtter primært vævsreparation i overensstemmelse med den 

naturlige helingsproces. 

 

Program 4 kan bruges som en vedligeholdelsesindstilling og kan bruges så ofte 

som nødvendigt. Vi vil anbefale at bruge det mindst 2 dage om måneden for at 

opretholde eventuelle forbedringer. 
 
 
Skal enheden fastgøres til den berørte del af kroppen? 

Selvom der kan være en lokal fordel ved at bære enheden på det berørte lem, 

sigter mikrotrømsteknologi at arbejde systemisk, så der ikke er noget krav om 

specifik placering af enheden. Vi anbefaler ikke, at enheden rører eller bæres over 

det berørte område, da det ikke er nødvendigt. 

 
Hvor på hestens ben skal benstroppen placeres? 

Stroppen skal ideelt set placeres på ydersiden af underbenet og rundt om piben, da 

det er den mest praktiske placering for at etablere en god forbindelse. Vi anbefaler 

også, at remmen veksler mellem benene hver dag og ikke bæres over det berørte 

område eller tæt på områder med betændelse. 

 
 
Skal enheden tages af ved afslutningen af hver session? 

Vi foreslår, at enheden fjernes efter hver 3-timers session eller så hurtigt som 

muligt derefter. Alt, der er fastgjort til benene i lange perioder, kan irritere huden 

og kan øge sandsynligheden for skade på enheden, hvis hesten ikke overvåges. 

 
Kan jeg bruge det natten over? 

Efterlad ikke en ArcEquine på hesten natten over, da det er mere sandsynligt, at 

hesten beskadiger enheden i stalden (bemærk, at utilsigtet skade ikke er dækket af 

garantien).  

 
Kan ArcEquine bruges, når hesten er ud på folden? 

Forudsat at det holdes rent og tørt, og enheden holdes fuldt beskyttet under en 

gamache eller bandage, kan den bruges på fold. Nogle brugere har fundet det 

nyttigt at bruge Vet Wrap til at beskytte enheden. Vær opmærksom på, at 

uheldsskader eller vandskader ikke er omfattet af garantien. 



 

Equinics – Overdrevsvej 9, Undløse, 4340 Tølløse, DK - +45 28 18 85 77 –info@equinics.eu– www.equinics.eu 

Hvor ofte skal jeg bruge enheden? 

Hvert program varer i 3 timer, og enheden vil automatisk slukke efter hver 

behandling. Vi anbefaler, at du følger den indledende 6-ugers protokol og 

gennemfører et 3-timers program dagligt. 

 
Hvad sker der, hvis jeg ikke har misset en dag? 

Hvis du misser en dag, foreslår vi, at du forbliver på det samme program og 

fortsætter i det resterende antal dage / uger, der anbefales til det pågældende 

program. For at sikre at du opnår de optimale resultater fra din enhed, foreslår vi, 

at du følger den anbefalede 6-ugers programprotokol og udfører alle de daglige 

programmer efter hinanden. 

 
Kan enheden bruges mere end en gang om dagen? 

Vi kan kun anbefale, at det bruges til en 3-timers behandling dagligt.  

 
Skal jeg bruge ArcEquine kontaktgel? 

Det er vigtigt at anvende ArcEquine Gel på gummipuderne. Gelen bliver 

forbindelsen mellem elektroden og huden, hvilket er nødvendigt for at etablere god 

forbindelse gennem håret. Den ledende gel overholder alle hesteforskrifter og 

veterinærbestemmelser og er allergivenlig. Brug ikke nogen anden gel sammen 

med ArcEquine. Andre geler kan indeholde propylenglykol, som kan reagere med 

huden. 

 
Er det OK at bruge enheden, når min hest har en våd pels? 

Nej. Sørg for, at håret er tørt og frit for snavs eller fedt. Våd pels påvirker 

enhedens tilslutning. 
Kan jeg bruge et magnetdækken samtidig med ArcEquine? 

Mikrostrømterapi kan bruges sammen med de fleste andre behandlinger, 

herunder magnetisk terapi. Vi anbefaler dog ikke at bruge ArcEquine og et 

magnetisk tæppe samtidig, da de magnetiske komponenter kan forstyrre den 

delikate elektronik inden for ArcEquine-enheden. 

 
Kan mikrostrømterapi bruges sammen med andre behandlinger? 

ArcEquine kan bruges sikkert sammen med mange andre terapier, men vi 

anbefaler ikke at bruge magnetiske terapier i den samme 3-timers periode, da det 

kan interferere med den sarte elektronik i ArcEquine-enheden. Kontakt altid en 

dyrlæge. 
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Kan jeg bruge enheden på mig selv? 

Vi kan ikke anbefale, at enheden bruges på mennesker, da den ikke er certificeret 

som et medicinsk udstyr til menneskelig brug. Arc4Health og Arc4Sports har dog 

fået den nødvendige lovgivningsmæssige godkendelse til menneskelig brug og er 

certificeret som klasse IIa medicinsk udstyr. 

 

 

 

 
TEKNSIKE SPØRGSMÅL 
 
Hvor lang tid tager det at lade enheden op? 

Enheden skal oplades 100% før første brug. Det tager ca 4 timer, før enheden er 

fuldt opladet, og lysene skifter fra blinkende rødt til blinkende grønt for at indikere, 

at opladningen er afsluttet. Når enheden er fuldt opladet, skal den kunne levere op 

til ti 3-timers behandlinger, inden den skal genoplades. 

 
 Jeg har svært at etablere en god forbindelse, hvad kan jeg gøre? 

Giv enheden et par sekunder, før der oprettes en forbindelse, da det ikke altid er 

øjeblikkeligt. Der er mange faktorer, der kan bidrage til en dårlig forbindelse. 

 

• Kontroller, at der er nok gel på puderne - hvis den ledende gel ikke kan 

trænge gennem håret ind til huden, vil den ikke være i stand til at oprette en 

forbindelse. 

• Hvis din hest har særligt tykt hår, skal du muligvis klippe hesten, der hvor du 

sætter enheden. 

• Sørg for, at enheden er opladet. 

• Prøv at sætte enheden forskellige steder på benet, men sørg for, at du ikke 

spænder benstroppen for meget. 

• Sørg for, at ledningen fra benstroppen er korrekt indsat i bunden af enheden 

 

 

 
PRODUKTPLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 
 
Hvordan vedligeholder jeg på gummipuderne? 

Efter hver brug anbefales det at gøre kulstofgummipuderne rene og tørre. Puderne 

skal kun rengøres på kontaktfladen ved hjælp af en blød klud og sæbevand, inden 

de tørres af med vand. Sørg for, at kulstofgummipuderne er helt tørre, før de 

genmonteres på benstroppen. 
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Benstroppen er blevet meget snavset, hvad kan jeg gøre? 

Der kan tilkøbes Leg Strap Liners. Sådan en liner er antibakteriel, vaskbar i maskinen og varer 

op til 4 måneder. De kommer i en pakke med 3, så du kan have 1 på hesten, 1 til vask og 1 der 

ligger klar til brug!  Vask ikke selve benstroppen, da den indeholder en elektrisk komponent. 

 
Kan jeg vaske benstroppen? 

 

Benstroppen indeholder elektriske komponenter og må ikke nedsænkes i vand. For 

at holde stroppen ren og hygiejnisk anbefaler vi, at du tørrer begge sider forsigtigt 

af med en ren, fugtig klud. 

 

 

 

 


