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EQUIPOD – FAQ 
 

ALGEMEEN 

 
Waar wordt de EquiPod het meest voor gebruikt?  

De EquiPod maakt gebruik van een geavanceerde vorm van microstroomstimulatie die het herstel van 

paarden met een groot aantal blessures en aandoeningen bevordert. Het 'Reparatie & Herstel' 

programma kan worden gebruikt voor de meeste soorten blessures, zoals banden, pezen, botten, 

gewrichten, zacht weefsel, huid enz. Dit kan worden gebruikt in combinatie met het 'Pijnbestrijding' 

programma als een meer natuurlijke, alternatieve benadering om uw paard meer comfort te bieden 

tijdens het herstel of als reactie op andere oorzaken van pijn en ongemak.  

De EquiPod heeft ook een 'Onderhoud & Welzijn' programma dat gebruikt kan worden om de algemene 

gezondheid en het functionele welzijn te bevorderen. Elk paard kan baat hebben bij een routinematig 

onderhoudsprogramma, maar oudere paarden en paarden met een matig tot hoog activiteitsniveau 

kunnen er wellicht het meest van profiteren. 

 

Hoe snel zal ik resultaat zien bij een blessure? 

 

De fase van herstel zal voor elk paard anders zijn, afhankelijk van vele factoren, waaronder het type, de 

locatie en de ernst van de blessure, de leeftijd van het paard en de algehele gezondheid. Echter, door 

regelmatige behandelingen van de EquiPod op te nemen in het herstelprogramma van je paard, kun je al 

binnen een paar weken opmerkelijke voordelen en verbeteringen zien. EquiPod heeft als doel de genezing 

te bevorderen, het herstel te versnellen en de cellulaire processen te ondersteunen die nodig zijn voor een 

goed herstel van de weke delen. Dit zijn cumulatieve voordelen die kunnen worden behaald vanaf de eerste 

dag dat de EquiPod wordt gebruikt. 

 

 
Wat voelt het paard bij gebruik van de EquiPod? 

 

Microstroom is sub-zintuiglijk, wat betekent dat het niet gevoeld kan worden omdat de stroom onder de 

zintuiglijke drempel ligt. Microstroom valt binnen het microamp-bereik, een miljoenste van een ampère. 

Sterkere stromen die de zenuwen stimuleren bieden niet dezelfde beoogde voordelen, en hebben andere 

toepassingen. Zelfs de meest gevoelige paarden kunnen microstroom over het algemeen goed verdragen. 

Door zijn subzintuiglijke aard is het veel gemakkelijker toe te passen dan veel andere therapieën en 

behandelingen. 

 

 
Kan de EquiPod gebruikt worden in combinatie met andere behandelingen, therapieën en medicijnen? 

 

Van microstroomtherapie is niet bekend dat het andere behandelingen, therapieën of medicijnen 

beïnvloedt. Wij raden echter af om bepaalde therapiemiddelen, zoals magnetisch beschermers, in de 

buurt van de EquiPod te gebruiken, omdat dit de elektrische componenten van het systeem kan 

beïnvloeden. Bovendien kan het, wanneer meerdere interventies samen worden gebruikt, moeilijk zijn om 

vast te stellen welke therapie een positief verschil maakt en in welke mate. Veel mensen kiezen er ook 

voor om de EquiPod te gebruiken voordat ze meer invasieve behandelingen proberen, omdat een 

succesvol resultaat kan helpen om dergelijke invasieve en dure behandelingen te voorkomen. 
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Kan ik de EquiPod gebruiken bij mensen? 

 

Wij raden het gebruik van de EquiPod bij mensen af. Meer informatie over de nieuwste technologie voor 

mensen is te vinden op www.nurokor.co.uk. 

 

 
Is microstroom veilig en zijn er bekende bijwerkingen? 

 

Microstroom wordt algemeen beschouwd als een veilige behandeling zonder bekende bijwerkingen die in 

wetenschappelijke literatuur worden vermeld. 

 

 
Kan de EquiPod worden gebruikt ter vervanging van een veterinaire behandeling? 

 

De EquiPod mag niet worden gebruikt ter vervanging van veterinaire zorg of behandeling. De EquiPod kan 

worden gebruikt in combinatie met een diergeneeskundige behandeling, en is geen vervanging voor het 

inwinnen van adequaat diergeneeskundig advies. 

 

 
Hoe lang duurt een behandeling? 

 

De EquiPod kan binnen 1 uur een volledige behandeling met geavanceerde microstroom geven. Beter 

nog, als je geen tijd hebt voor een volledig uur, kun je de behandelduur kiezen met de mobiele app, zodat je 

extra behandelingen kunt inlassen tijdens kortere stalbezoekjes. 

 

GEBRUIK & TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

 
Moet ik de EquiPod geleidende gel gebruiken? 

 

Wij raden aan om voor iedere behandeling de EquiPod geleidende gel te gebruiken. De benodigde 

hoeveelheid gel hangt af van de lengte en dikte van het haar. In de meeste gevallen is het niet nodig het 

haar te scheren of te knippen. De gel werkt als een geleider over het haar en zorgt ervoor dat er 

voldoende geleiding is tussen het elektrodepad en de paardenhuid. We raden het gebruik van andere gel 

in combinatie met het EquiPod systeem af. 

 

 
Hoe vaak kan ik de EquiPod gebruiken? 

 

Tijdens het eerste behandelprotocol adviseren wij de EquiPod minimaal 1 uur per dag te gebruiken. Elk 

programma biedt een uur continue microstroom, en kan desgewenst twee keer per dag herhaald 

worden.  

 

Bij langdurig gebruik van de EquiPod is het volgende van belang; 

De riemen mogen niet te strak worden aangetrokken. Zorg ervoor dat het contactoppervlak van de pads 

en het huidoppervlak schoon, droog en vrij van vuil is voordat je de EquiPod gebruikt.Na elke behandeling 

moet je het huidoppervlak waar de gel is aangebracht voorzichtig wassen en drogen. Gebruik de EquiPod 

niet langer dan 4 uur per dag en verwijder hem na gebruik. 

 

Voor onderhoudsdoeleinden kan de EquiPod zo vaak als nodig gebruikt worden, afhankelijk van de 

behoeften van het paard. Oudere paarden met slijtage zoals artritis kunnen baat hebben bij regelmatiger 

behandelingen. 
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Kan ik de Equipod gebruiken terwijl het paard een natte vacht heeft?  
 

Het haar moet droog zijn en vrij van stof, vuil en vet. Een natte vacht kan verhinderen dat de stroom over 

de huid wordt geleid. 

 

 
Hoe weet ik dat de EquiPod een goede verbinding heeft en correct werkt? 
 

Zodra de EquiPod is geactiveerd met de mobiele app, geeft de aftelklok aan dat het programma is gestart. 

Daarnaast geeft het knipperende LED-lampje op de EquiPod aan dat er een verbinding is en wordt 

onderhouden. 

 

 

 
Kan ik de EquiPod in de wei gebruiken?  

Sommige mensen gebruiken de EquiPod in de wei of paddock, maar zoals bij elk elektrisch apparaat moet 

het volledig beschermd zijn tegen stof en vocht. Verlies of onbedoelde schade aan het apparaat wordt niet 

gedekt door de garantie van de fabrikant. Daarom is het gebruik van het apparaat in de wei geheel voor 

risico van de eigenaar van de EquiPod. 

 

Kan ik de EquiPod 's nachts laten zitten? 

 

We raden af om de EquiPod 's nachts te gebruiken, omdat elk apparaat dat langere tijd is aangesloten 

kan gaan wrijven of irritatie veroorzaken. Bovendien kan onbeheerd gebruik van het apparaat 's nachts 

leiden tot schade aan het apparaat die niet door de garantie van de fabrikant wordt gedekt. 

 

 
Kan ik de EquiPod gebruiken terwijl mijn paard op reis is? 
 

Ja, de EquiPod wordt vaak gebruikt bij paardentransport, vooral over lange afstanden. Velen hebben 

gemeld dat het helpt om stijfheid te verminderen. De EquiPod kan gebruikt worden om je paard te helpen 

optimaal te arriveren, of als een manier om het herstel na de wedstrijd op de terugreis te bespoedigen. 

 

 
Kan de EquiPod mobiele app gebruikt worden met iOS en Android, en hoe download ik die? 

 

De EquiPod app is beschikbaar voor zowel iOS als Android toestellen. De EquiPod app is te downloaden in 

de Google Play Store (Android) en de Apple App Store (iOS). 

 

 
Moet ik de EquiPod mobiele app gebruiken in combinatie met het EquiPod apparaat? 

 

De EquiPod mobiele app is ontworpen om bruikbare, real-time informatie te geven over de uitgevoerde 

behandelingen en tegelijkertijd om het gebruiksgemak en de gebruikerservaring met het EquiPod-

apparaat te verbeteren. Maar als de batterij van je mobiele telefoon leeg is of je hebt hem niet bij de hand, 

dan kun je het EquiPod apparaat handmatig activeren met de knopjes op het apparaat. 
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Waarom communiceert de EquiPod via Bluetooth in plaats van WIFI?  
 

Momenteel is er niet voldoende bewijs voor de veiligheid van WIFI zendende of ontvangende apparaten die 

in de nabijheid van het lichaam worden gebruikt. Aangezien het risiconiveau voor mensen niet goed is 

vastgesteld, hanteert NuroKor Equine dezelfde veiligheidsnormen voor paarden. Bovendien vermindert de 

Bluetooth connectiviteit ook de kans op verbindingsproblemen tussen app en apparaat, aangezien de 

EquiPod Bluetooth niet afhankelijk is van korte afstand WIFI of mobiel data internet wat in sommige 

gebieden problematisch kan zijn. 

 

 

CUSTOMER CARE 

 
Moet ik mijn EquiPod-toestel registreren voor de 2 jaar garantie? 

Bij evenementen, beurzen en winkeliers gekochte apparaten kunnen bij Equipod geregistreerd worden. Let 

op: de garantie dekt geen accidentele schade. Als apparaten tijdens de garantieperiode accidenteel 

beschadigd raken, kunt u in aanmerking komen voor de 'Discounted Replacement' service. Neem in 

dergelijke gevallen contact op met info@equipod.co.uk. 
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