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DE MEEST GEAVANCEERDE MULTI-FREQUENTIE MICROSTROOM 

Bio-elektrische engineering is onze passie en we zijn trots op de wetenschappelijke integriteit van onze 

technologie. EquiPod is ontwikkeld vanuit een basis van kennis, bio-elektronische expertise en echte passie 

voor de gezondheidszorg bij paarden. Dit heeft ons in staat gesteld om de meest geavanceerde, op bewijs 

gebaseerde microstroomformules te produceren en te verwerken in ons gebruiksvriendelijke, app-

gestuurde apparaat. 
 

 
WAT IS MULTIFREQUENTE MICROSTROOM? 

Bij microstroomstimulatie zijn er veel verschillende elektrische en golfvormparameters die kunnen worden 

aangepast, gecontroleerd en geformuleerd voor specifieke doeleinden en beoogde resultaten. Er zijn 

variaties in de stroomsterkte en de meeste apparaten gebruiken een stroomsterkte tussen 0-500 

microampère (µA). Een van de belangrijkste factoren waarvan is aangetoond dat ze een aantal van de 

verschillende therapeutische effecten van microstroom teweegbrengen, is de frequentie (hz). 

 

In de afgelopen decennia zijn de voordelen van verschillende frequenties uitgebreid gerapporteerd binnen 

de International Frequency Specific Microcurrent Movement, en in een groot aantal gepubliceerde 

artikelen en wetenschappelijke literatuur. De meeste voorgeprogrammeerde microstroomapparaten 

leveren echter slechts microstroom met één frequentie. Dit betekent dat de amplitude van de stroom 

weliswaar verandert, maar dat alle andere parameters, waaronder de frequentie, gelijk blijven. Dit kan de 

individuele behandeling beperken en is ook de reden waarom microstroom met één frequentie bij 

sommige paarden wel werkt en bij sommige niet. 

 
HET EQUIPOD VERSCHIL 

Sommige frequentie-specifieke producten bieden de mogelijkheid om de frequentie te veranderen, maar 

deze vereisen expertise, handmatige bediening en hebben vaak praktische beperkingen. NuroKor Equine 

daarentegen heeft een enorme hoeveelheid onderzoek verricht om vast te stellen welke frequenties 

bijzondere voordelen opleveren, en deze zijn successievelijk geformuleerd in onze behandelprogramma's. 

Elke behandelingsfase is gericht op een ander therapeutisch resultaat, om binnen elk programma 

meerdere voordelen te kunnen bieden. Dit kan niet worden bereikt met andere eenvoudige vormen van 

microstroom die beperkt zijn tot enkele frequenties. De EquiPod is het enige apparaat voor paarden dat 

geavanceerde multi-frequentie microstroom biedt in al zijn behandelprogramma's. Deze zijn geformuleerd 

in de EquiPod app voor drie verschillende doeleinden: 

ONDERHOUD & WELZIJN 

PIJNMANAGEMENT 

REPARATIE & HERSTEL 

 

De microstroomformules zijn programmaspecifiek om ervoor te zorgen dat de optimale 

microstroomparameters worden toegepast voor elk beoogd resultaat. Hierdoor kan de EquiPod de meest 

geavanceerde multi-frequentie microstroom voor je paard(en) leveren. 

 
APP-GESTUURDE SOFTWARE 

De EquiPod Bluetooth mobiele app is beschikbaar op zowel Android- als iOS-apparaten. Het is intuïtief, 

eenvoudig te gebruiken en ontworpen om je te helpen het meeste uit je apparaat en tijd te halen.  
 

De functies omvatten: 

- Drie unieke programma's, met keuze uit verschillende behandelingsduur. 

- Pushmeldingen om je te laten weten wanneer de behandelingssessie klaar is. 

- Batterijniveau-indicator voor elk gekoppeld apparaat. 

- Mogelijkheid om aan meerdere apparaten tegelijk te koppelen, waardoor gelijktijdige 

behandelingen voor meerdere paarden mogelijk zijn. 
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