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Vraag & Antwoord  
ArcEquine microstroomtherapie 
 

 
 
 
 
 

 
 
ALGEMEEN 
 
Wat moet ik weten voor ik ArcEquine op mijn paard gebruik? 
 

We raden altijd aan de gebruikershandleiding en deze FAQ zeer zorgvuldig te lezen 

en je dierenarts vóór gebruik te raadplegen. 
 
 
Waarvoor kan een ArcEquine worden gebruikt? 
 

De toepassing van microstroomtherapie is bedoeld om het natuurlijke herstelproces van het 

lichaam te ondersteunen en de productie van adenosinetrifosfaat (ATP) te stimuleren, 

pijnbestrijding en weefselherstelprocessen te ondersteunen en wordt gebruikt om 

de behandeling van veel verschillende aandoeningen, verwondingen en ziekten. 
 
 
Welk bewijs is er dat Microcurrent-technologie werkt? 
 

Er zijn veel peer-reviewed onderzoekspublicaties die de werkzaamheid en veiligheid van 

microstroomtherapie ondersteunen. Er zijn ook veel casestudy's die aantonen dat gebruikers 

aanzienlijke voordelen hebben ondervonden van het gebruik van microstroomtherapie, bij de 

behandeling van een breed spectrum aan aandoeningen. Je vindt een deel van deze publicaties 

in de link in de productbeschrijving van ArcEquine in de webshop van Equinics. 

 
 
Hoe snel zou ik het resultaat kunnen zien? 
 

Door de grote variabelen en individuele verschillen reageert elk paard anders op 

microstroomtherapie. Daarom kunnen we geen garanties geven over het resultaat. 

Gebruikers merken vaak een aanzienlijke verbetering van hun paard binnen de 

eerste 6 weken, velen echter al binnen een kortere periode. 
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Hoe weet ik of het ArcEquine apparaat werkt? 
 

De toegepaste microstroom ondersteunt de processen die van nature plaatsvinden in de 

cellen van het lichaam en die niet zintuiglijke waargenomen kunnen worden.  Daarom is er dan 

ook geen merkbaar gevoel bij het gebruik van het apparaat. Het groene knipperende lampje op 

de bezorgeenheid verzekert je ervan dat het apparaat correct werkt en dat er een goede 

verbinding tot stand is gebracht. 

 

 
Zijn er  bijwerkingen? 
 
Een microstroombehandeling kan een licht uitdrogend effect hebben. Zorg voor dat 

je paard altijd toegang heeft tot vers drinkwater als hij het apparaat gebruikt. 

 
 
Als een ontsteking een natuurlijke reactie van het lichaam op een schade is, waarom 
probeert het apparaat dan de ontsteking te verminderen? 

 

Het apparaat voorkomt geen ontsteking en interfereert op geen enkele manier met het 

natuurlijke genezingsproces. In plaats daarvan heeft microstroomtherapie tot doel de 

natuurlijke cellulaire processen van het lichaam te bevorderen om het genezingsproces te 

vergemakkelijken. 
 
 
Kan ik ArcEquine gebruiken in de plaats van een veterinaire behandeling? 

 

Het apparaat moet worden worden gebruikt als aanvulling op - en niet als 

vervanging voor de veterinaire praktijk. We raden altijd aan om de dierenarts te 

raadplegen voor je het apparaat gebruikt. 
 
 
Is de ArcEquine en microstroomtherapie veilig? 

 

Over het algemeen wordt microstroomtherapie als veilig gerapporteerd. Het wordt deze 

beschouwd als een veilige en niet-invasieve behandelmethode. 
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Gevoeligheid van de huid? 

 

Hoewel het zeer ongebruikelijk is, kunnen sommige paarden een gevoeligheidsreactie 

ontwikkelen als gevolg van langdurig gebruik. In zeldzame gevallen kunnen ze ook lichte haaruitval 

of haarverkleuring ervaren. Om de kans dat dit gebeurt te verkleinen, doen we de volgende 

aanbevelingen: 
 

• Trek de riem niet te strak aan. De rubberen pads, en de gel, zijn gevoelig, dus er is heel 

weinig druk nodig om goed contact te behouden. 

• Maak de rubberen pads voorzichtig schoon na el gebruik, om eventuele (gel)resten te 

verwijderen, was alleen het contactoppervlak en droog grondig maar voorzichtig. 

• Gebruik de ArcEquince niet langer dan 3 uur per sessie. 

• Verwijder de beenband na elke 3 uur gebruik. 

• Gebruik de ArcEquine niet 's nachts. 

• Maak het apparaat nooit vast over een open wond of over huidirritatie. 

• De ArcEquine is veilig te gebruiken bij blessures die de huid niet hebben beschadigd, mits 

het paard dit accepteert. 

• Wissel het apparaat altijd tussen de (gezonde) benen voor elk programma van 3 uur. 
 
 
Gevoeligheid van geleidende gel? 

 

De ArcEquine contactgel is wateroplosbaar, hypoallergeen en vrij van propyleenglycol. Sommige 

paarden kunnen echter overgevoelig zijn voor gels (of een van hun bestanddelen) en we kunnen 

niet garanderen dat een paard geen gevoeligheidsreactie op de gel zal hebben. Als je paard een 

reactie op de gel ervaart, raden we aan het gebruik te staken en de gel uit het aangetaste 

gebied te wassen. 
 
 
Moet ik mijn dierenarts raadplegen voordat ik het gebruik? 

 

Microstroomtherapie is veilig, niet-invasief en drugsvrij. We raden echter altijd aan om je 

dierenarts te raadplegen voordat je een ArcEquine gebruikt als je paard medische problemen 

heeft, of (al) zorg krijgt van professionele zorgverleners. We raden ook aan de meegeleverde 

gebruikershandleiding aandachtig door te lezen, deze bevat informatie over waarschuwingen, 

voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties. 
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Is een ArcEquine vergelijkbaar met een TENS-machine? 

 

De ArcEquine werkt heel anders dan een TENS-machine. Een TENS-machine heeft tot doel de 

symptomen van pijn te verminderen, door een sterkere elektrische stroom te gebruiken als 

stimulator om deze tijdelijke pijnverlichting te kunnen bieden. Microstroomtechnologie maakt 

gebruik van een veel kleinere microstroom, die tot doel heeft het lichaam te helpen de 

onderliggende oorzaak van de pijn aan te pakken. 
 
 
Zijn er contra-indicaties voor ArcEquine en Microcurrent? 
 

Contra-indicaties zijn onder meer: 

• Geïmplanteerde defibrillatoren of elk ander geïmplanteerd elektrisch apparaat. 

• Vermoede of gediagnosticeerde epilepsie. 

• Vermoede of gediagnosticeerde kanker van welk type dan ook. 

• Vermoede of gediagnosticeerde hartaandoening of hartaandoeningen van welk type 

dan ook. 

• Het paard is drachtig. 
 
 
Kan ik ArcEquine gebruiken als mijn paard drachtig is? 
 

Er is momenteel geen klinisch bewijs om de veiligheid van het gebruik van microstroomtherapie 

tijdens de zwangerschap te ondersteunen. Daarom raden we het niet aan. 

 
 
Kan ik ArcEquine gebruiken als mijn paard epilepsie heeft? 
 

Er is momenteel geen klinisch bewijs dat de veiligheid van het gebruik van microstroomtherapie 

bij epilepsie ondersteunt. Daarom raden we het niet aan. 

 
 
Kan een ArcEquine worden gebruikt bij paarden met hartaandoeningen of 
hartaandoeningen? 

 

Er is momenteel geen klinisch bewijs ter ondersteuning van de veiligheid van het gebruik van 

microstroomtherapie bij hartaandoeningen of hartaandoeningen. Daarom raden we het niet 

aan. 
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Kan een ArcEquine worden gebruikt door paarden met geïmplanteerde elektrische 
apparaten? 

 

Er is momenteel geen klinisch bewijs ter ondersteuning van de veiligheid van het gebruik van 

microstroomtherapie met geïmplanteerde defibrillatoren of enig ander geïmplanteerd 

elektrisch apparaat. Aangezien het momenteel niet bekend is of een van beide apparaten 

elektrische interferentie kan veroorzaken, raden we dit niet aan. 
 
 
Is een ArcEquine geschikt voor paarden met kanker? 

 

Het gebruik en de veiligheid van microstroomtherapie bij kanker zijn nog niet klinisch 

vastgesteld. Hoewel de microstroom voordelen kan bieden met betrekking tot pijnbestrijding en 

de functionaliteit van gezonde cellen, zijn de mogelijke effecten van de microstroom op de 

kankercellen momenteel onbekend. Daarom raden we het gebruik van microstroomtherapie 

niet aan voor paarden met een vermoedelijke of gediagnosticeerde vorm van kanker. 
 
 
Wat gebeurt er als ik een toename van de symptomen opmerk? 

 

Een toename van de symptomen binnen de eerste dagen of weken is ongebruikelijk, maar 

mocht het voorkomen, dan zijn deze gevallen meestal van korte duur en zijn ze normaal 

gesproken een voorbode van verbetering. In het onwaarschijnlijke geval van een bijwerking, 

raden we altijd aan het gebruik te staken en contact op te nemen met ArcEquine op 

admin@arcmicrotech.com 
 
 
Biedt microstroomtherapie genezing? 

 

Microstroom biedt geen genezing. Veel aandoeningen, zoals bijv. artritis zijn degeneratief en 

ongeneeslijk, maar microstroomtherapie kan worden gebruikt als een veilig en effectief 

hulpmiddel om het lichaam te helpen de bijbehorende symptomen te verminderen door middel 

van pijnbestrijding. 
 
 
GEBRUIK 
 
Moet de ArcEquine worden vastgemaakt aan het geblesseerde deel van het lichaam? 

 

Microstroomtechnologie werkt systemisch, zodat er geen specifieke plaatsing van het 

apparaat vereist is. We raden af om het apparaat op of over het getroffen gebied te dragen, 

aangezien dit niet nodig is. 
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Waar op het been van het paard moet de beenband worden geplaatst? 

 

De riem moet idealiter aan de buitenkant van het onderbeen en rond het pijpbeen worden 

geplaatst, aangezien dit de meest praktische plaatsing is om een goede verbinding tot stand te 

brengen. We raden ook aan om de beenband elke dag te wisselen tussen de (gezonde) benen 

en niet over het aangetaste gebied of in de buurt van een ontstekingsgebied te dragen. 

 
 
Moet de bezorgeenheid aan het einde van elke sessie worden verwijderd? 
 

De ArcEquine moet aan het einde van elke 3 uur durende sessie of zo snel mogelijk daarna 

worden verwijderd. Alles wat langdurig aan de benen vastzit, kan de huid irriteren en de kans op 

beschadiging van het apparaat vergroten. 
 
 
Kan ik de ArcEquine 's nachts gebruiken? 

 

Laat een ArcEquine niet 's nachts op het paard zitten, aangezien er meer kans is dat het paard 

het apparaat in de stal beschadigt (let op: accidentele schade valt niet onder de garantie). 

Sommige paarden kunnen na langdurig gebruik ook een irritatie ontwikkelen en zelfs wat verlies 

of verkleuring van haar, vooral als de beenriem te strak zit. 

 

 
Kan ArcEquine worden gebruikt wanneer het paard op de weide loopt?  

 

Op voorwaarde dat het schoon en droog wordt gehouden en het apparaat volledig 

beschermd wordt onder een gamache of verband, kan het op de wei worden 

gebruikt. Sommige gebruikers vinden het handig om Vet Wrap te gebruiken om het 

apparaat te beschermen. Houd er rekening mee dat schade door  ongelukjes, 

scahde door vocht of water etc niet onder de garantie valt. 

 
 
Hoe vaak moet ik het apparaat gebruiken? 

 

Elk programma duurt 3 uur en het apparaat schakelt zichzelf automatisch uit aan het einde van 

elk programma. We raden aan het initiële protocol van 6 weken te volgen, waarbij je dagelijks 

één programma van 3 uur voltooit. 
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Wat gebeurt er als ik een dag gemist heb? 

 

Als er dagen worden gemist, raden we je aan om in hetzelfde programma te blijven en door te 

gaan met het resterende aantal dagen / weken dat voor dat programma wordt aanbevolen. 

Om er zeker van te zijn dat je de beste resultaten met je apparaat behaalt, raden we aan het 

aanbevolen programma van 6 weken te volgen en alle dagelijkse programma's achter elkaar 

uit te voeren. 

 
 
Kan de ArcEquine meer dan één keer per dag worden gebruikt? 

 

Je gebruikt een ArcEquine slechts voor één programma van 3 uur per dag en alleen onder de 

volgende voorwaarden: 
 

• Trek de elastische banden niet te strak aan. De rubberen pads zijn gevoelig en vereisen 

slechts een lichte druk om een goede connectiviteit te behouden. 

• Zorg er bij gebruik van de rubberen kussentjes voor, dat het contactoppervlak na elk 

gebruik schoon en droog gemaakt wordt. 

• Zorg er bij het gebruik van de contactgel voor dat het gebied van de huid waar de gel is 

aangebracht na elk gebruik voorzichtig wordt gewassen en gedroogd. 

• Gebruik het apparaatnNiet langer dan 3 uur per sessie en verwijder het zsm na elk 

gebruik. 

• Laat je paard niet snachts met de Arc om staan. 

• Maak het apparaat nooit vast over een open wond of over huidirritatie. 

• De ArcEquine is veilig te gebruiken bij blessures die de huid niet hebben beschadigd, mits 

het paard dit accepteert. 

• Wissel bij elk gebruik tussen de (gezonde) benen, voor elk programma van 3 uur. 
 
 
Moet ik de ArcEquine contactgel gebruiken? 
 

Het is belangrijk om ArcEquine Gel bij elk gebruik op de rubberen pads aan te brengen. De gel 

zorgt voor de geleiding tussen de elektrode (koolstofrubberen pad) en de huid die nodig is om 

een goede verbinding door het haar te krijgen. De ArcEquine gel voldoet aan veterinaire 

voorschriften en is hypoallergeen. Gebruik geen andere gel in combinatie met de ArcEquine. 

Zelfs  al zijn sommige geleidende gels van medische kwaliteit , kunnen ze propyleenglycol 

bevatten, dat kan reageren met de huid. 
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Kan ik ArcEquine gebruiken als mijn paard een natte vacht heeft? 

 

Nee, zorg ervoor dat de vacht droog is en vrij van vuil of vet. Natte en vieze vacht 

beïnvloedt de verbinding van het apparaat. 

 
 
Kan microstroomtherapie worden gebruikt in combinatie met andere therapieën? 

 

De ArcEquine kan veilig worden gebruikt in combinatie met vele andere therapieën, maar we 

raden af om magnetische therapieën te gebruiken gedurende dezelfde periode van 3 uur, 

omdat dit de delicate elektronica in de ArcEquine-eenheid zou kunnen verstoren. Raadpleeg 

altijd een dierenarts. 
 
 
Kan ik tegelijkertijd met ArcEquine een magneet therapie produkt gebruiken?  

 

Microstroomtherapie kan worden gebruikt in combinatie met de meeste andere 

behandelingen, met inbegrip van magnetische therapie. We raden echter niet aan 

om ArcEquine en een magnetische deken tegelijkertijd te gebruiken, omdat de 

magnetische componenten de delicate elektronica in het ArcEquine-apparaat 

kunnen verstoren. 

 
 
Kan ik de ArcEquine op mezelf gebruiken? 

 

We kunnen het gebruik van ArcEquine bij mensen niet aanbevelen, aangezien het niet is 

gecertificeerd voor menselijk gebruik. De Arc4Health en Arc4Sports hebben de nodige 

wettelijke goedkeuring gekregen voor veilig menselijk gebruik en zijn gecertificeerd als Klasse IIa 

medische apparaten. 
 
 
TECHNISCHE VRAGEN 
 
Welk programma moet ik gebruiken? 

 

ArcEquine heeft 4 programma's gericht op het optimaliseren van APT-productie 

ter ondersteuning van pijnvermindering en weefselreparatie.  

 

De programma's bieden een specifieke volgorde van frequenties die overeenkomen 

met de stadia van pijnbestrijding en weefselreparatie, in de volgorde dat ze van 

nature zouden optreden. 
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Programma 1 - Gebruik 1 week (Pijnbestrijding 75% - Weefselreparatie 25%) 

Programma 2 - Gebruik 2 weken  (Pijnbestrijding 50% - Weefselreparatie 50%) 

Programma 3 - Gebruik 3 weken  (Pijnbestrijding 25% - Weefselreparatie 75%) 

Programma 4 – Onderhoud   (Pijnbestrijding 0% - Weefselreparatie 100%) 

 

Programma 1 is bedoeld om de beginfase van genezing te ondersteunen door het 

verminderen van pijn en ontsteking. Dit is een belangrijke fase voor het behandelen 

van pijnsymptomen bij zowel acute als chronische aandoeningen. 
 

Programma 2 ondersteunt zowel pijnbestrijding als weefselherstel.  

 

Programma 3 ondersteunt voornamelijk weefselreparatie in overeenstemming 

met het natuurlijke genezingsproces. 

 

Programma 4 kan als onderhoudsoptie worden gebruikt en kan zo vaak als nodig 

wordt gebruikt. We raden aan om het minstens 2 dagen per maand te gebruiken 

om eventuele verbeteringen te handhaven. 

 
 
Ik vind het moeilijk om een verbinding tot stand te brengen, wat kan ik doen? 
 

Wacht een paar seconden om een verbinding tot stand te brengen, aangezien deze niet altijd 

direct is. Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan een onderbroken verbinding. 
 

• Controleer of er voldoende gel op de pads zit - als de geleidende gel niet door het haar 

naar de huid kan dringen, kan er geen verbinding tot stand worden gebracht. 

• Als je paard bijzonder dik haar heeft, kan het zijn dat je het been moet knippen/scheren 

voordat je ArcEquine gebruikt. 

• Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen. 

• Probeer verschillende posities op het been, maar zorg ervoor dat je de beenband niet te 

strak trekt. 

• Zorg ervoor dat de kabel van de beenband volledig in de onderkant van de 

leveringseenheid is gestoken. 
 
  



 

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

Hoe lang duurt het voordat de ArcEquine is opgeladen? 
 

De ArcEquine moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen. Het duurt ongeveer 4 

uur voordat uw leveringseenheid volledig is opgeladen, en de lampjes veranderen van 

knipperend rood in knipperend groen, om aan te geven dat het opladen voltooid is. Als de 

bezorgeenheid volledig is opgeladen, is deze in staat om tot tien programmacycli van 3 uur te 

leveren voordat deze opnieuw moet worden opgeladen. 
 
  
ONDERHOUD 
 
Kan ik de beenband wassen? 

 

De beenband bevat elektrische componenten en mag niet in water worden ondergedompeld. 

Om de band schoon te houden raden we aan beide kanten voorzichtig af te vegen met een 

schone, vochtige doek. 

 

 
De beenband is erg vies geworden, wat kan ik doen? 

 

Er zijn Strap Liners te koop die je als voering kan gebuiken in de beenband, om te voorkomen 

dat deze (erg) vies wordt. Zo'n voering is antibacterieel, wasbaar in de machine en gaat tot 4 

maanden mee. Ze komen in een verpakking van 3, dus je 1 op het paard, 1 voor het wassen en 

1 klaar voor gebruik!  Was de beenband zelf niet, omdat deze een elektrisch onderdeel bevat. 

 

 
Hoe onderhoud ik de rubberen pads? 

 

Na elk gebruik is het noodzakelijk om de rubber pads schoon en droog te maken. 

De pads mogen alleen op het contactoppervlak worden gereinigd - met een zachte 

doek en evt zeepwater, voordat ze met water worden afgeveegd. Zorg ervoor dat 

de rubberen pads volledig droog zijn voordat je ze opnieuw op de beenband 

bevestigd. 

 

 
Hoe lang gaan de rubber pads mee? 

Bij moderaat gebruik en goed onderhoud gaan de rubberen pads ca 1 jaar mee. 

Nieuwe pads kunnen gekocht worden in de webshop. 

 

 
Hoe lang gaat de beenband mee? 

Bij moderaat gebruik en goed onderhoud gaat de beenband ca een half jaar mee. 

Nieuwe beenbanden kunnen gekocht worden in de webshop. 


