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Aandoening Wat te gebruiken Hoe te gebruiken Aanvullingen 

Allergieën (luchtweg) Transpirator 
De eerste week, dagelijks 45 minuten.  

Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten 
per behandeling. 

Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, 
ook als allergie de oorzaak is. Door de 

reiniging van de luchtwegen kan het paard 
een jaar of langer baat hebben bij een kuur 

van een maand. Bij verdenking van een 
meespelende bacterie wordt toevoegen van 

respira silver aanbevolen. 

Artrose 
Magneetveld: Minipulse, Neckpiece, 
Therapulse, 9PH of 4PH, Hoofpad 

Welk apparaat het meest geschikt is, is 
afhankelijk van de plaats waar de artrose 

zit.  

In de acute fase (pijn/ontsteking) 2 Hz.  

In de chronische fase 's morgens/voor het 
werk 15/30Hz.  

Na het werk/eind van de dag 2 Hz. 

Artrose zal niet herstellen, maar er kan beter 
mee worden omgegaan. Waarschijnlijk is wel 

blijvende therapie nodig. 

Astma Transpirator 
De eerste week, dagelijks 45 minuten.  

Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten 
per behandeling 

Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, 
ook wanneer allergie de oorzaak is.  

Door de reiniging van de luchtwegen kan het 
paard een jaar of langer baat hebben bij 

een kuur van een maand. 

Bekken Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 

Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is: 2 
Hz.  

Wanneer er geen sprake meer is van 
warmte/pijn 15/30 Hz. om de doorbloeding 

te verbeteren. 

Behandeling is afhankelijk van welke 
weefsels bij de blessure betrokken zijn. 

Botbreuk 
Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 

4PH 

De eerste dagen 2 Hz.  

Zodra de duidelijkste pijn (en evt. warmte) 
weg is, zo snel mogelijk naar 30 Hz. Indien 
mogelijk 60 minuten aan 1 stuk behandelen. 

Breuken herstellen in ongeveer helft van de 
tijd, die een breuk normaal gesproken nodig 
heeft om te herstellen. Magneetveld gaan 
ook door eventueel gips heen. De therapie 

kan ook gebruikt indien er pennen, schroeven 
of platen zijn aangebracht. Dit metaal is niet 

magnetiseerbaar. 

Brokkelhoeven Magneetveld: Hoofpad 
Om te wennen, 3 dagen 2 Hz.  

Daarna 15/30 Hz om de doorbloeding te 
verbeteren 

Betere hoefkwaliteit is één van de positieve 
bijwerkingen van magneetveld therapie.  

Na een periode van behandelen zie je de 
betere hoefkwaliteit langzaam vanaf de 

kroonrand ontstaan. 
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Bronchitis Transpirator 
De eerste week dagelijks 45 minuten.  

Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten 
per behandeling 

Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, 
ook wanneer allergie de oorzaak is.  

Door de reiniging van de luchtwegen kan het 
paard een jaar of langer baat hebben bij 

een kuur van een maand. 

Checkligament 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

Magneetveld:  
In het acute stadium op 2 Hz.  

In het chronisch stadium afwisselend 2 en 

15/30 Hz in combinatie met werk, 1 á 2x 
per dag. 

Laser:  
douchekopvariant: 20 a 30 sec. per plaats 

en dan kopbreedte verplaatsen, 1x per 
dag/om de dag 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 

normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 
zou zijn.  

Magneetveld therapie kan daarnaast goed 
worden ingezet bij de opbouw van het werk. 

Collateraal band Magneetveld: Hoofpad 

In het acute stadium op 2 Hz.  
In het chronisch stadium afwisselend 2 en 
15/30 Hz in combinatie met werk, 1 á 2x 

per dag. Met de Hoofpad geeft het paard 
heel duidelijk aan wanneer er op een te 

hoge stand wordt behandeld, door van de 
Hoofpad af te stappen. 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. 
Dit is echter wel een blessure, die over het 

algemeen een langere hersteltijd nodig 
heeft. 

Cooling Down Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 
2Hz na het werken/of na transport voor het 

afvoeren van afvalstoffen. 

In geval van verzuring met een tijdelijke 
oorzaak, kan het het paard door die 

periode heen helpen.  
Is het iets wat bij het paard hoort, dan 

iedere dag, afhankelijk van werk toepassen. 

COPD Transpirator 
De eerste week, dagelijks 45 minuten.   

Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten 

per behandeling 

Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, 
ook wanneer allergie de oorzaak is.  

Door de reiniging van de luchtwegen kan het 

paard een jaar of langer baat hebben bij 
een kuur van een maand. 

Dampigheid Transpirator 
De eerste week, dagelijks 45 minuten.   

Vanaf de 2e week afbouwend, 30 minuten 
per behandeling. 

Meestal is een kuur van 1 maand voldoende, 
ook wanneer allergie de oorzaak is. Door de 
reiniging van de luchtwegen kan het paard 
een jaar of langer baat hebben bij een kuur 

van een maand.  
Bij verdenking van een meespelende 

bacterie wordt toevoegen van respira silver 
aanbevolen. 
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Diepe buiger 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

Magneetveld:     
In het acute stadium op 2 Hz.                     In 
het chronisch stadium afwisselend 2 en15/30 
Hz in combinatie met werk, 1 á 2x per dag. 

Laser:  
douchekopvariant, 20 a 30 sec per plaats en 
dan kopbreedte verplaatsen, 1x per dag/ 

om de dag 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. Magneetveld therapie kan 
daarnaast goed worden ingezet bij de 

opbouw van het werk. 

Fractuur 
Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 

4PH 

De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste 
pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel 
mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 

minuten aan 1 stuk behandelen. 

Breuken herstellen in ongeveer helft van de 
tijd, die een breuk normaal gesproken nodig 
heeft om te herstellen. Magneetveld gaan 
ook door eventueel gips heen. De therapie 

kan ook gebruikt indien er pennen, schroeven 
of platen zijn aangebracht. Dit metaal is niet 

magnetiseerbaar. 

Griffelbeen Breuk 
Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 

4PH 

De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste 
pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel 
mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 

minuten aan 1 stuk behandelen. 

Breuken herstellen in ongeveer helft van de 
tijd, die een breuk normaal gesproken nodig 

heeft om te herstellen. 

Hals Magneetveld: Neckpiece 
Meeste behandelingen op 2 Hz, eventueel bij 
chronisch letsel afwisselend 2 en15/30 Hz in 

combinatie met werk, 1 a 2x per dag. 

Behandeling is afhankelijk van welke 
weefsels bij de blessure betrokken zijn. 

Hematoom 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

 
Boreas 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
daarna 15/30 Hz 1 a 2x per dag. 

Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 
plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 

per dag/ om de andere dag 
Boreas: in het acute stadium 20 minuten 

koelen met compressie 

Met alle therapie vormen neemt de zwelling 
snel af. Magneetveld therapie kan 

daarnaast goed worden ingezet bij de 
opbouw van het werk. 

High Suspensory 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 

en15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 
per dag. 

 Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 
plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 

per dag/ om de andere dag 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. Magneetveld therapie kan 
daarnaast goed worden ingezet bij de 

opbouw van het werk. 

Hoefbeen Breuk Magneetveld: Hoofpad 

De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste 
pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel 
mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 

minuten aan 1 stuk behandelen. 

Breuken herstellen in ongeveer helft van de 
tijd, die een breuk normaal gesproken nodig 

heeft om te herstellen. 
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Hoefbevangenheid Magneetveld: Hoofpad 
In het acute stadium op 2 Hz, in het chronisch 

stadium 15/30 Hz, 1 a 2x per dag 

In de acute fase ligt de nadruk op ontsteking 
en pijn remmen. Indien bijtijds met de 

behandeling wordt begonnen kan kanteling 
van het hoefbeen worden voorkomen. Bij 

chronische gevallen helpt 15/30 Hz om de 
doorbloeding te verbeteren en de hoeven 

sneller te laten groeien. 

Hoefkatrol ontsteking 
Magneetveld: Hoofpad 

(Minipulse, spats van 9PH of 4PH) 

Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is:2 Hz. 

Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz 
om de doorbloeding te verbeteren. 

Te gebruiken standen kunnen van dag tot 

dag veranderen, afhankelijk of de ontsteking 
actief is. 

Hoefzweer Magneetveld: Hoofpad 
2 Hz is ontstekingsremmend, toepasbaar 

nadat hoefzweer is opengesneden. 
Behandeling is afhankelijk van of de 
hoefzweer moet openbreken of niet 

Hoesten Transpirator 
De eerste week, dagelijks 45 minuten, vanaf 

de 2e week afbouwend, 30 minuten per 
behandeling 

Meestal is kuur van 1 maand voldoende, ook 
als allergie oorzaak is. Door de reiniging van 

de luchtwegen kan het paard een jaar of 
langer baat hebben bij een kuur van een 

maand. Bij verdenking van een meespelende 
bacterie wordt toevoegen van respirasilver 

aanbevolen.  

Kissing spines Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 
Ten tijden van spierspanning, 2 Hz voor de 
ontspanning, in de overige perioden 15/30 

Hz om de doorbloeding te verbeteren 

Positie wervels zal niet veranderen, 
magneetveld therapie heeft wel positieve 

invloed op de spieren er om heen. Vaak zal 
langdurige behandeling nodig zijn 

Knieband 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 

en15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 
per dag. 

Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 
plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 

per dag/ om de andere dag 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. Magneetveld therapie kan 
daarnaast goed worden ingezet bij de 

opbouw van het werk. 

Kootbeen breuk 
Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 

4PH 

De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste 
pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel 
mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 

minuten aan 1 stuk behandelen. 

Breuken herstellen in ongeveer helft van de 
tijd, die een breuk normaal gesproken nodig 
heeft om te herstellen. Magneetveld gaan 
ook door eventueel gips heen. De therapie 

kan ook gebruikt indien er pennen, schroeven 
of platen zijn aangebracht. Dit metaal is niet 

magnetiseerbaar.. 



 MagnaCare Therapieën 

 

® MagnaCare 2019 

Aandoening Wat te gebruiken Hoe te gebruiken Aanvullingen 

Ligament 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 

en15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 
per dag. 

Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 
plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 

per dag/ om de andere dag 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn.  
Magneetveld therapie kan daarnaast goed 
worden ingezet bij de opbouw van het werk. 

Longbloeder Transpirator 

De eerste week, dagelijks 45 minuten, vanaf 

de 2e week afbouwend, 30 minuten per 
behandeling. 

Binnen 1 maand voldoende moet verschil te 

merken zijn. Maar behandeling kan 
langduriger nodig zijn. 

Luchtweg infectie Transpirator 
De eerste week, dagelijks 45 minuten, vanaf 

de 2e week afbouwend, 30 minuten per 
behandeling. 

Meestal is kuur van 1 maand voldoende, ook 
als allergie oorzaak is. Door de reiniging van 

de luchtwegen kan het paard een jaar of 
langer baat hebben bij een kuur van een 

maand. Bij verdenking van een meespelende 
bacterie wordt toevoegen van respirasilver 

aanbevolen. 

Mok Laser 

Met puntlaser; langs randen van wond 20 a 
30 sec per plaats en dan kopbreedte 

verplaatsen, 1x per dag/ om de andere 
dag. Bij grotere wonden kan daarnaast de 

douchekop gebruikt worden. 

Laser laat de wonden snel genezen, maar 
gaat ook de ontsteking tegen. 

Daarnaast zijn de producten van Botanica 
een goede aanvulling. 

Mondhoek problemen Laser 

Met puntlaser; langs randen van wond 20 a 
30 sec per plaats en dan kopbreedte 

verplaatsen, 1x per dag/ om de andere 
dag 

Laser laat de wonden snel genezen. Ten 
tijden van de wondbehandeling moet wel 

rekening gehouden worden met het gebruik 
van het bit.  

Daarnaast zijn de producten van Botanica 
een goede aanvulling. 

Ontsteking 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

 
Boreas 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 

en15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 
per dag. 

 Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 
plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 

per dag/ om de andere dag. 
 

Zowel magneetveld therapie op 2 Hz als 
laser therapie zijn erg ontstekingsremmend. 
Daarnaast kan magneetveld therapie kan 

ook goed worden ingezet bij de opbouw van 
het werk. 
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Oppervlakkige buiger 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

 
Boreas 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 

en15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 
per dag. 

 Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 
plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 

per dag/ om de andere dag. 
Boreas: in het acute stadium 20 minuten 

koelen met compressie 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. Magneetveld therapie kan 
daarnaast goed worden ingezet bij de 

opbouw van het werk. 

Peesblessure 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

 
Boreas 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 en 
15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 

per dag. 
 Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 

plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 
per dag/ om de andere dag. 

Boreas: in het acute stadium 20 minuten 
koelen met compressie 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. 
Magneetveld therapie kan daarnaast goed 
worden ingezet bij de opbouw van het werk. 

Peesplaat 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

 
Boreas:  

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 en 
15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 

per dag. 
 Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 

plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 
per dag/ om de andere dag. 

Boreas: in het acute stadium 20 minuten 
koelen met compressie 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. 
Magneetveld therapie kan daarnaast goed 
worden ingezet bij de opbouw van het werk. 

Peesschede 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
Laser 

 
Boreas 

Magneetveld: in het acute stadium op 2 Hz, 
in het chronisch stadium afwisselend 2 en 

15/30 Hz in combinatie met werk, 1 a 2x 
per dag. 

 Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 
plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 

per dag/ om de andere dag. 
Boreas: in het acute stadium 20 minuten 

koelen met compressie 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. Magneetveld therapie kan 
daarnaast goed worden ingezet bij de 

opbouw van het werk. 

S.I. Gewricht Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 
Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is:2 Hz. 

Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz 
om de doorbloeding te verbeteren. 

Behandeling is afhankelijk van welke 
weefsels bij de blessure betrokken zijn. 

Schiefel 
Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 

4PH 
Zolang er nog warmte in het been aanwezig 
is, 2 Hz. Daarna zo snel mogelijk naar 30 Hz 

Eerste zwelling neemt snel af. Behandeling 
voort zetten totdat geen afname van de 

zwelling meer te zien is. 
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Schoft Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 
Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is:2 Hz. 

Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz 
om de doorbloeding te verbeteren. 

Behandeling is afhankelijk van welke 
weefsels bij de blessure betrokken zijn. 

Schouder Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 
Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is:2 Hz. 

Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz 
om de doorbloeding te verbeteren. 

Behandeling is afhankelijk van welke 
weefsels bij de blessure betrokken zijn. 

Sesambeen Breuk 
Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 

4PH 

De eerste dagen 2 Hz. Zodra de duidelijkste 
pijn (en eventuele warmte) weg is. Zo snel 
mogelijk naar 30 Hz. Indien mogelijk 60 

minuten aan 1 stuk behandelen. 

Breuken herstellen in ongeveer helft van de 
tijd, die een breuk normaal gesproken nodig 

heeft om te herstellen. 

Spanning Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 
2Hz, bij de meeste paarden werkt het, het 
beste voor het werk, maar kan ook goed 

effect hebben nar (zwaar) werk, na transport 

Als spanning tijdelijke oorzaak heeft, kan het 
het paard door die periode heen helpen. Is 
het iets wat bij het paard hoort, dan iedere 

dag, afhankelijk van werk toepassen. 

Spat 
Magneetveld: Minipulse, hockbooth van 9PH 

of 4PH 

In de acute (pijnlijke/ontsteking) fase 2 Hz. In 
de chronische fase 's morgens/voor het werk 
15/30Hz. Na het werk/eind van de dag 2 

Hz. 

Spat zal niet herstellen, maar er kan beter 
mee worden omgegaan. Indien het aan 

elkaar groeien van het gewricht gewenst is, 
kan dit bevorderd worden. 

Spierbevangenheid Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 

In de acute (pijnlijke/ontsteking) fase 2 Hz. In 
de chronische fase 's morgens/voor het werk 
15/30Hz. Na het werk/eind van de dag 2 

Hz. 

Helpt bij het snel afvoeren van 
afvalproducten waardoor herstel sneller 

gaat. 

Spierscheuring 

Magneetveld: Minipulse, Neckpiece, 
Therapulse, spats van 9PH of 4PH 

 
Laser 

Magneetveld: In de acute 
(pijnlijke/ontsteking) fase 2 Hz. In de 

chronische fase 's morgens/voor het werk 
15/30Hz. Na het werk/eind van de dag 2 

Hz. 
Laser: met douchekop, 20 a 30 sec per 

plaats en dan kopbreedte verplaatsen, 1x 
per dag/ om de andere dag. 

 

Blessure herstelt in ongeveer de helft van de 
normale tijd, dan dat zonder therapie nodig 

zou zijn. Magneetveld therapie kan 
daarnaast goed worden ingezet bij de 

opbouw van het werk. 

Sport ondersteuning Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 

2Hz voor het werk voor verminderen 
spanning. Als rug losser komt door 

opwarming: 15/30 Hz voor het werk. 
2Hz na (zwaar) werk, na transport voor 

afvoeren afvalstoffen. 

Gebruik kan aangepast worden aan de 
trainingsfase. In tijden van minder werk, zal 
therapie minder gebruikt hoeven worden. 

Spronggewricht 
Magneetveld: Minipulse, hockbooth van 9PH 

of 4PH 

Zolang er duidelijk warmte en/of pijn is:2 Hz. 
Zodra de warmte/pijn weg zijn 15/30 Hz 

om de doorbloeding te verbeteren. 

Behandeling is afhankelijk van welke 
weefsels bij de blessure betrokken zijn 



 MagnaCare Therapieën 

 

® MagnaCare 2019 

Aandoening Wat te gebruiken Hoe te gebruiken Aanvullingen 

Stijfheid Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 

2Hz als het door spanning wordt 
veroorzaakt,  voor het werk, maar kan ook 
goed effect hebben na (zwaar) werk, na 

transport. Als rug losser komt door 
opwarming: 15/30 Hz voor het werk 

  

Als de stijfheid tijdelijke oorzaak heeft, kan 
het het paard door die periode heen helpen. 

Is het iets wat bij het paard hoort, dan 
iedere dag, afhankelijk van werk toepassen. 

Vasculitis 

Laser  
 

Magneetveld: Minipulse, spats van 9PH of 
4PH 

 
 

Laser: Met puntlaser; langs randen van wond 
20 a 30 sec per plaats en dan kopbreedte 

verplaatsen, 1x per dag/ om de andere 
dag. Bij grotere wonden kan daarnaast de 

douchekop gebruikt worden. 
Magneetveld: 2 Hz. Om ontsteking van 

binnenuit te verminderen 

De laser werkt goed voor het wondherstel en 
het remmen van de ontsteking. Magneetveld 

therapie kan ook worden ingezet om de 
ontsteking tegen te gaan. Daarnaast zijn de 

producten van Botanica een goede 
aanvulling. 

Vasthouden rug 
Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 

 
 

2Hz als het door spanning wordt 
veroorzaakt,  voor het werk, maar kan ook 
goed effect hebben na (zwaar) werk, na 

transport. Als rug losser komt door 
opwarming: 15/30 Hz voor het werk 

  

Als vasthouden tijdelijke oorzaak heeft, kan 
het het paard door die periode heen helpen. 

Is het iets wat bij het paard hoort, dan 
iedere dag, afhankelijk van werk toepassen. 

Verzuring Magneetveld: Therapulse, 9PH of 4PH 
2Hz na het werken/of na transport voor 

afvoeren afvalstoffen. 

Als verzuring tijdelijke oorzaak heeft, kan het 
het paard door die periode heen helpen. Is 
het iets wat bij het paard hoort, dan iedere 

dag, afhankelijk van werk toepassen. 

Wonden Laser 

Met puntlaser; langs randen van wond 20 a 
30 sec per plaats en dan kopbreedte 

verplaatsen, 1x per dag/ om de andere 
dag. Bij grotere wonden kan daarnaast de 

douchekop gebruikt worden. 

Wonden groeien dicht vanaf de randen. 
Binnen 1 behandeling is vaak al de eerste 

laag nieuwe cellen te zien. 
Daarnaast zijn de producten van Botanica 

een goede aanvulling. 

 


