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Signaler som kroppen förstår  
EQUUSIR BIOS-täcke skapar elektromagnetiska signaler som observeras av kroppens 
neuroreceptorer. Vitalfunktioner tas sedan emot genom hjärnan och anpassas till kroppen. 
Beroende på vilken impuls som krävs skickas denna sedan via täcket, induktionsfältets 
impulsfrekvens förändras och en signal skickas för önskat tillstånd; aktivera, vitalisera, 
regenerera, lugnande eller avslappnande.

EQUUSIR BIOS-systemet är icke-invasivt, skonsamt, holistiskt och därför mycket 
effektivt för hästen. Denna kompletterande metod motsvarar giltiga antidoping- 
och läkemedelskontrollregler (ADMR)

FOKUSERA PÅ 
PRESTATION

Med EQUUSIR BIOS-täcke kan många mål uppnås, oavsett om du vill öka 
hästens koncentration före och/eller under tävling, förmågan att slappna av 
efter transport eller för att aktivera din häst innan träning. EQUUSIR 
BIOS-täcke kan förbereda och aktivera hästens kropp via vitala funktioner 
som blodtryck, muskeltonus, andningsreglering m.m.
Den naturliga kontrollen sker via det autonoma nervsystemet som specifikt 
influeras av impulserna från EQUUSIR BIOS-täcket.

Bröstgjord

Nackstycke

Kontrollpanel Ryggstycke

Maggjord 
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Understödjer prestationsförmågan effektivt
EQUUSIR BIOS-täcket stödjer nervsystemet för att skapa en balans i kroppen. Det 
hormonella systemet spelar en viktig roll i regleringsfunktionen. Förebyggande, 
läkningsprocesser samt ökad blodcirkulation genom ytterligare stimulering av 
lymfsystemet.

MJUKA IMPULSER
EQUUSIR BIOS-täcke 

fokuserar på signalsystemen i 

hästen. En lokal intervention 

på lägre kroppsnivåer som 

celler eller vävnad sker inte. 

BALANS GENOM  
ELEKTROMAGNETISKA   IMPULSER

Fördelar med neurostimulering  
Hästens balans regleras genom det vitala funktionssystemet som inkluderar en interaktion mellan andningssystem, hjärtslag, 
muskelfunktion, blodtryck samt cirkulation. EQUUSIR BIOS-täcket stimulerar kroppens viktiga funktioner och hjälper därför 
kroppen att "aktivera" eller "koppla av". Under denna stimulering förändras inte kroppen på något djupare plan. 

Detta leder till två viktiga fördelar: 
Externa signaler (fysiska/mentala spänningar) som överbelastar kroppen, överlagras av impulser som skickas via 
BIOS-täcket. De svaga biologiskt korrekta signalerna förstärks.

BALANS – MED. HOMEOSTASE

Hästen kan bedöma och reagera sunt på sin miljö om 
kroppen är balanserad. De vitala funktionerna fungerar 
optimalt. Hästen är balanserad och kan återvinna sin 
fulla effektivitet och prestera bra.

OBALANS – MED. HETEROSTASIS

Obalans i kroppen kan påverka de vitala funktionerna 
som omedvetet styrs av det autonoma nervsystemet. 
Sådan obalans kan orsaka disharmoni, stress och 
överreaktion. Målet är att uppnå en balans mellan 
spänning och avslappning under dagen.
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Hjärna

Ryggrad

Nervsystem
FRÅN TÄCKET TILL 

HJÄRNAN

De exakta impulserna från 
EQUUSIR BIOS-täcket tas 

emot genom hudens 
neuroreceptorer och 

transporteras via 
ryggmärgen till hästens 

hjärna

EQUUSIR BIOS-täcket bygger ett vågfält som 
tränger 30 cm djupt in i huden för att nå de 
viktiga nervändarna.

Konstruktionen av det centrala nervsystemet
Det autonoma nervsystemet använder hjärnan och ryggmärgen för överföring och sammanslagning av upplevd information. 
Hjärnan är kontrollcentret för de vitala funktionerna. Det regleras av hormonsystemet och processerar den stimulans som kommer 
från ryggmärgen.

Epidermis

Dermis

Högteknologi som når djupt
De elektriska impulserna matas via ett likströmssystem (DC) från en 
signalöverföring i högtäthet, geometriskt exakta och oändliga spolar (= 
sändare). Detta kan skicka en exakt definierad signal till kroppsdelen. Signalen 
kan uppfattas av kroppen och det elektromagnetiska spektrumet i utrymmet 
förändra och följer kroppens neuroreceptorer mot en positiv reaktion.

VIKTIGA VITALA FUNKTIONER

• Blodtryck och hjärtaktivitet
• Andningsfrekvens
• Kroppstemperatur
• Matsmältning och ämnesomsättning /

energieffektivitet
• Osmotisk stressrespons

(vatten- och saltkoncentration i kroppen)
• Lymfsystem

VIKTIGA DELAR AV HORMONSYSTEMET

• Proteinproduktion
• Kalciuminnehåll
• Muskulaturens tillstånd

(tonus)
• Stabilitet i nervkanalerna
• Blodkoagulationsfaktor
• Fortplantningsförmåga

Nervändar
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ANVÄNDNINGS TID
 30 min eller 3h per tillfälle

FÖRHINDRA PROBLEM
Stäng av mobiltelefonerna

GRUNDLÄGGANDE BETINGNING
Uppnås efter sex veckor

ANVÄNDNING PER DAG   
6 x 30 min eller 1 x 3h

Använd varje dag åtgärd
EQUUSIR BIOS-täcket kan användas dagligen. Varaktigheten för programmen är 

antingen 30 minuter eller 3 timmar. Den maximala rekommenderade 
varaktigheten per dag är totalt 3 timmar (6 x 30 minuter eller 1 x 3 timmar).

EQUUSIR BIOS-täcket kan användas utan medicinsk utbildning. 

: kompletterande 

Det ersätter 
emellertid inte veterinärvård utan kan stödja en nödvändig terapi som en 

kompletterande åtgärd.  

AKTIVERA  
 

Stöd för 
uppvärmningen före 

aktivitet och 
utförande. För att 
förhindra skador, 

stelhet och 
muskelspänningar.

VITALISERA

Används 
som ett bra 

morgonprogram 
eller efter 

avslappning, samt 
en passiv 

uppvärmning.

 

REGENERERA

Stödjer avkoppling 
efter fysisk aktivitet. 

Aktiverar 
lymfsystemet, 

avgiftningsprocess 
och lösgör 

muskulaturen.

LUGNANDE

Kvällsprogrammet. 
Stödjer den allmänna 

harmoniseringen. 
Används för 

muskelavslappning 
och smärtlindring.

AVSLAPPNANDE  

Hjälper hästen 
att uppnå  

avslappning. 
Förbättrar sömnens 
kvalitet och stödjer 
återhämtningen i 

kroppen.

5 ENKLA PROGRAM
Ett knapptryck till rätt inställning
Under dagen krävs olika prestationskapaciteter som stöds 
av EQUUSIR BIOS-täcket. De fem programmen stödjer 
kroppen utan några biverkningar.
Sammansättningen av de fem olika programmen består av prestationshöjning, 
stimulans och återhämtningsorienterade impulser.
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PLACERA EQUUSIR BIOS-täcket
Placera EQUUSIR BIOS-täcket på hästens rygg, 
fäll nackstycket framåt. Fixera 
kardborreknäppningarna och den bakre delen. 
Anslut maggjordar och bröstgjord, se till att 
alla gjordar passar hästen på ett korrekt sätt.

KONTROLLERA ENHETEN OCH ANSLUT

Anslut styrenheten till EQUUSIR BIOS-täcket. 
För att göra detta, anslut kontakten på 
bakstyckets hölster och kontrollera att 
nackdelen är ansluten till baksidan. Se till att 
kablarna är korrekt anslutna till varandra.

STARTA KONTROLLENHETEN

Tryck på ON/OFF- knappen på 
kontrollenheten för att aktivera (håll i 3 
sekunder). När du trycker på 
ON/OFF-knappen igen kan du välja önskat 
program. BIOS-täcket stängs av när 
programmet är klart.

Snabb och enkel att använda 
Snabb och enkel att använda: EQUUSIR BIOS-täcket, inklusive 
nackstycket. Använd inte dess delar separat. Med kontrollenheten 
väljs önskat program. Under användning av täcket har hästen 
fortfarande full möjlighet att röra sig. För laddning av styrenheten 
behöver du endast en fungerande strömanslutning.

EQUUSIR BIOS-täcket levereras i en praktisk väska, så att du enkelt kan 
förvara den på bästa sätt efter varje användning.

  3 enkla steg



AKTIVERA MIN HÄST

• Flyttar kroppen till ett mer vaket tillstånd

• Utsöndrar noradrenalin

•  Ökar uppmärksamhet och prestation

Pupillerna vidgas och hästen får ett 
bredare synfält

Luftvägarna utvidgas och mer syre 
kommer in i blodet

Hjärtat slår snabbare och pulsen ökar

Blodkärlen minskar i storlek, 
vilket gör att blodtransporten ökar

Blodtrycket ökar och blodet flödar 
med ökad hastighet

Mag- och tarmkanal hämmas, vilket 
försämrar matsmältningsaktiviteten 

Njurarna förhindrar urinuttömning och orsakar 
antidiures (förhöjd urinkoncentration)

Blåsan töms inte

MIN HÄST HAR EN ÖKAD KONCENTRATIONSFÖRMÅGA 
OCH ÖKAD VILJA ATT PRESTERA

VÄXLING MELLAN SPÄNNING OCH 
AVSLAPPNING
Sympatiska vs parasympatiska systemet 
 De centrala funktionerna i cirkulationen, rörelsen och ämnesomsättningen styrs huvudsakligen av två 
motståndare: den sympatiska stimuleringen skapar prestationsfrämjande stimuli medan det 
parasympatiska skapar återhämtningsorienterade impulser. Beroende på vilka nervsträngar som aktiveras 
svarar hästen med ett annat beteende och påverkar också organen.

Sympatiska nervsystemet stimulerar 



www.equusir.com

Blåsan töms

Njurarna stimuleras, ökar urinutflödet, 
urinutsöndring inträffar

Mag - och tarmkanal stimuleras, 
matsmältningsaktiviteten ökar

Pupillerna minskar och hästens  
synfält blir mindre

Luftvägarna blir mindre, vilket leder till 
kärlutvidgning genom en ökad 

slemutsöndring

Hjärtat slår långsammare 
och pulsen sjunker

Blodkärlen ökar i storlek, vilket gör att 
blodtransporten minskar

Blodtrycket minskar och blodet 
flyter med normal hastighet

   När hästen slappnar av

Hästen är avslappnad 
och i vilofas

Parasympatiska nervsystemet 
ger lugnande effekt 
Parasympatiska nervsystemet avser den del av det 
autonoma nervsystemet som balanserar de 
sympatiska nervernas verkan. Det består av nerver 
som uppstår från hjärnan och den nedre änden av 
ryggmärgen och försörjer de inre organen, 
blodkärlen och körtlarna.

• Förflyttar kroppen till vila

• Frigör acetylkolin

• Främjar avkopplings- och vilofaser

Träna spänning och avslappning 
Kroppen reagerar medvetet på stimuli från omgivningen. I ett 
samspel mellan spänning och avslappning reagerar kroppen 
på uppmaningar tex om miljön uppfattas som oroande eller 
säker. Den omedvetna reaktionen kan emellertid tränas, med 
fokus på hur balanserad spänningen i hästen är och/eller hur 
djupt hästen är i sin vilofas.
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RÄTT PROGRAM VID RÄTT TILLFÄLLE 
Programval som ska användas under dagen och under träningstiden

De fem programmen låter dig stödja din häst i dess 
olika faser under dagen. EQUUSIR BIOS-täcket når 
därför den perfekta utgångspunkten i att stödja din 
häst för välbefinnande, återhämtning, 
träning/tävling, inflammationer samt skador.

Om du vill använda EQUUSIR BIOS-täcke flera gånger 
under dagen, använd då 30-minutersprogrammen.

 

Via styrenheten kan varje program väljas 

Välbefinnande och återhämtning
Om du vill ge din häst en dag med avslappning och 
återhämtning, använd programvalet enligt följande:

MIN HÄST BEHÖVER EN DAG MED 
AVKOPPLING OCH ÅTERHÄMTNING

MORGON
stimulerar - vitalisera

LUNCH
stödjer - regenerera

EFTERMIDDAG
lugnar - lugnande 

KVÄLL
lugnar  - avslappnande

EFTER VARJE TRÄNING  
stimulerar hela kroppen - regenerera

VITALISERANDE

REGENERERA

LUGNANDE

AVSLAPPNANDE

REGENERERA

PER ANVÄNDNING: 
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DAG 1
1–2 dagligen

DAG 2
2–3 dagligen

DAG 3 FÖRE LUNCH
1–2 dagligen med 1h rast mellan behandlingarna

DAG 3 EFTER LUNCH
1–2 efter lunch med 1h rast mellan behandlingarna

FRÅN DAG 4
Repetera behandlingsschema från dag 3

MIN HÄST BEHÖVER ETT BRA 
UTGÅNGSLÄGE FÖR ATT PRESTERA

FÖR NERVÖSA HÄSTAR
30 minuter innan sadling: samla styrka

FÖR EN PASSIV UPPVÄRMNING
30 minuter innan sadling: stöder cirkulationen

FÖR ATT FÖRHINDRA SKADOR
30 minuter innan sadling: 

ökar blodtrycket

EFTER TÄVLING
Minska stress efter hård ansträngning

AVKOPPLING INFÖR NATTEN
Påbörjar sovfasen

Min häst behöver återvända till ett 
hälsosamt tillstånd

AKTIVERA

LUGNANDE

VITALISERA

REGENERERA

REGENERERA

VITALISERA

REGENERERA

LUGNANDE

  95 %   LUGNANDE  

  5 %     REGENERERA 

Träning och tävling
Att hitta den perfekta balansen mellan spänning och avslappning är målet för att uppnå 
en ultimat prestation.  Först när balansen mellan dessa två, inför träning eller 
tvälingsmoment, uppnåtts på bästa sätt kan prestationen upprätthållas under hela 
händelsen.

Inflammation och skador
EQUUSIR BIOS-täcke hjälper inte bara till att lugna hästen vid akut inflammation, 
utan kan också stödja läkningsprocessen vid kroniska åkommor. Diskutera med 
din veterinär före användning.
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"BIOS-systemet ger mig möjligheten
att stödja återhämtningsfasen under 
behandlingen. Särskilt hos rastlösa 

patienter märker jag den 
avslappnande och lugnande effekten."

FEI Treating Vet and experienced tournament veterinarian

Mag. med. vet. Christian Tanczos

I TRÄNING
En frisk häst är grunden för varje atletisk 
träning. 

 

Med EQUUSIRS programsystem är 
det möjligt att öka prestationsnivån, få en 
korrekt återhämtning samt ges möjlighet att 
uppnå optimal träningseffekt.

Muskelbyggnad, metabolism, 
kardiovaskulära- och lymfsystem, individuellt 
beteende som koncentration, prestationsvilja 
samt stressnivåer kan specifikt påverkas.

I REHABILITERING
Alla EQUUSIRS produktsystem är utformade 
för att stödja läkningsprocesserna genom 
att balansera kroppens energinivå. BIONIC 
reglerar syrabasbalansen, BIOS kontrollerar 
aktivitetsnivån och BEST-BOX lokaliserar 
blockeringar.

HÄST OCH RYTTARE I BALANS
Förvalta hästens prestationsförmåga på bästa sätt
I hästsporten strävar vi efter två mål:
Att upprätthålla hästens långsiktiga hälsa och samtidigt förbättra prestationsförmågan

 
 

Bioenergi används
som den vetenskapliga basen  
Bioenergi handlar om energiomvandling i levander strukturer,
vilket innebär att celler förses med energi och sedan kontrollerar 
individen konvertering av energi till kraft.

Den naturliga kroppsenerginivån säkerställer att en individ kan nå 
full potential utifrån sina fysiska och mentala resurser. Bäst 
resultat visas när de fysiska och mentala resurserna är helt laddade 
och tillgängliga. Med tex spänningar, blockeringar i leder eller 
matsmältningssvårigheter hämmas prestationsförmågan.

Med EQUUSIR-systemen BEST-BOX, BIOS och BIONIC, 
stödjer vi dig i terapi och träning för att uppnå bästa 
tävlings resultat.

En ny form av kommunikation 
Genom att använda högkvalitativa energiformer (infaröd B-värme, 
spektralt ljus eller elektromagnetiska impulser) har vi en möjlighet 
att avgöra orsakerna till fysiska obehag. Samtidigt arbetar vi med 
förebyggande åtgärder för att undvika följdskador. 

Hästen ska kunna återgå till sina fysiska resurser 
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"Fortsatt behandling gör en tydlig skillnad på 
mina hästar, särskilt hyperaktiva hästar blir 

lugnare och mer avslappnade, vilket gör dem 
mycket mer balanserade."

Therapist

Thomas Gnadl

"Nyckeln till toppresultat
är en balanserad energinivå: EQUUSIR BIOS-

system styr om hästen måste vara avslappnad 
eller mer uppmärksam. "

Founder, EQUUSIR Research & Development

Gerold Reinwald

LÖSNING

Utnyttja fysiska och 
mentala resurser utan att 

minska dem.
Så här kan optimal 

prestation uppnås under 
en lång tid utan att skada 

kroppen.

MENTALA RESURSER

Det individuella beteendet är observerbart
och kan upplevas

En uppmärksam ryttare känner till sin hästs 
mentala utmaningar.
Brist på koncentration, prestationsvilja eller 
olydnad har en direkt effekt på hästens 
prestation. Ofta är fysiskt obehag orsaken till 
ett bristande beteende.

FYSISKA RESURSER

Dessa mekanismer är mätbara och grafiskt 
representerbara

Den fysiska potentialen är beroende av 
energin i kroppen. När den naturliga 
energinivån är låg är inte den fulla 
prestations potentialen tillgänglig. 
Muskelspänningar, oregelbunden andning 
och matsmältningssvårigheter kan vara 
resultatet.
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FRÄMJAR 
PRESTATIONSFÖRMÅGAN
DET BÄSTA FÖR DIN HÄST

I både terapi och i träning, BIONIC, BIOS och BEST BOX stödjer hästen och 
ryttaren för att hantera och nå en förbättrad prestationsförmåga.

BESTÄLL VIA WEBSHOP ELLER DIN 
EQUUSIR-TERAPEUT 
EQUUSIR världen är bara ett klick bort. Olika rapporter och 
detaljerade studier ger dig en djupare inblick i vårt arbete för 
både häst och ryttare.

EQUUSIR-produkterna är tillgängliga via vår webshop, men du 
är alltid välkommen att kontakta våra terapeuter!

Kristina Sjöblom Andreasson 076 321 80 67  
Emma Rosenqvist 070 671 46 30 

www.equusir.com

EQUUSIR BIOS-väst 
KONTROLLERAR ENERGINIVÅN 
HOS RYTTAREN

Koncentration och prestationsförmåga 
hos människor styrs också omedvetet 
av det autonoma nervsystemet. För att 
reglera och balansera avslappning och 
aktivitet för kroppens och 
hormonsystemets vitala funktioner, 
levererar EQUUSIR BIOS-väst rätt 
elektromagnetiska pulser.

DESINFEKTION, LÄKANDE OCH 
VÅRDANDE

EQUUSIR BIONIC-vårdprodukter är 
baserade på elekrolytiskt källvatten. 
Från cellens insidan och ut till 
cellmembran bryter vattnet ner 
skadliga baciller, virus, bakterier samt 
påverkar cellens syra-bas balans. 
Dessa produkter skapas i  mycket 
specialiserade elektrolysprocesser och 
är helt fria från biverkningar.

EQUUSIR BEST-BOX 
UPPMÄRKSAMMAR  OCH 
IDENTIFIERAR  BLOCKERINGAR

Den positiva effekten på hälsan och  

förmågan att utföra, skapas genom en 
kombination av bioenergetisk skan 
med tillämpning av både färgat och 
infrarött ljus. Efter en exakt mätning av 
energinivåns nuvarande tillstånd 
levererar EQUUSIR BEST-BOX sedan 
energi av hög kvalitet till de enskilda 
kroppsregionerna.
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