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I slutningen af sidste år investerede Hestedoktoren i en ny og meget kraftig terapilaser. Vi har nu brugt
denne laser i de sidste 3 måneder og er meget tilfredse med de resultater vi har opnået. Laserbehandling er
en ny måde til at understøtte og fremme kroppens egen reparationsevne. Laseren tilfører det behandlede
område koncentreret energi ved hjælp af laserlys. Laserlyset skaber en fotokemisk reaktion på cellelulært
niveau, kaldet fotobiomodulation. Denne reaktion påvirker vævet og det resulterer i nedsat inflammation,
en smertehæmmende effekt, formindskede hævelser og øget blodcirkulation, nydannelse af blodkar og
derved en hurtigere heling. Denne laserbehandling kan bruges på led (ledbetændelse), sener, knogler
(knoglenydannelser og slidgigt), muskelvæv og hud (både ved kroniske hudinfektioner og akutte eller
kroniske sår). Laserbehandlingen kan ikke erstatte andre behandlingsformer, men understøtter og kan gøre
sygeforløbet væsentlig kortere.
Laserbehandlingen skal gentages flere gange afhængig af skadens eller sygdommens omfang og forløb.
Typisk vil vi behandle med korte intervaller, f.eks. hver 2. dag, i begyndelsen og så forøge intervallerne for
de sidste behandlinger. En behandling tager typisk fra 6-15 minutter afhængig af hvor stort område skal
behandles. Det gør ikke ondt på hesten og de plejer at stå og nyde det.
Indtil nu har vi brugt laseren til adskillige heste med seneskader, gaffelbåndsskader, fibersprængninger,
kroniske sår og rygproblemer. Vi er alle enige om at laserbehandlingen gør en god forskel. I nogle tilfælde
har vi opnået virkelig imponerende forbedringer på meget kort tid og i andre har det været med til at
stimulere en langsom heling, som ellers ikke havde responderet eller taget væsentlig længere tid.
Vi har lavet laserbehandlingen som et klippekortsystem hvor vi tilbyder 6 behandlinger til 1200 kr. plus
moms (1500 kr.) eller 12 behandlinger til 2240 kr. plus moms (2800 kr. ). For at holde omkostningerne
nede anbefaler vi at hesten kommer til os, men laseren kan også bringes ud til jer, men så til en almindelig
konsultationspris. I nogle tilfælde har vi fået hestens sygeforsikring til at dække omkostningerne til
laserbehandlingen, men det er noget der skal aftales med forsikringsselskabet på individuel basis.
Ring til os for yderligere informationer omkring laserbehandlingen på 59162160, eller skriv til
ginnie@hestedoktoren.dk.

