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  Et system med uanede behandlingsmuligheder



Tillykke med dit nye WAVE produkt!
WAVE Red Light Therapy er udviklet af Cavaleros Denmark. 

Vi har udtænkt en ny måde at kunne behandle med dokumenteret lysterapi. 
 

Det er nærmest kun fantasien der sætter grænser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

Vi vil rigtig gerne være behjælpelig hvis du har spørgsmål. 
Du skal du kontakte din dyrlæge hvis det drejer sig om faglige spørgsmål som har med en 

skade at gøre. 
 

Vi modtager gerne "cases" og feedback fra vores kunder. 
 
 
 

Kontakt os på  
customercare@cavaleros.dk 
eller på tlf +45 6073 7722 

 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

  
Cavaleros Denmark 

Middelfartvej 6E 
DK-4200 Slagelse

Vi udvikler hele tiden på vores produktserie og laver tillægsprodukter som gør det 
nemt for dig at behandle dit dyr, så den er klar til at yde på topplan! 

 
Blandt andet kommer der flere indlæg til WAVE Boots og nye produkter til hesten. 

Vi vil gerne skabe produkter som kan mere end én ting! 
   

 Vi glæder os til at vise Jer de nye produkter i fremtiden! 
 

100% dansk design og idé



Vigtig viden før brug
 

Batteriet er fuld opladet når du modtager dit produkt - så kan du hurtigt kan starte 
behandlingen 

   Vi anbefaler at bruge WAVE RLT 3 gange dagligt  
Overbrug af WAVE kan ikke skade din hest  

  Vær altid opmærksom på dit dyr når du bruger WAVE og efterlad det aldrig alene 
 Dyr er sensitive væsner.  

 Brug aldrig WAVE RLT på en tumor med mindre at du gør det i samråd med en dyrlæge 
 Brug ikke produktet på diegivende eller gravide - dyr eller mennesker. 

 Vær opmærksom på at behandle dit dyr hvis det får medicin for lysfølsomhed så som 
Tetracyclin 

 Læg aldrig dit WAVE på en beskidt og våd hest/hund 
  Lad aldrig børn betjene WAVE RLT 

 Brug aldrig produktet hvis hesten står i vand 
 Beskyt ledning og adapter og brug kun originale ledninger osv til brugen 

Brug af batteriet på et andet produkt kan skade batteriet. Det er lavet specielt til 
WAVE så det skal kun bruges til WAVE. 

 Lad ikke dyret bide eller lege med ledningen eller produktet 
Hvis produktet er beskadiget skal du ikke bruge det! 

 Lad ikke din hest træde på produktet! 
 Påfør aldrig salver, cremer eller andet FØR behandlingen med WAVE 

 Cavaleros er ikke erstatningspligtig hvis din dig/hest/hund eller du kommer til skade 
ved brug af WAVE produkterne,  hvis grunden er grov uagtsomhed. 

Søg altid råd hos din dyrlæge hvis du er i tvivl 
 Reparer aldrig på WAVE RLT, DC stik, batteri eller oplader 

Vi yder 2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl - ikke slidtage eller hvor produktet 
er ødelagt på grund af forkert brug. 

 Reklamationsretten bortfalder hvis ikke du behandler WAVE RLT som foreskrevet 
  
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 



Vigtig viden før brug
Se aldrig direkte ind i lyset  

Skærm lyset for øjet på dit dyr  
 Efterlad aldrig produktet på din hest eller dyr uden opsyn  
Sæt dit dyr er et behageligt sted, gerne et sted med ro.  

Brug kun produktet på hest som er opbundet! 
Lad aldrig din hest/hund gå rundt med produktet på  
 Brug kun originale ladere eller batterier til produktet  

 Hiv aldrig stikket ud af Wave-pad UDEN at holde fast i begge dele.   
 Efterlad aldrig din WAVE RLT samt batterier i et fugtigt miljø 

 WAVE RLT tåler ikke at komme i vaskemaskinen  
 WAVE RLT rengøres forsigtigt med hårdt opvredet klud - og aldrig nær DC stikket  

WAVE RLT er fyldt med fin elektronik så behandl det som du vil behandle en en tv-skærm.  
WAVE RLT kan bøjes i alle retninger men ikke samtidig! Så går den i stykker i den plade der ligger 

indeni. Dette dækkes ikke som en reklamation. 
Man skal være forsigtig når man bøjer WAVE RLT - den må ikke "knække" i den inderste plade. 

 Lad aldrig produktet op samtidig med at du bruger det på hesten!  
Læg altid en tyndt klæde mod hestens hud hvis du behandler et åbent sår  

Hav aldrig din WAVE RLT tændt i mere end 60 minutter ad gangen.  
  

Hav ALDRIG din WAVE RLT og batteri koblet til hinanden mens du lader! 
Læg ALDRIG din oplader og batteri i solen mens den lader. Der er fare for overophedning og eksplosion! 

Hvis du oplever mislugt fra produktet så stop med at bruge det med det samme! 
Det kan have en skade! 

Produktet kan bruges i MAX +30 graders varme og må ALDRIG efterlades i solen! 
 Oplad kun batteriet i MAX 1-3 timer - det er et hurtigopladende batteri. 

Lad ALTID dit batteri langt væk fra letantændelige genstande! 
Lad dit batteri på et stengulv eller flisegulv. 

Opbevar ALDRIG dit batteri i meget varme eller kolde omgivelser eller i direkte sollys - opbevares i 
stue temperatur 20-25 grader 

 Brug ALDRIG et produkt der er skadet på nogen måder! 
  

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og 
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres 

korrekt. 
 

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. 
På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med 

lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. 
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt 
bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder 

eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens 
tekniske forvaltning. 

  
 
  
  
 
  
  
 
 



Hvor adskiller WAVE RLT sig fra 
andre lignende produkter?

Vi har udviklet et produkt som er helt unikt og som aldrig er set før!  
Ingen har før lavet et system som vores. Mange har lavet lysterapi, men ingen har den 
brugervenlighed som vores! 
Vi har forfinet brugen af lysterapi på en måde som gør det anvendeligt overalt på hestens 
eller hundens krop. Holdbarhed, brugervenlighed samt effektivitet og et lækkert design... 
 ...det var udgangspunktet for at udvikle WAVE.
  
Vi vidste at hvis det blev for kompliceret og besværligt at bruge - så ender det tit med at 
man ikke får det brugt! Eller hvis batteriet hele tiden skulle lades op, så blev det heller 
ikke brugt! Dét har vi gjort noget ved! 
  
Alle produkter kan sættes sammen med velcro og alle batterier passer sammen. Så man 
kan altid udvide og forstørre sit købte produkt. 
 
Holdbarheden skal også være i top! 
Vi har målrettet gået efter den bedste kvalitet. Ikke kun på designet men også på alle de 
andre dele! 
 
Batteriet er den nyeste teknologi og lades fuldt op på bare 1 time! 
Det holder strøm i rigtig lang tid - faktisk flere uger! 
Og så er vores lysterapi op til 25 gange stærkere end andre lysterapi-produkter på 
markedet. 
 
 
 
  
 
  
  
 



 
 
LED´en er også den absolut nyeste teknologi. Vi har et tæt samarbejde med vores 
producent - og de er specialister inden for netop den type af LED. 
LED er nemlig ikke bare LED. Effekten kommer meget an på hvor meget modstand hver 
LED giver og dette må helst ikke sætte sig som termisk varme (FIR) Men skal forblive i 
den rette modstand.  
 
Mange produkter bruger gammeldags teknologi som kræver enorm mange WATT for at 
give rette mængde effekt. Med den nyeste teknologi kræves der ikke nær så mange WATT 
for at give den korrekte effekt. Men det er stadig vigtigt at have en mW/cm2 som er 
effektiv. 
Vores ligger på 77,8-90 mW/cm2 på vores WAVE RLT PADS og over 217mW/cm2 på WAVE 
RLT PEN - hvor mange andre kendte brands ligger på mellem 3-40mW/cm2! 
  
Hver eneste LED bliver testet i store testhaller, hvor de ligger tændt i flere dage for at 
tjekke kvaliteten og der bliver målt bølgelængder inden de bliver afsendt fra fabrikken. 
Intet forlader testhallerne før de har gennemgået de mange test.  
Vores producent leverer lasere og medicinsk udstyr til hele verden og har alle de 
godkendelser det kræves at lave medicinsk udstyr. 
Blandt andet leverer de til USA hvor lyset er godkendt til medicinsk brug på mennesker til 
smertelindring og mod inflammation. 
  
 
Alt er CE godkendt og sendt til test for at sikre at de opfylder alle sikkerhedskrav samt 
de rigtige specifikationer.  
De bliver tjekket for de specifikke bølgelængder samt effekt - så vi er helt sikre på at 
vores produkt lever op til at kunne levere det de skal.  
Vi bruger dobbelt LED så hver eneste LED har 2 effekter. Den har både 660 nm rødt lys og 
850 nm NIR (Nærinfrarød). Præcis som en laser som afgiver flere lysbølger samtidig. 
 
De fleste andre produkter kører med ældre teknologier som kun har én effekt i hver LED. 
 
  
Vi kan derfor også garantere at vores produkter overholder alle krav og at du får et 
effektivt produkt når du står med dit WAVE produkt i hånden. 
Vi er meget stolte over at have udviklet et produkt som lever op til vores meget strenge 
krav! 
Cavaleros står for høj kvalitet - hvilket du også vil se i dette produkt! 
 
  
 
  
  
 



 
Vores system er baseret på en alsidighed og mulighed for at bruge din WAVE RLT stort set 
alle steder på din hest. 
 
Om du vil ramme brystbenet eller hasen så kan du gøre det nemt ved at skifte WAVE Belts 
(stropper) 
 
Vi har endda gjort det nemt for dig ved at udvikle en smart grime WAVE Halter som giver dig 
mulighed for at behandle din hest på de sarte nervebaner i hestens kranie!

 
Vores pads er solide og holdbare og kan bøjes i alle retninger, dog må de ikke bøjes i to 
retninger samtidigt! Det kan den ikke tåle! 
 
De er rengøringsvenlige og batteriet kan flyttes rundt med velcro. Så du oplever ikke at 
batteriet falder af eller sidder et dumt sted under behandlingen. 
 
Vores batterier er den bedste teknologi på markedet! 
  
Lithium-ion : 11.1V/2200mAh 
DC 12.6V 
Charging current: 0.2-1C 
 
Det betyder at du ikke skal bruge tid på at lade tit.  
Faktisk holder det strøm til flere uger selvom 
 du bruger den hver dag.  
Den tager kun 1-3 timer at lade FULDT op! 
 
  
 



Hvad kan du behandle?
 
• vævsskader 
• betændelse 
• blå mærker 
• forbrændinger 
• spat - heling/lindring (heste) 
• mindskning af arvæv 
• ledbåndsproblemer 
• seneskader 
• ømme/stramme muskler 
• forstuvninger 
• hævelser 
• hovedpine 
• migræne 
• spytkirtelproblemer 
• sår-heling 
• gigt 
• svamp hos heste 
• Saciod hos heste 
• effektiv på akupunktur-punkter /triggerpoints 
• muk (hest) 
• forfangenhed (hest) 
• meniskskader 
• overbelastningsskader både forebyggende og efter træning 
 
 
 
Du kan finde en masse links på vores side hvor du kan læse om de mange 
forskellige studier der er lavet med lysterapi. 
 



Behandling af hunde er meget effektivt.  
Dog er hundene mere følsomme så behandlingstiderne kan nedsættes. Dog er det 

meget forskelligt fra hund til hund. 
Vi oplever at nogen hunde ligefrem søger hen til WAVE RLT og ligger sig på den.  

 Mens andre er lidt skeptiske i starten! 
 

Tving aldrig hunden til at ligge under WAVE RLT  
Hold altid øje med den 

 
Du kan behandle de samme typer skader på hunde som du kan med heste. 

 
 Vi anbefaler fra 1 minut til 10 minutters behandling af hunde. 

 
Især hårdtarbejdende hunde har stor gavn af lysterapi til at forebygge 

overbelastningsskader! 
Du kan øge hundens ydeevne og velvære ved at bruge WAVE RLT ofte på din hund. 

 

Behandling af hunde

Kundefoto



Hvorfor lysterapi?
Behandling med rødt lys med en helt specifik bølgelængde styrker cellefornyelsen 
og er kendt som ATP-booster. Lysbehandling har en gavnlig effekt på mange 
områder. 
 
LED terapi-lysenes specifikke bølgelængder øger cirkulationen og øger dannelsen af 
nye kapillærer. De nye kapillærer fremskynder helingsprocessen ved at transportere 
mere ilt samt flere næringsstoffer til områder. Samtidig transporteres flere 
affaldsstoffer væk. 
 
Kollagen er det mest almindelige protein der findes i kroppen og er et vigtigt protein 
der erstatter og reparerer beskadiget væv. Flere undersøgelser viser at LED-Terapi-
lys stimulerer produktionen af kollagen og derved mindskes arvæv. 
  
Lysterapi er medicinsk godkendt til mennesker i USA og bruges som smertelindring 
og mod inflammation! 



Hvad betyder de forskellige 
bølgelængder?

 
 
Der er stor forskel på brugen af FIR & NIR. 
 
FIR (Far infra red light) det føles som varme 
og øger blodcirkulationen. Det kan også 
være din egen kropsvarme der bliver sendt 
ind i kroppen. Det har ingen behandlende 
effekt på cellerne. Men giver velvære. 
  
NIR (nær infra rødt lys) behandler på 
celleniveau og regenerer cellerne og tilfører 
energi som er cellernes drivkraft og giver en 
effektiv og dokumenteret behandling. 
 
Vi bruger kun de bølgelængder der har 
dokumenteret effekt i det spektrum af lys 
hvor der er lavet studier, nemlig 660 nm 
rødt lys samt 850 nm Nær Infrarødt lys 
 
 

De forskellige bølgelængder er med til at 
bestemme hvor dybt de behandler.  
De mest brugte bølgelængder er de røde 
og infrarøde da de når dybest ind i 
vævet.  
Derfor bruger man også tit rødt lys til 
behandling af sår så det heler indefra og 
ikke kun på ydresiden. Det blå lys bruges 
typisk til acne-behandling da man kun 
arbejder i det øverste tynde lag hud. 



 
WAVE RLT stimulerer frigivelsen af adenosintrifosfat (ATP). ATP er den største 
energi-bærer til alle celler og leverer den kemiske energi, der driver den kemiske 
reaktion i cellen. Stigninger i ATP giver cellerne mulighed for at bruge 
næringsstofferne hurtigere og slippe af med affaldsstoffer. 
 
  
WAVE RLT øger også lymfesystemets aktivitet. 
  
 
Derfor kan man også se effektive behandlinger med WAVE Red light Therapy. 
Man ser op til 200% hurtigere heling med lysterapi.



Før & Efter
Sacoid på hest 
 før/efter 1 uges behandling 1 
gang dagligt 
 

Svamp hos hest efter 2 ugers 
behandling

Hegnsskade med pæl 
1,5 md mellem billeder



Let skade/let smerte/ 
forebyggende behandling

Moderat skade/moderat 
smerte/kronisk behandling

Svær skade/svær 
smerte/akut behandling

Vi anbefaler 5-8 minutter i 
hver område 1-2 gange 
dagligt. 

Der pålægges 50% ekstra tid 
ved store muskelgrupper 

Behandlingen kan fortsætte 
så lang tid det ønskes 

Vi anbefaler min. 10 minutter i 
hver område 2 gange dagligt. 

Der pålægges 50% ekstra tid 
på de store muskelgrupper 

Behandlingen sættes ned til 
5-8 minutter 1-2 gange 
dagligt efter 3-4 ugers 
behandling 

vi anbefaler min. 10 minutter i 
hvert område 3-4 gange 
dagligt. 
  
Der pålægges 50% ekstra tid 
på de store muskelgrupper 

Behandlingen sættes ned til 2 
gange dagligt efter 3-4 ugers 
behandling, og igen til 5-8 
minutter 1-2 gange dagligt 
efter 3-4 ugers behandling. 

Denne tabel gælder som en guide til WAVE RLT pads - der vil altid være undvigelser. 
Kig altid på dit dyr - hvis dyret er roligt og nyder behandlingen så kan du sagtens 
fortsætte. 
Du skal stoppe hvis dit dyr ændrer adfærd eller bliver urolig. 

Hunde skal have mindre behandlingstider end heste. 
Til dem anbefaler vi halvere behandlingen den første uge 

Det er altid en god ting at spørge din behandler eller dyrlæge til råds!  

Vi er altid klar til at hjælpe dig hvis du måtte have spørgsmål. 

  

 

Behandlingsskema til WAVE RLT Pads



Sådan kommer du igang!
Din WAVE RLT er klar til brug når du modtager den.  
Vi har nemlig sørget for at batteriet er fuldt opladet og klar til brug. 
 
 
Der medfølger nogle stropper med velcro som du bruger til at sætte WAVE RLT 
fast på din hest eller hund.  
Det er vigtigt at du starter med at sætte velcro og WAVE RLT på først uden 
batteriet. Så du kan se reaktionen på dit dyr.  
 
Derefter sætter du batteriet fast på WAVE RLT tæt på DC stikket. 
Derefter kobler du de 2 ledninger sammen og WAVE RLT tænder og behandlingen 
er i gang. 
Du slukker ved at frakoble ledningerne. 
  
Det er vigtigt at du sætter WAVE RLT så tæt på huden så muligt.  
De stærkeste lysbølger 850 nm trænger mellem 20-100 mm ind i vævet 
afhængig af vævstypen. 
Jo længere væk lyset er fra huden - jo svagere behandling. 
 
Vi anbefaler at du bruger din WAVE RLT ca. 1-3 gange dagligt, se evt skemaet på 
næste side. 
Vi har gode erfaringer med at bruge den FØR og EFTER træning, samt at øge 
antallet af behandlinger ved en skade.  
 
Spørg altid din dyrlæge til råds. Lysterapi kan ikke erstatte dyrlægens besøg. 
 
 
 
  
  
 
 

Alle vores produkter er flot pakket ind så du nemt kan 
transportere det med i stalden uden at det tager skade.



Sådan påfører du WAVE RLT 
i WAVE Boots

Du åbner din WAVE Boot.  
Du kan fjerne FIR-indlægget (varmeindlægget) som medfølger i WAVE boots, og 
sætte din WAVE RLT direkte i i Therapy Boots, eller lade FIR-indlægget være i og 
sætte lyset ind ved at fjerne velcro-stropperne.  
Fjerne du indlægget er der en stribe med velcro hvor du ligger WAVE RLT 
Small/Medium henover på den lange led, med DC stikket øverst. 
Derefter ligger du forsigtigt WAVE Boot på din hests ben. 
Du kan bruge WAVE RLT Small på højkant (som billede) eller vandret. 
Medium kan kun bruges på højkant! 
Pas på at du ikke får sat den så langt nede at hesten kan træde i den. 
THERAPY BOOTS kan kun bruges med WAVE RLT Small & WAVE RLT medium. 
  
Hvis du bruger MEDIUM i BOOTS så sørg for at WAVE RLT ikke bliver bukket 
bagover hvis hestens bøjer sit ben! 
Vi anbefaler ikke MEDIUM i str Pony/Cob BOOTS 
 Forsøg aldrig at vikle LARGE rundt om benet! 
 
 
  
 



Du hæfter den fast med velcroen så den sidder fast.  
Den må ikke kommer for langt ned så hesten kan træde i den. 
Gå først videre når din hest står stille og roligt. 
Herefter fjerner du det øverste brede velcro med WAVE-logoet som sidder på 
WAVE Boot. 
Herefter sætter du WAVE batteriet fast på den øverste del af WAVE Boot. 
Du sikrer dig at den sidder godt fast. 
Derefter tilslutter du ledningen til batteriet. 
Behandlingen er påbegyndt. 
Afventer 3-5 min. 
 Efter behandlingen fjerner du forsigtigt batteriet ved at holde med begge hænder 
og trække det fra hinanden.  
 Undgå at rive i ledningen. 
Tag aldrig produktet af hesten med batteriet tændt.  
 Du kan genbruge samme WAVE Boot til det andet ben eller bruge den gamache til 
det modsatte ben. Du gentager behandlingen. 

  



Sådan påfører du WAVE RLT 
i WAVE Halter (grimen)

 
På grund af de mange nerver og spændinger i hestens hoved, vil du 
opleve stor effekt på behandling af WAVE RLT i hovedet på din hest. 
 
Især godt for tungeben, smerter fra tænder, smerter fra trykninger osv 
  
Du giver din hest grimen på. 
Din hest skal stå opbundet. Og den skal stå roligt før du fortsætter. Den skal helst 
ikke spise samtidig.  
Du løsner karabinen i højre og venstre side så det nederste stykke hænger løst.
Du fjerner velcroen der sidder indvendigt 3 steder i grimen.  
1 på hver side af kæben og 1 på det midterste stykke. 
 
Derefter tager du din WAVE RLT Small. 
Du sætter WAVE RLT fast i velcroen på begge sider af grimen. Først på kæben. 
Er din hest meget bred om kæben kan du vedhæfte den på den ene side og det 
underste stykke vil holde Wave RLT fast. 
Du lukker begge karabinhager. 
Nu er du klar til at sætte batteriet fast. 
Vælg et sted hvor der er god plads tæt på DC stikket. 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
Gå først videre når din hest står stille og roligt. 
Du sætter du stikket i WAVE RLT og behandlingen er igang. 
Undgå at rulle ledningerne rundt om grimen!  
I en panik-situation skal du først fjerne batteriet og der skal hurtigt kunne komme 
af uden at ødelægge produktet.  
Tilslut ledningerne. 
Behandlingen er påbegyndt. 
Afventer 3-5 min. 
Efter endt behandling frakobler du ledningerne. Du holder forsigtigt fast i ledningen 
og batteriet og afkobler.  
 
Undgå at rive i ledningen. 
Fjern aldrig WAVE RLT med lyset tændt! Det kan skade din hests øjne at kigge ind i 
lyset. 
  
Når du har fjernet WAVE RLT. Sættes velcro stykkerne igen på grimen.  
 
Du kan stort set behandle hele hestens hoved med WAVE RLT Small & Medium 
 
 
 
 
  
 



Sådan påfører du WAVE RLT 
i nakke-området

 
Du giver din hest en grime på. Du kan med fordel bruge WAVE Halter grimen. 
 
Din hest skal stå opbundet. Og den skal stå roligt før du fortsætter. Den skal helst 
ikke spise samtidig.  
  
Derefter tager du din WAVE RLT Small. 
Du løfter op i nakkestykket på grimen og placerer forsigtigt WAVE RLT Small under 
grimen på den lange led så den dækker et stort område. 
 
Du bruger WAVE Belt S til at vedhæfte WAVE RLT Small til grimen så den sidder godt 
fast og ikke kan rykke sig. 
 
Sæt en på hver side.  
Vær forsigtig hvis du bruger størrelsen Medium. Vores erfaring er at Small ligger bedst 
i nakken.  
Vær altid forsigtig når du påfører WAVE RLT i nakken - mas aldrig pad´en ind under. 
Men sørg for at der er god plads. 
  
 
 
 
 
 
  
 



 
  
Nu er du klar til at sætte batteriet fast. 
Vælg et sted hvor der er god plads tæt på DC stikket. 
 
Gå først videre når din hest står stille og roligt. 
 
Du sætter stikket i WAVE RLT og behandlingen er i gang. 
Har du et forlænger kabel sættes det først i batteriet og dernæst i WAVE RLT. 
Undgå at rulle ledningerne rundt om grimen!  
II en panik situation skal du først fjerne batteriet og der skal hurtigt kunne komme af 
uden at ødelægge produktet.  
 
Tilslut ledningerne. 
Behandlingen er påbegyndt. 
 
 Efter endt behandling frakobler du ledningerne. Du holder forsigtigt fast i ledningen 
og batteriet og afkobler.  
 
Undgå at rive i ledningen. 
Fjern aldrig WAVE Pad med lyset tændt! Det kan skade din hests øjne at kigge ind i 
lyset. 
  
 
 
 
 
  
 



Du kan behandle med din WAVE RLT stort set alle steder på hestens krop. 
 
Også på de bevægelig led som netop har brug for en hurtig og effektiv heling. 
Især hasen kan være svært at få noget til at sidde fast. 
 
Men ikke med WAVE. 
 
Du skal bruge WAVE RLT Small + 3 Small stropper eller 3 Medium stropper afhænig af 
størrelse på hesten.  
Denne hest er 175 i stg og bruger 2 Medium og 1 Small (nederst) 
Man kunne også sagtens bruge Small til denne størrelse hest. 
 
 
  
 
 

Sådan behandler du hasen



Sørg altid for at hesten står stille og ikke forsøger at sparke WAVE RLT af. 
 
Sæt ikke batteriet fast før hesten er rolig. 
 
Hesten skal ALTID stå opbundet og under opsyn. Gå aldrig fra din hest mens den får 
behandling. 
Sæt altid batteriet på ydersiden.
Sæt forsigtigt DC stikket i WAVE RLT. Behandlingen er i gang. 
 

Med samme stropper kan du behandle 
forknæet også

Has



Der er mange heste der lider af knælåsninger - ses hyppigt på unge heste! 
 
Vi har lavet et system så du effektivt kan sætte din WAVE på bagknæet af din hest. 
 
Især effektivt efter fjernelse af mus - til hurtigt heling. 
 
Du skal bruge WAVE RLT Small eller Medium. På billedet er brugt Small. 
 
2x XL Stropper + 1 XXL (lægges over lænden på hesten) 
Du kan måle din hest hvis du er i tvivl om længden.

Sådan behandler du bagknæ



 
 
Der kan bruges 2 WAVE RLT samtidig for hurtig behandling. Evt en medium 
 
Vær altid forsigtig. Sørg for at hesten ikke træder på WAVE RLT. 
Der er dyr elektronik inden i - som ikke tåler det. 
 
Dog har vi oplevet af hesten har trådt på WAVE RLT uden at der skete noget.  
Men det vil ikke være dækket af garantien hvis den gik i stykker af vægten fra en hov. 
 
 
 



Det er uhyre effektivt at behandle hestens brystben.  
 
Vi kender det fra massører og andre behandlere at hestene tit har problemer der. 
Spændinger og ømme muskler. 
 
Vi har udviklet et system hvor du på ingen tid kan behandle din hest effektivt på 
brystbenet. Mens du f.eks laver noget andet!  
Nu behøver du ikke at skulle holde en lysterapi-måtte for at give din hest en 
behandling. Du har hænderne fri mens din hest får lysterapi.  
 
Du kan bruge både Small & Medium WAVE RLT - på billedet er vist med Small RLT. 
Hesten er 175 i stg. 
Du skal bruge 2 X XL til skulder. 1  Large til mellem forben. 
1 x 3XL om maven eller 2 x XXL afhængig af hestens gjordmål.  
 
 
 

Sådan behandler du brystbenet



Du kan bruge Small, Medium, Large, X-Large & XX-Large WAVE RLT til lænden og 
overlinen. 
 
Det er klart at jo større WAVE RLT jo mere effektiv og hurtig er behandlingen. 
 
Alle WAVE RLT kan sættes sammen med velcro. Så man kan nemt lave en størrelse 
som passer til det område man vil behandle. 
Store muskelgrupper kan du godt give en længere behandling. 10-20 min. 
Hold altid øje med hesten når du behandler de store muskel-grupper.  
 
Hav aldrig WAVE RLT tændt i mere end 60 min uden pause.  
LED terapi-lysene har en stor effekt i watt. 100.000 mW i de store og 30.000-50.000 
mW i de andre.  
 
 
 

Sådan behandler du lænden

2 stk WAVE RLT Large sat sammen med 3 Small Belts til en 
kæmpe WAVE RLT til overlinien



Sådan bruger du WAVE RLT PEN
I vores WAVE RLT PEN bruger vi en kombination af 3 forskellige LED´er, som er udvalgt 
til at give den bedste biologiske effekt overalt på kroppen. 
De 3 lysbølger er 660 nm rødt lys, 730 dybrødt lys (meget lidt synlig) & 850 nm 
nærinfarødt lys ( usynlig for det menneskelige øje) 
 
Bemærk at du kun vil se det som om at 1 lys er tændt - de 2 andre udsender lysbølger 
som du ikke kan se. Det er helt normalt. 
 
Nogle heste oplever effekten af lysterapi næsten med det samme, andre oplever det 
over en længere periode på ca 3 uger. 
Det afhænger meget af skaden, og alderen på skaden.  
Derfor anbefaler vi at man bruger en 3-ugers plan - før man sammenligner effekten. 
Hvis du oplever effekten med det samme, så skal du fortsætte med at behandle. 
 
Oplever du ikke at hesten reagerer så er det også normalt. Du skal blot fortsætte med 
at behandle, men øge behandlinger fra 1 gang om dagen, til 3 gange om dagen, med op 
til 3 minutters varighed, i 3 uger.  
Efter 3 ugers konstant behandling vil de fleste heste mærke en forandring.  
 
Hvis du behandler med et andet produkt, så skal du ikke pludseligt stoppe den 
behandling, når du begynder på lysterapi, med mindre du føler at behandlingen ikke 
virker.  
 
Du kan sagtens fortsætte din behandling fra dyrlægen, men hør altid dyrlægen ad, om 
det har nogen dårlig virkning hvis du behandler med lysterapi. 
 
Dyrlægerne vil sjældent bede dig om IKKE at bruge lysterapi. 
 
Hold WAVE RLT PEN hen over det område du vil behandle. Du kan enten holde den helt 
ind til huden, eller op til 15 cm fra. Jo længere væk desto svagere behandling.  
Brug ikke WAVE RLT PEN i mere end 5 minutter af gangen. Hold en pause mellem hver 
behandling på ca 1 minut eller til enheden er kølet lidt ned. Så undgår du overophedning 
af enheden. 
 
 
  
  
 
  
 

Smerte/skade

Dosis

Let smerte/skade Moderat 
smerte/skade

Stærk smerte/stor 
skade

1 minut pr område 
1 gang om dagen

2 minutter pr 
område 
2-3 gange om dagen

3 minutter pr 
område 
 3 gange om dagen



WAVE RLT PEN & triggerpoints
Du kan med fordel bruge de akupunktur punkter der findes på heste.  
Du kan også bruge den direkte på sår eller sacoider, muk, svamp eller andre hudlidelser.  

Her har du en tegning over de områder du kan påvirke. 
   
Men rådfør dig altid med en dyrlæge hvis du er i tvivl. 

  
Du kan også nemt lægge din WAVE RLT Pad i det område. 

  
  

 



Triggerpoints i hovedet
Du kan med fordel bruge de akupunktur punkter der findes på heste med både  

 WAVE RLT PEN & WAVE RLT Pads 
Du kan også bruge den direkte på sår eller sacoider, muk, svamp eller andre hudlidelser.  

 
Her har du en tegning over de områder du kan påvirke. 

   
Men rådfør dig altid med en dyrlæge/behandler hvis du er i tvivl. De vil helt sikkert gerne 

vise dig hvor du kan give behandling på DIN hest. 
 
 
  

Husk at lysterapi ingen bivirkninger har.  
Så det er helt sikkert for dig at bruge. 

Lys aldrig ind i hestens øjne! 
 
 



WAVE HALTER
WAVE HALTER er en grime som vi har lavet for at gøre det nemt for dig.  

Den kan åbnes fra begge sider med karabinhager, og hele underdelen kan fjernes med 
de 3 karabinhager, så du meget nemt kan påføre WAVE RLT uden at skade den ved at 

presse den ind under din normale grime. 
 

Der er 3 punkter hvor du kan fjerne velcro så WAVE RLT sidder 100% korrekt på din 
hests hoved.  

 
Den kommer i str shetland, pony, cob, full, X-Full 

 
Pris 499,- 

BEMÆRK - Lys medfølger ikke



WAVE THERAPY BOOTS
WAVE THERAPY BOOTS er lavet med det formål at kunne beskytte WAVE Pad når den 

bruges på ben. 
 

Den har også en funktion i sig selv da det inderste indlæg er et FIR indlæg som tilfører 
vævet infrarød varme som øger blodcirkulationen. 

Vi kommer løbende med nye indlæg som kan bruges sammen med WAVE RLT eller bare 
bruges alene i vores multifunktionelle gamacher. 

 
 Du kan bruge både WAVE RLT med eller uden FIR THERAPY PAD. 

 
Kommer i sæt med 2 stk i Pony/Cob eller Full/X-Full 

 
Pris 799,- Dkk



WAVE RLT PEN
WAVE RLT PEN  

Smart lille håndholdt lysterapi pen til de steder hvor du har brug for intens behandling 
og hvor det er svært at komme til. 

God til akupunktur punkter, triggerpoints, inde i øre, små sår, sacoider, hove, hovbylder, 
knæskader, spot-behandling.  

 
Er med 3 bølgelængder 

Rødt lys:660 nm - synlig 
Dyb rødt lys:730 nm - meget svagt synlig 

Nær-infarød lys: 850 nm - ej synlig 
Behandlingstid 1-3 minutter 
Effekttæthed: 217 mW/cm2  

Slukker efter 5 minutters brug 
Medfølger sikkerhedsbriller, etui, pudseklud til linsen, oplader, 2 stk genopladelige 

batterier, samt strop der kan vedhæftes bunden af WAVE RLT PEN 
  
 

PRIS: 1299,- Dkk



WAVE RLT SMALL
 

    Mål: 23 x 35,5 cm 
    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 

    Effekt: 30.000 mW 
    Effekttæthed(Irridiance) : 77,8mW/cm2 

    Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys 
    (kombineret i 40 LED lys) 

  
    INCL: 3 stk Wave Belts S + 1 stk Wave Belt XL 

              Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning     
 

    PRIS: 4499,-    
 

    Kan sættes i WAVE BOOTS & WAVE HALTER 
    God til led, hoved, knæ, has og brystben 

    Kan også bruges på skulder og lænd. 
 
  
 



WAVE RLT SMALL & 
THERAPY BOOTS

 
  

    Mål: 23 x 35,5 cm 
    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 

    Effekt: 30.000 mW 
    Effekttæthed (irridiance): 77,8 mW/cm2  

    Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys 
    (kombineret i 40 LED lys) 

  
    INCL:  

1 WAVE RLT SMall 
1 stk ALU kuffert  

1 sæt WAVE THERAPY BOOTS ( i alt 2 stk) 
3x Small strop - så den kan sættes fast på ben & hoved 

1 x Xlarge strop - så den kan sættes fast på hals 
 

              Batteri med velcro, oplader & vejledning     
  

    PRIS: 4500,- 
 
  
 



2 stk WAVE RLT SMALL & 
THERAPY BOOTS

 
  

    Mål: 23 x 35,5 cm 
    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 

    Effekt: 30.000 mW pr stk 
    Effekttæthed (irridiance): 77,8 mW/cm2  

    Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys 
    (kombineret i 40 LED lys) pr stk 

  
    INCL:  

2 WAVE RLT SMall 
1 stk ALU kuffert  

1 sæt WAVE THERAPY BOOTS ( i alt 2 stk) 
3x Small strop - så den kan sættes fast på ben & hoved 

1 x Xlarge strop - så den kan sættes fast på hals 
 

              Batteri med velcro, oplader & vejledning     
  

    PRIS: 7999,- 
 
  
 



WAVE RLT SMALL BIG PACK

Alt hvad du behøver for at kunne behandle din hest overalt med lysterapi 
  

    Mål: 23 x 35,5 cm 
    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 

    Effekt: 30.000 mW 
    Effekttæthed (irridiance): 77,8 mW/cm2  

    Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys 
    (kombineret i 40 LED lys) 

  
    INCL:  

1 stk luksus kuffert  
1 stk valgfri WAVE grime 

2 sæt WAVE THERAPY BOOTS ( i alt 4 stk) 
1 stk WAVE RLT SMALL 

2x Small strop 
2x Medium strop 
2x Large strop 

1 x Xlarge strop 
2 x XXL strop 
1x 3XL strop 

              Batteri med velcro, oplader & vejledning     
  

    PRIS: 6200,-  
 

    Et perfekt sæt til behandling af din hest eller andre dyr 
 
  
 



WAVE RLT MEDIUM
 

    Mål: 29 x 53 cm 
    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 

    Effekt: 50.000 mW 
    Effekttæthed: 77,8 mW/cm2 

    Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nærinfrarøde LED samlet 120 LED lys 
    (kombineret i 60 LED lys) 

  
    INCL: 1 stk Wave Belt L - forlænger 
             1 stk Wave Belt XL - til hals 

             1 stk Wave Belt XXL - til skulder/hals/bagknæ 
             1 stk Wave Belt 3XL - til rundt om maven/lænd 

              Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning     
 

    PRIS: 5499,-    
 
 

    Til de større muskelgrupper, nakke, kæbe, hals, bagknæ & lænd 
  
 



WAVE RLT MEDIUM & 
THERAPY BOOTS

 
    Mål: 29 x 53 cm 

    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 
    Effekt: 50.000 mW 

    Effekttæthed: 77,8 mW/cm2 
    Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nærinfrarøde LED samlet 120 LED lys 

    (kombineret i 60 LED lys) 
  

    INCL: 1 stk Wave Belt L 
             1 stk Wave Belt XL 

             1 stk Wave Belt XXL 
             1 stk Wave Belt 3XL 

              Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning     
 

    PRIS: 5798,-    
 
 

    Til de større muskelgrupper, nakke, kæbe, hals, bagknæ & lænd 
  
 



2 stk WAVE RLT MEDIUM & 
THERAPY BOOTS

 
    Mål: 29 x 53 cm 

    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 
    Effekt: 50.000 mW pr stk 

    Effekttæthed: 77,8 mW/cm2 
    Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nærinfrarøde LED samlet 120 LED lys 

    (kombineret i 60 LED lys) pr stk 
  

    INCL:  
2 stk WAVE RLT Medium 

2 opladere 
2 stk batterier 

     1 stk Wave Belt L 
       1 stk Wave Belt XL 

         1 stk Wave Belt XXL 
         1 stk Wave Belt 3XL 

              Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning     
 

    PRIS: 9699,-    
 

    Til de større muskelgrupper, nakke, kæbe, hals, bagknæ & lænd 
  
 



WAVE RLT MEDIUM BIG PACK
Alt hvad du behøver for at kunne behandle din hest overalt med lysterapi 

  
    Mål: 23 x 53 cm 

    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 
    Effekt: 50.000 mW 

    Effekttæthed (irridiance): 77,8 mW/cm2 
    Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nær-infrarøde LED samlet 120 LED lys 

    (kombineret i 60 LED lys) 
  

    INCL:  
1 stk luksus kuffert  

1 stk valgfri WAVE grime 
2 sæt WAVE THERAPY BOOTS ( i alt 4 stk) 

1 stk WAVE RLT MEDIUM 
2x Small strop 

2x Medium strop 
2xLarge strop 

1 x Xlarge strop 
2 x XXL strop 
1x 3XL strop 

              Batteri med velcro, oplader & vejledning     
  

    PRIS: 7500,- samlet tilbud  
 

    Et perfekt sæt til behandling af din hest eller andre dyr 
 
  
 



WAVE RLT LARGE
 

    Mål: 44 x 85 cm 
    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 

    Effekt: 100.000 mW 
    Effekttæthed (irridiance): 77,8 mW/cm2 

    Antal dioder: 180 røde LED og 180 Nærinfrarøde LED samlet 360 LED lys 
    (kombineret i 180 LED lys) 

  
    INCL: 2 stk Wave Belts XL 
             1 stk Wave Belt XXL 
             1 stk Wave Belt 3XL 

              Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning     
 

    PRIS: 9999,-   
 
 

    Til de større muskelgrupper & lænd 
  
 



WAVE RLT XLARGE OVERLINIE
 

    Mål: 44 x 85 cm x 2 (dækker over 88 x 95 cm når de er sat sammen) 
    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 

    Effekt: 200.000 mW (100.000 mW pr stk) 
    Effekttæthed: 77,8 mW/cm2 

    Antal dioder: 360 røde LED og 360 Nær-infrarøde LED samlet 720 LED lys 
    (kombineret i 360 LED lys) 

  
    Kan bruges sat sammen eller hver for sig. 

    INCL: 3 stk Wave Belts S til at sætte Wave Pads sammen med 
             2 stk Wave Belts XL 
             2 stk Wave Belt XXL 
             2 stk Wave Belt 3XL 

             2 stk Batterier med velcro, 2 stk oplader, stor opbevarings kuffert &   
             Vejledning     

 
    PRIS: 17.999,-  DKK 

    Til de større muskelgrupper, lænd & specielt til overlinien 
  
 



WAVE RLT XX-LARGE 
HALS & OVERLINIE

 
    Mål:  

    Bølgelængder: 660 nm & 850 nm 
    Effekt: 200.000 mW (100.000 mW pr stk) 

    Effekttæthed: 77,8 mW/cm2 
    Antal dioder: 400 røde LED og 400 Nær-infrarøde LED samlet 800 LED lys 

    (kombineret i 400 LED lys) 
 

    INCL: 2 stk Medium stropper 
             2 stk Large stropper 

             1 stk XL strop 
             1 stk 3XL strop 

             2 stk Batterier med velcro, 2 stk oplader, stor opbevarings kuffert &   
             Vejledning     

 
    PRIS: 24.999,-  DKK 

    Til de større muskelgrupper, lænd & specielt til overlinien - hele overlinien klaret på 
2 behandlinger! 

  
 



WAVE RLT BELL BOOTS
 

 1 stk  cm med velcro overside og neopren bagside med plastik vindue 
-1 S strop, 1 M strop, 1 L strop 

-Genopladeligt Lithium-ion batteri 11.1V/2200mAh med velcro 
-Oplader DC 12.6 V – Charging current: 0.2-1C 

-Flot rejsekuffert med lynlås i stødfast EVA materiale 
-Manual med instruktioner i brug samt billeder og vejledning i brugen af alle vores 

produkter 
 

Kan bruges som klokke, til forknæ, has, kode, pande oma. 
Pga udformningen kan den let sættes rundt om det sted du vil behandle. 
Eller sættes sammen med andre af vores produkter, til et nyt produkt. 

Eksempelvis på punkter i hovedet hvor pandebåndet sidder, sammen med en 
small eller medium pad, skaber du en slags "hætte" 

Pris 2399,- 
 



WAVE RLT BELL BOOTS
 

 2 stk  cm med velcro overside og neopren bagside med plastik vindue 
-2 S strop, 2 M strop, 2 L strop 

-2 stk Genopladeligt Lithium-ion batteri 11.1V/2200mAh med velcro 
-2 stk oplader DC 12.6 V – Charging current: 0.2-1C 

-Flot rejsekuffert i aluminium 
-Manual med instruktioner i brug samt billeder og vejledning i brugen af alle vores 

produkter 
 

Kan bruges som klokke, til forknæ, has, kode, pande oma. 
Pga udformningen kan den let sættes rundt om det sted du vil behandle. 
Eller sættes sammen med andre af vores produkter, til et nyt produkt. 

Eksempelvis på punkter i hovedet hvor pandebåndet sidder, sammen med en 
small eller medium pad, skaber du en slags "hætte" 

Pris 4500,- 
 



Kundebilleder



w w w . c a v a l e r o s . d k

En del af Cavaleros
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