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WAVE RLT PEN & WAVE RLT PEN 2.0



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! 

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

 

100% dansk design og idé



Vigtig viden før brug
 

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

    
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 

  
 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 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. 
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, eller ved at tabe produktet 
 

 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    
 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  

 
Hav aldrig din WAVE RLT tændt i mere end 5 minutter ad gangen og med en pause på 1-2 minutter 

  
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. 

  
 
  
  
 
  
  
 
 



Dette skal du være opmærksom på 
ved at bruge vores WAVE PEN & 

WAVE PEN 2.0
Kig ALDRIG ind i WAVE RLT PEN og lys aldrig i andres øjne. Lyset er meget kraftigt. Brug altid 
briller hvis du bruger den tæt på øjnene. Brug den aldrig i nærheden af dyrs øjne. 

Den må på ingen måder komme i kontakt med vand! Brug pudsekluden til at holde glasset 
rent. 

Hvis du skal tæt på øjet, så skræm med din hånd, så du er sikker på at du ikke rammer 
dyrets øje. 

Brug ikke produktet på gravide dyr eller mennesker. 

Tillad ikke at enheden får fugt eller ligger i et fugtigt miljø. Opbevar den altid i et køligt, 
mørkt rum. Aldrig i direkte sollys.  
Der er fare for overophedning af batterierne. 

Hvis du ikke skal bruge den i en længere periode (1 måned +) så tag batteriet ud af enheden. 
På den måde passer du bedre på produktet. 

  

Sæt altid den medlagte snor fast i enheden og sæt den på handleddet når du behandler. 
  
Taber du enheden og glasset går i stykker - kan det IKKE skiftes. Og vi anbefaler ikke at du 
fortsætte med at bruge den. 

Vi yder 24 mdr. reklamationsret iflg. købeloven. 
Levestid på produktet: 50.000 timer 
Batteri-type: 18650 
  

  

 



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. 
Afgiver IKKE varme! 

Vi bruger kun de bølgelængder der har 
dokumenteret effekt i det spektrum af lys 
hvor der er lavet studier, nemlig 630 nm 
rødt lys samt 900 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.



Sådan kommer du i gang
Din WAVE RLT PEN er klar til at bruge når du modtager den. Vi har sørget for at 
batterierne er ladet op, så du kan starte behandlingen lige med det samme. 
Du skal bare sætte det ene batteri i PEN´en - du åbner PEN´en ved at skrue 
enheden fra hinanden.  

Det er vigtigt at du behandler så tæt på huden så muligt. De stærkeste 
bølgelængder når typisk ca 20-100 mm in i vævet, afhængig af vævstype.
I 
Du kan behandle et større område ved at øge afstanden til huden, men det gør 
også behandlingen mindre. Men da produktet er meget kraftigt så vil du også 
kunen opnå en god effekt - også på afstand. Dog max 10-15 cm væk fra huden. 
  
Vi har en god erfaring med at bruge lysterapi før og efter træning, og ved at øge 
behandlingen ved mere alvorlige skader.  
Spørg altid din behandler eller dyrlæge hvis du er i tvivl - kontakt altid din dyrlæge 
ved alvorlige skader. 
  

 



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: 800,- Dkk



Funktioner i WAVE PEN

Bølgelængder: 660, 730, 850nm (730 + 850 nm er usynlige for det menneskelige øje) 
Timer: Slukker automatisk efter 5 minutters brug - hold en pause på 1-2 minutter eller 
indtil enheden er kølet ned. 

1)TRYK 1 gang. Alle LED lyser på én gang 

2) TRYK 2 gange. Enheden slukker 

Når enheden automatisk slukker efter 5 minutter skal du trykke 2 gange for at tænde 
den igen 

Mål: 25 x 125 mm 
Materiale: Rustfrit stål 
Effektstæthed: På overfladen: 217 mW/cm2 

Netto vægt: 200 g 
Bølgelængder: 660, 730, 850nm 
Effektstæthed: 8 cm fra 50mW/cm2

Pakken indeholder: 
 

WAVE RLT PEN  
Opbevaringstaske med lynlås 

2 stk genopladelige batterier 18650 
Batteri-oplader  

USB stik til oplader 
Beskyttelses-briller 

Brugermanual 
Klud 

  



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 nær-
infarødt 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. 1-3 minut eller til enheden er kølet lidt ned. Så undgår du 
overophedning af enheden. 



Vejledning til behandling 
WAVE RLT PEN 

En simpel behandling 
WAVE RLT PEN kan ikke dele bølgelængderne op. Men fortvivl ikke. Du vil stadig kunne opleve en 

stor effekt. Overskydende energi/lys kan ikke påvirke negativt.  
Lysterapi har ingen bivirkninger og kan ikke gøre skade på hverken væv eller celler. 
 Ønsker du en mere specifik behandling så skal du prøve vores WAVE RLT PEN 2.0



WAVE RLT PEN 2.0
WAVE RLT PEN 2.0 

Smart lille håndholdt lysterapi pen til de steder hvor du har brug for intens behandling 
God til akupunktur punkter, triggerpoints, inde i øre, små sår, sacoider, hove, hovbylder, 

knæskader, spot-behandling.  
Er med 5 bølgelængder 

Rødt lys:630 nm , 660 nm - synlig 
Dyb rødt lys:710 nm - meget svagt synlig 

Nær-infarød lys: 850 nm - 900 nm ej synlig 
Behandlingstid 0,5-5 minutter 
Effekttæthed: 300 mW/cm2  

  
Med pulserende effekt + 10HZ for bedre blodgennemstrømning og dybere behandling 

  
Slukker efter 5 minutters brug - hold 1-3 minutters pause før du behandler igen. 

Medfølger sikkerhedsbriller, etui, pudseklud til linsen, oplader, 2 stk genopladelige 
batterier, samt strop der kan vedhæftes bunden af WAVE RLT PEN 

PRIS: 1500,- Dkk

 
 

 Pakken indeholder: 
 

WAVE RLT PEN 2.0 
Opbevaringstaske med lynlås 

2 stk genopladelige batterier 18650 
Batteri-oplader  

USB stik til oplader 
Beskyttelses-briller 

Brugermanual 
  

Netto vægt: 200 g 
Bølgelængder: 630, 660, 710, 850 & 900nm 
Effektstæthed: 10 cm fra 98mW/cm2

Mål: 30 x 126 mm 
Materiale: Rustfrit stål 
Effektstæthed: På overfladen: 300 mW/cm2 



Sådan bruger du WAVE RLT PEN 2.0
I vores WAVE RLT PEN 2.0 bruger vi en kombination af 5 forskellige LED´er, som er 
udvalgt til at give den bedste biologiske effekt overalt på kroppen. 
De 5 lysbølger er 630 nm rødt lys, 660nm, 710 dybrødt lys (meget lidt synlig), 850 nm 
& 900 nm nær-infarødt lys ( usynlig for det menneskelige øje) 

Bemærk at du kun vil se det som om at 2 lys er tændt - de 3 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 2.0 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 2.0 i mere end 5 minutter af gangen. Hold en pause mellem 
hver behandling på ca. 2-3 minut eller til enheden er kølet lidt ned. Så undgår du 
overophedning af enheden. 

  



Funktioner i WAVE PEN 2.0

900 nm

630 nm

710 nm

850 nm

660 nm

Bølgelængder: 630, 660, 710, 850, 900 nm 
Timer: Slukker automatisk efter 5 minutters brug - hold en pause på 1-2 minutter eller 
indtil enheden er kølet ned. 
  
WAVE RLT PEN 2.0 har 6 forskellige funktioner 

1)TRYK 1 gang. Alle LED lyser på én gang 

2)TRYK 2 gange. Kun rødt lys lyser. 630 & 660 nm 

3) TRYK 3 gange. Kun nær-infrarødt lys lyser. 710, 850 & 900nm 

4) TRYK 4 gange. Alle LED lyser med pulserende lys + 10HZ 

5) TRYK 5 gange. Kun rødt lys lyser med pulserende lys + 10HZ 

6) TRYK 6 gange. Kun nær-infrarødt lys lyser med pulserende lys + 10HZ 

7) TRYK 7 gange. Enheden slukker 





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. 

  
  

 

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! 



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 
Hesten er kommet sig 100% efter skaden. Og skaden er 
helet hurtigere end dyrlægen havde forventet



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

En del af Cavaleros

M i d d e l f a r t v e j  6 E ,  D k - 4 2 0 0  S l a g e l s e  -  T l f . :  + 4 5  6 0 7 3  7 7 2 2


