
INSTRUKCJA BEMER HORE SET 
DERKA BEMER HORSE:  
jest to podstawowa i nadrzędna forma terapii BEMER dla koni obejmująca stymulację obszaru 
mikrokrążenia w całym organizmie:  

- może być stosowana niezależnie od wskazań weterynaryjnych 
- terapię należy wykonywać minimum 1x dziennie (optymalnie 2x dziennie: rano i wieczorem)  
- konsekwencja w realizacji planu podstawowego (poniżej) jest gwarancją osiągania najlepszych        
   rezultatów tj. poprawy parametrów zdrowotnych i wydolnościowych Konia 
- technologia może być stosowana codziennie (bez przerw) 

OCHRANIACZE BEMER HORSE:  
służą do punktowej i intensywnej terapii poszczególnych obszarów nóg Konia:  

- terapia punktowa powinna się rozpocząć po zakończonym pierwszym tygodniu terapii DERKĄ 
- w szczególnych przypadkach (np. kontuzja kończyny dolnej) możliwe jest przeprowadzenie dziennie  
   kilku terapii ochraniaczami (3-4) 
- jeden z ochraniaczy jest dedykowany nogom prawym (do stosowania na przedniej i tylnej nodze  
   prawej)  drugi - lewym  (do stosowania na przedniej i tylnej nodze lewej)  
- wkładki do ochraniaczy nadają się do prania 
- nigdy nie stosujemy samych ochraniaczy (bez użycia derki) 
 
 

 
 
 
SPECYFIKACJA PROGRAMÓW DLA DERKI:  
Program P1: 5 minut | intensywność niska (10-18 mikrotesli)  
Program P2: 10 minut | intensywność średnia (10-28 mikrotesli)  
Program P3: 15 minut | intensywność wysoka  (10-35 mikrotesli)  

SPECYFIKACJA PROGRAMÓW DLA OCHRANIACZY  
    Trzykrotnie wyższa intensywność niż w derce.  
Program P1: 5 minut | intensywność niska (30-50 mikrotesli)  
Program P2: 10 minut | intensywność średnia (30-80 mikrotesli)  
Program P3: 15 minut | intensywność wysoka  (30-100 mikrotesli) 

Program II

Program I

Program III



Plan podstawowy terapii BEMER Horse Set 

          Itd. . .                     Itd. . . 

Zastosowanie sytuacyjne - derka BEMER Horse  

                  Itd. . .    Itd. . . 

Zastosowanie sytuacyjne - ochraniacze BEMER Horse 

                Itd. . .    Itd. . . 

 
PAMIĘTAJ:  
1. Każdorazowo obserwuj reakcję konia w trakcie trwania terapii BEMER HORSE i tuż po jej zakończeniu.  
2. Jeśli zauważysz nerwową reakcję konia, przerwij terapię nawet po 1 minucie i wróć do terapii z programem  
    P1 następnego dnia, a w kolejnych stopniowo zwiększaj intensywność wg. PLANU PODSTAWOWEGO.  
3. Zestaw BEMER HORSE nie zastępuje leczenia przez doświadczonego Lekarza weterynarii. 

Tydzień PRZED 
 jazdą / treningiem/ startem w zawodach

PO 
 treningu/ jeździe/ starcie w zawodach

1 X X

2 P1 lub P2 P1

3 P1 lub P2 P1 lub P2

4 P1 lub P2 P2 lub P3

5 P1 lub P2 P2 lub P3

Tydzień PRZED 
 jazdą / treningiem/ startem w zawodach

PO 
 treningu/ jeździe/ starcie w zawodach

1 P1 P1

2 P1 lub P2 P1 lub P2

3 P1 lub P2 P2 lub P3

4 P1 lub P2 P2 lub P3

5 P1 lub P2 P2 lub P3

Tydzień Program Derka Program Ochraniacze
1 Program I X

2 Program II Program I

3 Program III Program II

4 Program I Program III

5 Program II Program I

6 Program III Program II

7 Program I Program III

8 Program II Program I

9 Program III Program II


