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Alle objekter over det absolutte nullpunkt (-273,15grader C) avgir varme ved infrarød stråling fra
overflaten.   

Termografi er en teknologi som omsetter varmestråler til fargebilder, hvor fargene representerer
temperaturen. Det er overflatevarmen vi tar bilde av.

En måler variasjoner i temperatur på dyrets overflate, og på den måten avdekker eventuelle avvik og
usymmetrier.
Fordelen ved termisk fotografering er at vi ikke er i kontakt med objektet så undersøkelsen er
fullstendig ufarlig, og uten klinisk inngrep av noe slag. Det har heller ingen behandlende effekt.

Termografi gjenspeiler tilstanden på muskler, sener, skjelett, høver og ledd. Vi kan visualisere og
bekrefte problemer og smerter dyret har, som kanskje ikke er synlig på røngten eller andre bilde
diagnose verktøy.   

Termografi viser begynnende skader, og du kan på ett tidlig stadie starte forebyggende behandling,
flere uker før du normalt ville oppdaget symptomer og skaden var et faktum.
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Merknader rapporten sendt pr mail. Ved utskrift kan noe detaljer gå tapt. Hesten har stått
stille minimum 2 timer før bildene er tatt, og er termisk stabil.

                     

                     

Nedsatt sirkulasjon i høyre fremme opp til over carpus. Her  er flere graders temperaturdifferanse.



                 

                  
Her ser en også tydelig nedsatt sirkulasjon i venstre calcaneus/hasespissen. Her fant jeg også en
låsning når jeg gikk over hesten osteopatisk.

            



                     

                     

       

                     

Her ser en også tydelig nedsatt sirkulasjon i høyre fremkne. På denne skala er lilla og sort kaldest.



                     

                     
Venstre hofte har mindre sikrlulasjon. Her var også en låsning, sammen med en i bekken samme
side.

                     
Her ser en også ett veldig aktivt akupunkturpunkt GB34. Det er ett bra punkt for smerte, stølhet, det
hjelper sener og ledd.



                     
        

                     

                     
Ved osteopati fant jeg også en låsning i thorakal virvel nr 16.



   
Forhøyet temperatur over halerota.   

                
Dette er framknær rett etter osteopati behandling.

                  
Framknær etter også akupunkturbehandling.  Her til sist er det blitt en meget jevnere temperatur enn
før hesten ble behandlet med osteopati og akupunktur.


