
Vänligen svara på följande frågor och skriv 
dina svar i ett mejl - glöm inte att numrera 
dina svar - och skicka mejlet till din 
instruktör. 

Jag önskar dig lycka till!

1. MSTR® ärrvävnadsteknik påverkar kroppen positivt på flera sätt. Ge FEM exempel!

2. Nämn FYRA typer av operationsärr, där behandlingen ofta triggar igång emotionell frigörelse!

3. Beskriv kort hur du skulle förhålla dig till en klient, om en behandling har triggat igång emotionell
frigörelse!

4. Nämn  TIO symptom och effekter, antingen i akut eller kroniskt stadie, som kan orsakas av ett ärr!

5. Vilka akupunkturmeridianer skulle bli avbrutna av ett är som går tvärs över magen, t ex av ett
kejsarsnittsärr?

6. Hur länge måste du MINST vänta efter en operation, innan du funderar på att behandla ärret med
MSTR®?

7. Ibland återkommer inte känsel och förnimmelser, trots behandling med MSTR®. Vad kan det bero
på?

8. Det generella tempot i den här tekniken är ganska långsam. Varför?

9. Hur kommer det sig att ett ärr som känns hårt och fibröst ofta ändrar sig och blir mjukt och smidigt?

10. Själva greppet utförs ganska snabb i den här tekniken. Varför?

11. Varör anses alla ärr på kroppen vara trauman?

12. Blod- och lymfflöde ökar ofta i och omkring ärret, med den här tekniken. Förklara varför!

13. Ibland undviker man att arbeta på ett nytt ärr, trots att den rekommenderade minimitiden har
passerat. Varför?

14. Vilken typ av ärr kan visa sig som högersidig ryggsmärta?

15. Varför är det viktigt att behandla ärrvävnad på magen när någon har ont i ryggen?

16. Sant eller falskt? Bör man undvika att behandla ärr där det finns inopererade skruvar och plattor?
Motivera!

17. Varför ska vi inte arbeta mer än max 15 minuter (under samma behandlingssession) på långa ärr,
som t ex ärr från kejsarsnitt eller utbyte av knäled?

18. Hur kommer det sig att ett ärr verkar krympa, eller reduceras lite i storlek, efter behandling med
MSTR®?

19. Nämn några kontraindikationer eller situationer där man måste vara försiktig när man utövar
MSTR®!

20. Vad är den rekommenderade MAXTIDEN för behandling av små ärr, t ex ärr från
blindtarmsoperationer eller carpaltunnelärr?
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