Terapeutický nástroj poskytující nové možnosti v práci s
pohybovým aparátem na poli sportovní medicíny a fyzioterapie.
Pro podporu a stabilitu svalů
a kloubů bez omezení tělesného
rozsahu pohybu.
Usnadnění přirozeného procesu
hojení.
Leukotape K
Náplast tenká jako kůže
a současně k ní šetrná
1. 100% bavlna s elastanem vytváří
bavlněný materiál, který je
prodyšný a odvádí vlhkost.
2. Akrylátový adhezivní materiál –
vysoce hypoalergenní s kvalitními
adhezními vlastnostmi
3. Vlnovitá struktura adhezivního
povrchu je součástí léčebného
efektu tapu
4. Roztažitelně podélná, tažnost
160%, optimálně se přizpůsobuje
povrchu kůže
Splňuje potřeby pacientů
1. Bez nežádoucích účinků – vysoce
hypoalergenní bez obsahu latexu
2. Náplast neomezuje pohodlí
pacienta – celodenní účinek
3. Náplast je účinná až po dobu
jednoho týdne
4. Bez omezení lze provozovat
sporty, sprchovat se
5. Náplast se snadno snímá z kůže

Leukotape K – kinetická tejpovací páska
72978-15

Leukotape K – červená

2,5 cm × 5 m

1 role

72978-16

Leukotape K – červená

5 cm

×5m

1 role

72978-20

Leukotape K – modrá

2,5 cm × 5 m

1 role

72978-21

Leukotape K – modrá

5 cm

×5m

1 role

72978-10

Leukotape K – pleťová

2,5 cm × 5 m

1 role

72978-11

Leukotape K – pleťová

5 cm

×5m

1 role

72978-12

Leukotape K – pleťová

7,5 cm × 5 m

1 role

72978-23

Leukotape K – černá

5 cm

×5m

1 role

72978-25

Leukotape K – růžová

5 cm

×5m

1 role

Proprioceptory
Kapiláry (tepny, žíly)
Lymfatické cévy
Proprioceptory
Nociceptory
(volná nervová
zakončení)

Příklady použití:

Tenzní bolest hlavy

Tenisový loket

Achillova šlacha

Vertebrogenní
syndrom,
např. lumbágo

Kinesio taping
Tato metoda byla vyvinuta před více než třiceti lety japonským chiropraktikem Dr. Kenzo Kasem.
Kinesio taping usnadňuje přirozený proces hojení a zároveň vytváří podporu pro svaly a klouby bez omezení rozsahu pohybu. Speciální
navržená pružná páska potažená akrylátovou adhezivní vrstvou v kombinaci s typy výstřihů a směry tahu pásky vytváří na povrchu kůže
liftingovým účinkem v oblasti svalů nebo kloubů efekt, který zlepšuje krevní oběh, práci lymfatického a nervového systému. Díky vlivu na
oblast těchto systémů dochází nejen k tlumení bolesti. Celá metoda pracuje na základech kineziologie, anatomie a fyziologie. V průběhu
několika let bylo prokázáno, že kinesio taping má pozitivní fyziologické účinky na pokožku, lymfatický, oběhový a nervový systém,
svaly, fascie, šlachy, klouby a vazy. Tato metoda může být použita v kombinaci s dalšími léčebnými postupy a procedurami. Využití
kinesio tapingu má své místo v mnoha oblastech medicíny a to zejména v oblasti sportovní medicíny, fyzioterapie dále ortopedie,
chirurgie, neurologie, lymfologie a dokonce také plastické chirurgie.
Cílem Kinesio tapingu je maximální možný návrat člověka k pohybové aktivitě a zlepšit tak komfort bytí.
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