Elastisk Tape - Kinesiologi Tape

Indikationer
Lindrer ømhed i muskler og sener
Forbedrer ydeevnen ved kontinuerlig stimulering
Stimulerer blodcirkulationen og lymfecirkulationen

Produktinfo
Mecron kinesiologi tape er en elastisk tape specielt udviklet til sport og til kinesiologisk behandling.
Mecron kinesiologi tape er vandfast, meget holdbar og kan blive på huden i flere dage. Tapen er
strækbar op til 30%.
Mecron kinesiologi tape anvendes i behandling af muskel-, facia- og senesymptomer og forbedrer
ydeevnen ved hjælp af kontinuerlig receptorstimulering. Den naturlige helbredende proces er
forbedret som følge af forbedret cirkulation i det tapede område.
Mecron kinesiologi tape er 5 cm x 5 m og kan købes i 5 farver.

Brugervejledning
Huden skal være ren (vasket med varmt vand og sæbe) og tør, når tapen sættes på
Tapen sættes løst på
Sørg for at enderne er fastsat uden at de er spændte
Vær sikker på, at patienten har en korrekt kropsholdning, når tapen sættes på
Fastgør tapen med ydersiden af tommelfingeren, og sørg for, at tapen ikke buer eller er
krøllet
Undgå at berøre limlaget for at forhindre fjernelse af klæbemidlet
Efter fastgørelse af tapen, gnid på tapen for at aktivere limen. Sørg for at gnide langs
båndets længde
Når du fjerner tapen, hold fast i den omgivende hud med hånden. Dette reducerer patientens
smerter og beskytter huden mod irritation
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Mecron Elastisk Tape er et engangsprodukt.

Sortiment
Størrelse
5 cm x 5 m, SORT
5 cm x 5 m, BLÅ
5 cm x 5 m, BEIGE
5 cm x 5 m, RØD
5 cm x 5 m, GUL

Indhold
1 rulle
1 rulle
1 rulle
1 rulle
1 rulle

Pakning
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Ref. nr.
DKT-S
DKT-B
DKT-H
DKT-R
DKT-G
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