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Taśma do tapingu AcuTop Premium Kinesiology Tape 5cm x
5m - różowa
 

Cena: 23,30 pln

Opis słownikowy

Producent AcuTop

Opis produktu
 

Kinesiotaping to zyskująca popularność i rekomendowana przez profesjonalistów metoda lecznicza. Jej dużą skuteczność potwierdzają
pacjenci u których zostały zastosowane. Jakość została potwierdzona i udokumentowana. Produkt ten otrzymał liczne certyfikaty
(Niemiecka Akademia Stosowanej Medycyny Sportowej (DAASM), Niemiecka Olimpijska Konfederacje Sportu (DOSB), Certyfikaty
zgodności CE).

 

Taśma AcuTop Premium wykonana z wysokiej jakości bawełny bez dodatku lateksu, której rozciągliwość wynosi 130-140 % i imituje
ludzką skórę i jej elastyczność. Pokryta jest hipoalergicznym klejem akrylowym o dużej przyczepności i odporności. Tape charakteryzuje
się termoelastycznością tzn. rozszerza się pod wpływem ciepła i kurczy pod wpływem zimna. Komfort użytkowania zwiększa ich
wodoodporność, dzięki czemu można swobodnie korzystać z basenu czy kąpieli. Zmiana taśmy na nową wskazana jest w momencie
kiedy zauważy się, że odkleja się ona na krańcach. Na wewnętrznej stronie taśmy znajdują się schematyczne linie ułatwiające właściwe
cięcie nawet początkującym użytkownikom.

 

Rozmiar: 5cm x 5m

Kolor: różowy

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Do zakładania i ściągania taśm polecamy również akcesoria: klej Pre Tape, zmywacz kleju.

 

 

Zalety:

- praktycznie bez skutków ubocznych
- zmniejsza dolegliwości bólowe i obrzęki
- redukuje bóle neurologiczne
- przyspiesza regenerację po urazach
- zwiększa zakres ruchu w stawie
- redukuje napięcia mięśniowe
- wspomaga terapię limfatyczną, przedłuża działanie zastosowanych masaży oraz poprawia krążenie
- zapobiega kontuzjom
- wielorakie zastosowanie, możliwość założenia na szyję, bark, stopę, kolano, plecy, łokieć, nadgarstek

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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- możliwości samodzielnej aplikacji po uprzedniej konsultacji z fizjoterapeutą
- długo okres użytkowania
- duża skuteczność

 

Właściwości:

- pudełko wielorazowe chroniące taśmę przed wysychaniem
- falisty klej (mocny klej akrylowy) nie pozostawiający śladów na skórze
- materiał 97 % bawełna, 3 % elastan
- elastyczność 130-140 %
- termoplastyczne, rozciągają się pod wpływem ciepła i kurczą pod wpływem zimna
- z liniami ułatwiającymi cięcie
- oddychający, wodoodporny materiał

 

Taśmy AcuTop są często stosowane przez sportowców i osoby amatorsko uprawiające sport, mogą być wsparciem podczas treningów
i przeciwdziałać kontuzjom. Metoda ta jest także stosowana podczas rekonwalescencji w celu przyspieszenie powrotu do pełnej

sprawności i regeneracji.

Poradnik stosowania:

1. Przygotowanie taśm kinesio. Sposoby docinania brzegów/prawidłowe trzymanie plastrów.

2.Aplikacja Kinesio na "łokieć tenisysty”

3. Aplikacja na drenaż limfatyczny

4. Aplikacja na artretyzm w stawie kolanowym

5. Aplikacja "zamrożony bark"

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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6. Aplikacja "łokieć golfisty"
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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