yellowRIGID TAPE
TAŚMA DO TAPINGU SPORTOWEGO, KLEJ NAKŁADANY
WZDŁUŻNIE - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIS
Taśma wykonana z bawełny, pokryta hipoalergicznym klejem
Klej nałożony wzdłużnie, naprzemienne ułożenie pasów pokrytych
klejem i tych bez kleju tworzą rowki, które ułatwiają przepływ potu i
wody zmniejszając wrażliwość aplikacji na ich występowanie i
zwiększając jej odporność na warunki środowiska
Taśma odporna na rozciąganie
Różne szerokości taśmy pozwalają na jej wygodne zastosowanie na
stawach różnej wielkości (np. stawy palców, staw skokowy)
Ząbkowane brzegi ułatwiają odrywanie kawałka taśmy odpowiedniej
długości, nie ma potrzeby korzystania z nożyczek
Dostępne kolory: biały
Dostępne rozmiary: 2,5cm x 9,1m; 3,8cm x 9,1m; 5cm x 9,1m
Produkt jednorazowego użytku
Produkt niejałowy

ZASTOSOWANIE
Prewencja kontuzji podczas aktywności sportowej
Zabezpieczenie stawu przed nadmierną ruchomością, mogącą pogorszyć stan
po urazie, pozwalając jednocześnie na kontynuowanie uczestnictwa w
treningu/ zawodach
Ochrona miejsc narażonych na otarcia

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

1. Należy odpowiednio dobrać szerokość taśmy do miejsca aplikacji.
2. Jeśli okolica ciała jest podatna na uszkodzenia naskórka, wrażliwa lub owłosiona,
przed zastosowaniem taśmy należy zabezpieczyć ją podkładem pod taping.
3. Jeśli nie stosuje się podkładu, w celu odtłuszczenia skóry w miejscu aplikacji można
przetrzeć ją gazikiem nasączonym alkoholem.
4. Jeśli skóra była odtłuszczana, przed aplikacją taśmy musi zostać dobrze osuszona.
5. Wyjąć taśmę z opakowania
6. Z rolki okleić odcinek odpowiedniej długości i oderwać go lub odciąć przy pomocy
nożyczek.
7. Przykleić w miejscu aplikacji bezpośrednio do skóry lub do podkładu piankowego.
8. Tworząc oklejenie wokół kończyn nie należy owijać ich taśmą, tylko tworzyć osobne
pętle z pojedynczych odcinków taśmy.
9. Skontrolować, czy oklejenie nie jest zbyt ciasne i nie występują cechy niedokrwienia.
10. Jeżeli taśma zacznie się odklejać lub pojawią się zanieczyszczenia przy warstwie
klejącej, należy wymienić ją na nową, ponieważ przestanie spełniać swoją rolę
stabilizacyjną.
11. Oklejenie należy ściągnąć bezpośrednio po zakończeniu aktywności, na czas której
zostało stworzone.
12. Aby usunąć taśmę można odklejać kolejne jej elementy lub rozciąć całość aplikacji
uważając, żeby nie uszkodzić skóry znajdującej się pod oklejeniem.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU
Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się ze specjalistą
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Wyrób jednorazowego użytku. Ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.
W razie wystąpienia objawów alergii lub podrażnienia skóry należy usunąć taśmy z ciała.
Miejsce oklejenia należy obserwować, jeśli pojawią się cechy niedokrwienia takie jak: bladość,
czy zasinienie należy usunąć taśmy i ponownie wykonać oklejenie zmniejszając siłę owinięcia
taśmy wokół ciała.
Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Wyrób niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzony naskórek.
Zakładając opatrunek należy przestrzegać zasad higieny.
Produkt należy chronić przed działaniem promieni słonecznych i przechowywać w
pomieszczeniach, w których temperatura jest utrzymywana w przedziale od +5 do +30 °C, a
wilgotność od 30% do 80%.

