yellowTAPE
TAŚMA DO KINESIOTAPINGU - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIS
Taśma bawełniana, rozciąga się do ok. 140% swojej długości początkowej,
zapewnia dostęp powietrza do skóry
Akrylowy, bezlateksowy, nałożony faliście klej
Może być noszona przez kilka (3-7) dni, o ile nie ulegnie uszkodzeniu lub
odklejeniu
Taśma naniesiona na papier chroniący warstwę klejącą z ok. 10%
rozciągnięciem początkowym
Dostępne rozmiary: 5cm x 5 m; 7,5cm x 5 m
Produkt ofoliowany, folia zachodzi na brzegi taśmy chroniąc przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem warstwy klejącej
Produkt jednorazowego użycia
Produkt niejałowy

ZASTOSOWANIE
Wyrób służy do wykonywania oklejeń zgodnie z zasadami techniki
kinesiotapingu (plastrowania dynamicznego)
Kinesiotaping to metoda bezinwazyjnego leczenia skutków zbyt
intensywnego wysiłku fizycznego, urazów układu ruchu, obrzęków, korekcji
wad postawy
Zapewnia lepsze odżywienie tkanek i ich szybszą regenerację, poprawę
biomechaniki ruchu bez zmniejszenia zakresu ruchu w stawach
Działanie na receptory czuciowe w skórze wpływa na odczucia bólowe

INSTRUKCJA UŻYCIA

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

1. Należy odpowiednio dobrać szerokość taśmy do miejsca i rodzaju aplikacji.
2. Odciąć ustaloną długość taśmy z rolki, pamiętając o jej elastyczności i właściwym
dla danego rodzaju aplikacji rozciągnięciu.
3. Przyciąć taśmę w wybrany kształt (I, Y, X, wachlarz).
4. Aby zminimalizować ryzyko odklejania się aplikacji od ciała zaokrąglić brzegi taśmy.
5. Jeśli część ciała, która ma być oklejana jest mocno owłosiona, zaleca się zgolenie
włosów, aby zwiększyć przyleganie taśmy.
6. Oczyścić i odtłuścić, a następnie osuszyć miejsce aplikacji.
7. Przykleić taśmę zgodnie z zasadami techniki kinesiotapingu przekazanymi przez
specjalistę (z odpowiednim rozciągnięciem taśmy, z początkiem i końcem oklejenia
we właściwych punktach anatomicznych).
8. Początek i koniec oklejenia powinien zawsze być przyklejany bez napięcia, aby
zapewnić stabilne mocowanie taśmy do ciała
9. Gotową aplikację należy delikatnie potrzeć, aby pod wpływem wytworzonego przez
tarcie ciepła aktywował się klej.
10. Aplikację powinno się utrzymywać na ciele od 3 do 7 dni.
11. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub podrażnień skóry należy usunąć
taśmę.
12. Aby usunąć taśmę należy odkleić jeden z jej brzegów, a następnie ciągnąć dalszy
fragment taśmy wzdłuż kierunku rośnięcia włosów, drugą ręką przytrzymując skórę.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU
Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się ze specjalistą.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej należy przerwać
stosowanie wyrobu.
Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Wyrób jednorazowy, ponowne użycie może zagrażać zdrowiu lub życiu.
Wyrób niesterylny, nie stosować bezpośrednio na rany i uszkodzony naskórek.
Podczas aplikacji taśmy należy przestrzegać zasad higieny.
Obserwować miejsce aplikacji i usunąć taśmę jeśli doszło do jej zabrudzenia lub uszkodzenia.
Taśmę chronić przed działaniem promieni słonecznych i przechowywać w pomieszczeniach,
w których utrzymywana jest temperatura w przedziale od +5 do +30 °C, a wilgotność od 30%
do 80%.

