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Novama Kino 2 taśma kinesiology (niebieska)
 

Cena: 31,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Taśma

Producent NOVAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Super kleista taśma do kinesiotaping ( plastrowania dynamicznego).
Kinesiotaping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, neurologicznej, pooperacyjnej, onkologicznej,
sportowej, pediatrycznej. Wspiera procesy lecznicze i wydolnościowe organizmu oddziałując 24 godziny na dobę.
Sposób działania taśmy: Naklejona taśma delikatnie unosi skórę i zwiększa w ten sposób przestrzeń, jaka tworzy się między nią
a mięśniami - właśnie ten efekt jest kluczowy dla działania kinestiotapingu. Odpowiednie naklejenie plastra, poprzez redukcję
napięcia na receptory skórne, ma również wpływ na odczuwanie bólu, który jest jest jednym ze wskazań do kinesiotapingu.
Zmniejsza ból i neutralne odczucia skóry i mięśni, redukuje obrzęki i zastoje limfatyczne. Wspomaga pracę mięśni, koryguje
niewłaściwą pozycję stawu.
Taśmy kinesiology można stosować przy:

Bólach pourazowych.
Szczególnie będących wynikiem kontuzji lub wypadku.
Bólach kręgosłupa.
Plastry łagodzą nie tylko ból kręgosłupa, lecz także inne objawy, takie jak ograniczenie zakresu ruchu, uczucie
zablokowania w kręgosłupie, ostry i promieniujący do kończyn ból, a nawet zawroty głowy.
Bólach reumatycznych.
Bólach pooperacyjnych.

Zmniejszają nawet ostry ból pooperacyjny.
Plastry rozluźniają naciągnięte i nadwyrężone mięśnie, odciążają je, normalizują ich napięcie, gdyż przejmują ich funkcję lub
wspomagają ich pracę.
Plastry ułatwiają przemieszczanie się mięśni względem powięzi i stabilizują stawy, co jest pomocne w trakcie treningu.
Plastrowanie pomoże nie tylko sportowcom, którzy nie wykonali rozgrzewki i "złapał" ich skurcz, lecz także osobom, które, np.
zmagają się ze skurczem łydek w czasie snu.
Plastry dają ten sam efekt co drenaż limfatyczny - wspomagają odprowadzanie limfy i poprawiają krążenie.
W związku z tym plastrowanie jest polecane np. kobietom po mastektomii lub osobom, które zmagają się z opuchniętymi
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nogami (np. kobiety w ciąży).
Wymiary: 5m x 5cm
Wodoodporna (poziom 3), miękka i komfortowa < 100g/m2, kleistość ok. 7 dni, elastyczność ok 160 %, idealna powłoka klejąca
ok. 70g/m2. Certyfikat FDA, SGS, ISO13485:2003

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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