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Den nya patenterade Finger PrintTM-teknologin tar oss till nästa nivå inom kinesiotejpning.
Doktor Kenso Kase har efter flera års utvecklingsarbete, förbättrat den existerande originaltejpen
Kinesio® Tex Gold. Tejpen påminner om en lätt beröring av huden. Det nya mönstret i klistret påminner om linjerna och kurvorna i ett fingeravtryck och
nano-beröring gör att FP (Finger PrintTM) följer det
invecklade och naturliga ojämnheterna på hudens
yta för mer precis stimulering.
NYTT MÖNSTER
NYA KINESIO® TEX GOLD FP har förbättrats för att ge nano touchstimulering av epidermis och underliggande strukturer.

Textilvävnanden har förfinats och klistrar därmed
bättre på huden - trots mindre mängd klister. Limmet på tejpen är lagt med ett nytt mönster för att
efterlikna den naturliga huden.
Kinesio® Tex Gold FP omfattar ännu bättre stimulering till vävnanden under huden och når än djupare.
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Nya Kinesio Tex Gold FP (Finger PrintTM) ger optimal
självhäftning och stimulering.

Nästa generation Kinesiotejp

KINESIO® TEX
GOLD FP
Den världsberömda Kinesio® Tex Gold, med sin vågmönsterdesign, har nu
försetts med unik Finger print-teknologi. Den nya tejpen ger nano touchstimulering till epidermis och underliggande strukturer. Kinesio® Tex Gold FP
immiterar en lätt beröring mot huden och fäster nu mycket bättre. En djupt
självhäftande microfattning i tillverkningsprocessen ger mindre självhäftande
ytområde - men trots det bättre grepp.
Den nya tejpen innehåller mer bomull vilket gör att tejpen andas bättre och
en ny, skyddad, vävprocess ger förbättrad komfort. Naturligtvis finns alla
grundläggande egenskaper inom kinseiotejpningen kvar i den nya produkten
och självklart är den både allergi- och latexfri. Kinesio® Tex Gold FP används
inom professionell medicinsk vård.
Kinesio® Tex Gold Finger PrintTM
Artikelnummer

Färg

28915024
28925024
28935024
28945024
28955024

Beige
Blå
Röd
Svart
Vit

Längd: 5 meter. Bredd: 5 centimeter. Antal färger: 5.

Kinesio® Tex Gold Finger PrintTM
Artikelnummer

Färg

28915125
28925125
28935125
28945125
28955125

Beige
Blå
Röd
Svart
Vit

Längd: 31,5 meter. Bredd: 5 centimeter. Antal färger: 5.
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KINESIO® TEX
CLASSIC
Mediroyal levererar fortsatt den kända traditionella Kinesio® Tape med
vågdesignen som har satt standarden för kinesiotejpning i världen. Den heter
nu Kinesio® Tex Classic och kommer nu i ny förpackning. Den är allergi- och
latexfri och fungerar för alla patientgrupper. Kinesio® Tex Classic består av
höggradig bomull som ger hög ventilation och komfort. Tejpen tål vatten och
därför kan du både simma och duscha med den på huden.
Ytans självhäftande klister aktiveras av kroppens värme och Kinesio® Tex
Classic möjliggör full rörlighet i leden. Något som inte gäller för traditionell
sporttejp. Kinesio® Tex Classic är tillgänglig för både medicinsk personal och
patienterna.
Kinesio® Tex Classic
Artikelnummer

Färg

28965024
28975024
28985024
28995024
28905024

Beige
Blå
Röd
Svart
Vit

Längd: 4 meter. Bredd: 5 centimeter. Antal färger: 5.
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Kinesio® Tex Classic har satt standarden för
kinesiotejpning i världen.

Nya Kinesio® Tex Pre-Cut är ett smart och smidigt
sätt att använda Kinesiotejpning.
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KINESIO® TEX
PRE-CUT
Den nya Pre-Cut-serien är ett smart och enkelt sätt att använda Kinesio®-tejp
på. Tejpen kommer färdigklippt och redo att användas till rygg, nacke skuldra,
knä, handled och fot. En lätt "steg för steg"-instruktion följer med varje
applikation. Tejpen är helt latexfri, sitter i 2-3 dagar och tål vatten.
Kinesio® Tex Pre-Cut, 1 applikation/förpackning
Artikelnummer Område
2899901-01
2899902-01
2899903-01
2899904-01
2899905-01
2899906-01

Rygg
Nacke
Axel
Knä
Handled
Fot

Kinesio® Tex Pre-Cut, 20 applikationer/förpackning
Artikelnummer

Område

2899901-20
2899902-20
2899903-20
2899904-20
2899905-20
2899906-20

Rygg
Nacke
Axel
Knä
Handled
Fot

Kinesio® Tex Pre-Cut, startpaket
Artikelnummer
2899900-60

Innehåller 10 stycken paket av vardera aplikation.
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KINESIO® TEX
FAN CUT
Kinesio® Tex Fan Cut är tillverkad med det världsberömda vågmönstret
som konstruerades 1976. Fördelen med att använda Kinesio® Tex Fan Cut på
patienter med ödem/inflammation är att du spar värdefull tid vid appliceringen.
Banden är redan klippta i fem smala ben som du sprider över det svullna
området. Kinesio® Tex Fan Cut ger ökad cirkulation och lymfdränage vid, till
exempel, ankel- och knäskador och senskador.
Kinesio® Tex Fan Cut
Artikelnummer

Färg

289150241-50
289250241-50
289350241-50
289450241-50

Beige
Blå
Röd
Svart

Tejpen är 30 cm lång och 5 cm bred. Varje förpackning innehåller 50
stycken Kinesio Tex Fan Cut.

CLINICAL THERAPEUTIC APPLICATION

Boken beskriver ingående den kliniska terapeutiska Kinesio®tejp-metoden och villkor för klinisk användning. Boken
ger detaljerade beskrivningar, och bilder, på hur tejpen ska
appliceras vid ett stort antal skador. ARTIKELNUMMER 289963
LYMPHOEDEMA & CRONIC SWELLING

Boken visar dig "steg för steg" hur du applicerar över 108
Kinesio®-tejp-appliceringar associerade till lymfödem,
kronisk smärta och sårbehandling. Färgbilder och lätt att följa.
ARTIKELNUMMER 289964

KINESIO TAPING IN PEDIATRICS
Boken visar hur Kinesio®-tejpning

kan användas för att
behandla barn. Grundläggande tejpning för hela kroppen från
små barn till tonåringar. ARTIKELNUMMER 289965
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Kinesio® Tex Fan Cut sparar värdefull tid vid
tejpningen.
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