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To Kinesiotape είναι µια µέθοδος 
επίδεσης για τη θεραπεία µυοσκελετικών 

δυσλειτουργιών και την αποκατάσταση 
του λεµφοιδήµατος. 

τις καθηµερινές του δραστηριότητες 
παρέχοντας του λειτουργική βοήθεια. 
Επίσης, χρησιµοποιείται για να περιορίσει 

την υπέρχρηση η τον υπέρµετρο 
µυϊκό σπασµό και να διευκολύνει τη 
λεµφική κυκλοφορία, παρέχοντας ένα 
αποτελεσµατικό πρόγραµµα θεραπείας 

και πρόληψης, ενώ παράλληλα 
διατηρεί πλήρως την κινητικότητα του 
ασθενούς. 

To kinesiotape εφαρµόζεται κατά 
µήκος των µυϊκών δοµών, των 
συνδέσµων και των νεύρων. 

Αποτελείται από υψηλής ποιότητας 
βαµβακερό υλικό µε ένα 100% ιατρικό 
ακρυλικό αυτοκόλλητο, έχει το πάχος, 
το βάρος και την ελαστικότητα του 
δέρµατος και επιτρέπει την «αναπνοή» 
και την κυκλοφορία του αέρα και του 
ιδρώτα. 
To Kinesiotape µεταφέρει θετικές 
αισθητικές πληροφορίες για το σώµα. 
Ο σκοπός είναι το πλήρες εύρος κίνησης 
για το δέρµα, τις αρθρώσεις και τους µυς 
ώστε να ενθαρρύνει και να ενεργοποιήσει 

το φυσικό µηχανισµό επούλωσης 
του σώµατος. Μας προσφέρει το πλεονέκτηµα 

της παροχής σταθερότητας 
παρόλο που διατηρείται το πλήρες 
εύρος κίνησης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα 

στον ασθενή να πραγµατοποιεί 

Τα κύρια αποτελέσµατα 
του Kinesiotape 

•∆ιόρθωση της λειτουργίας των 
µυών. 
•Βελτίωση της κυκλοφορίας του αίµατος 

και της λέµφου. 
•Ανακούφιση από τον πόνο. 
•Μείωση του οιδήµατος. 
•Επανατοποθέτηση των αρθρώσεων 
µε υπεξάρθρηµα. 
•Ρύθµιση του µυϊκού τόνου. 
•Βελτίωση της µικροκυκλοφορίας και 
µείωση της πίεσης στους υποδοχείς. 

To Kinesiotape είναι σχεδιασµένο να 
τοποθετείται στο δέρµα για εκτεταµένη 

χρονική περίοδο (3-4 ηµέρες), 
χωρίς ερεθισµό, καθώς και κατά τη 
διάρκεια έντονης άσκησης ή υδροθεραπείας. 

Ποικίλες τεχνικές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τόσο ως προφύλαξη 
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- πρόληψη όσο και ως υποστήριξη για 
την προστασία ενός αδύναµου µυϊκού 
- αρθρικού συστήµατος η για χαλάρωση 

σε περίπτωση µυϊκής τάσης. To 
Kinesiotape µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
αποτελεσµατικά σε µετεγχειρητική η 
µετατραυµατική θεραπευτική αγωγή. 
Επειδή ένα χειρουργείο ή ένα τραύµα 
µπορεί να τροποποιήσει τα νευρικά 
ερεθίσµατα, το tape µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για να ενισχύσει ή να 
χαλαρώσει το µυϊκό τόνο, ανάλογα 
µε την περίπτωση. 
Εφαρµόζεται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένους 

και πιστοποιηµένους θεραπευτές 
και γιατρούς. Απαιτούνται 

ιατρικές γνώσεις ανατοµίας µυϊκής 
διαµόρφωσης, νευρικού συστήµατος 
και συνδέσµων. Η µέθοδος και η ταινία 
επιτρέπουν στον ασθενή να λαµβάνει το 
θεραπευτικό όφελος 24 ώρεςτο 24ωρο, 
µε άνεση και ευκολία, επειδή µπορεί να 
διατηρηθεί για αρκετές ηµέρες Αυτή τη 
στιγµή το Kinesiotape χρησιµοποιείται 
σε νοσοκοµεία, κλινικές σχολεία και 
επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες. 
Μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
σε πολλούς τοµείς και να παρατείνει 
τη δράση της θεραπείας όταν ενσωµατώνεται 

σε σύγχρονα θεραπευτικά 
προγράµµατα. ¦ 
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