
Kinesiotape
Nyhed

Hvornår hjælper Leukotape K?
Gode resultater ved mange lidelser
Den elastiske tape gør det  muligt at behandle en lang række lidelser
med forbløffende resultat. Metoden, som oprindeligt stammer fra Japan,
har stedse været genstand for videreudvikling og forskning. 

Ikke blot lidelser i bevægelsesapparatet lader sig behandle med 
Leukotape K Også hovedpine hører i dag blandt de vigtigste indsatsområder.

Også patienter med kroniske smerter; f.eks. patienter med kroniske 
led- eller rygsmerter, kan drage fordel af den nye behandlingsform. Hos 
disse patienter, hvor det ofte ikke er muligt at finde årsagen til smerten, har
smerten selvstændiggjort sig og er således blevet en sygdom i sig selv.
Patienter med kroniske smerter oplever i mange tilfælde en god virkning
med Leukotape K.

Et yderligere indsatsområde for Leukotape K er lymfødemer i arme og ben,
 hvor vedvarende massage gennem Leukotape K kan fremme  
lymfecirkulationen.

Leukotape K
Pain Relief Technique
Komfortabelt og patientvenlig 
® Robust og hudvenligt materiale af bomuld

® Hudvenlig klæbemasse af polyacryl med god klæbeevne

® Let at fjerne

® Tilpasser sig hudens elastiske egenskaber på optimal vis

® Høj komfort døgnet rundt

® Lang holdbarhed på op til en uge

® Sport, sauna og brusebad er intet problem

® Naturligt virkeprincip helt uden bivirkninger.

Leukotape fås i 3 attraktive farver:
 Rød Hudfarvet Blå 

Leukotape K
Pain Relief Technique
Lille plaster med stor virkning
Leukotape K med Pain Relief Technique er en elastisk tape, som tapes 
direkte på huden i det smerteramte område. Ofte virker tapen allerede efter 
få minutter, og smerten stilner af.

Smerten reduceres ved at aktivere huden
Med Pain Relief Technique (PRT) kan smertelindring nås ad to veje. Ved den 
første metode påvirkes kroppens smertefølerne, de såkaldte nociceptorer, 
som registrerer forstyrrelser i kroppen, eksempelvis muskelspændinger. 
Receptorerne opfanger smertesignalet og sender det videre til hjernen, 
hvor den egentlige følelse af smerte opstår. Leukotape K afbryder imidlertid 
dette smertesignal til hjernen, og smerten enten forsvinder eller stilner af.

Det anden metode fjerner forstyrrelserne i blodforsyningen i det beskadige-
de væv. Ved bevægelser i løbet af dagen løfter huden i det tapede område 
sig i små bølgeformer. Resultat: De sammenpressede blod- og lymfekar 
bliver igen frie, kroppens egen pumpeydelse stiger, blodcirkulationen frem-
mes, og helingsprocessen speedes op.  

Hvad kan Leukotape K gøre for jeres patienter?
Mange smertetilstande kan behandles med Leukotape K med godt resultat:

 • Tennisalbue

 • Achillessene

 • Halshvirvelsøjle

 • Lændehvirvelsøjle

 • Frossen skulder

 • Lymfødemer

 • Migræne

Leukotape K kan genop-
rette bevægelighed og 
velbefindende hos mange 
smertepatienter.

Industrivej 6  • 7430 Ikast  • Tlf. 87 242 111
Fax 87 242 113  • salgskontoret@a-serve.dk B

5k
re

at
iv

.d
k 

• 
70

 2
25

 2
55



Hvordan virker Leukotape K?
Smertelindring ved hjælp af forstyrrende signaler
Smerter er et signal om, at der er noget galt i kroppen. Således kan ikke blot læsioner men også betændelser udløse smerte. Smerter i bevægelsesappara-
tet, f.eks. kroniske rygsmerter, skyldes ofte muskelspændinger.

Følelsen af smerte opstår altid på samme måde:
Næsten overalt i kroppen findes smertefølere; de såkaldte nociceptorer. Nociceptorer er bittesmå nervereceptorer, der registrerer forstyrrelser i kroppen 
– f.eks. muskelspændinger. Nociceptorerne opfanger smertesignalet og sender det videre til hjernen, hvor den egentlige følelse af smerte opstår.

Og det er præcis denne videresendelse af smertesignalet til hjernen, som Leukotape K, på både raffineret og enkel vis, kan gå ind og afbryde. Den elastiske 
tape frembringer en slags vedvarende massage af huden, og da nociceptorerne reagerer på mekaniske påvirkninger, opstår der gennem den vedvarende 
massage en kontinuerlig sansepåvirkning.

Forskere formoder, at smertesignalerne på denne måde “overdøves”, og således ikke længere når frem til hjernen. Resultatet er, at smerten enten forsvinder 
eller hurtigt stilner af.

Uden Leukotape K    Med Leukotape K
Huden “trykker” på smertereceptorerne   Leukotape K tapes på huden “i bølgeform”, hvorved der udløses en massageeffekt  
      ved hver bevægelse

Hvordan virker Leukotape K?
Smertelindring ved hjælp af drænage
En hurtig smertelindring er en forudsætning for dit velbefindende. Derfor må det til syvende og sidst dreje sig om at fjerne årsagen til smerten og sætte skub 
i helingsprocessen, også her kan Leukotape K hjælpe.

En god blodforsyning i det beskadigede væv er vigtig. De mindste blodkar, kapillærerne, har til opgave dels at tilføre næringsstoffer dels at borttransportere 
giftstoffer. 

Det springende punkt er imidlertid følgende: I et beskadiget væv er blodforsyningen forstyrret. Beskadiget væv svulmer op, hvorved kapillærer og lymfekar 
trykkes sammen. Tilførsel af næringsstoffer og borttransport af giftstoffer kan derfor ikke fungere optimalt, og der opstår væskeophobninger.

Leukotape gør det muligt at fjerne disse væskeophobninger. Når du bevæger dig, løfter huden i det tapede område sig i små bølgeformer, og de sam-
menpressede kapillærer og lymfekar i de underliggende lag bliver igen frie. Den rytmiske bevægelse i det tapede hudområde understøtter kroppens egen 
pumpeydelse, blodcirkulationen fremmes, og helbredelsesprocessen fremskyndes.

Uden Leukotape K    Med Leukotape K
Blod- og lymfekar er trykket sammen, forsyningen  Takket være massageeffekten udvides blod- og lymfe kar, borttransport af
til vævet er forstyrret eller helt afbrudt.   giftstoffer og tilførsel af nærings stoffer forbedres.
 

Pain Relief Technique - 
en ny, opsigtsvækkende behandlingsmetode
Ny, sensationel viden om anvendelse af elastiske tapeprodukter som f.eks. Leukotape K gør det nu muligt at hjælpe en lang række smertepatienter. Tapen 
klæbes på huden i det smerteramte område, og smerten stilner af - ofte i løbet af få minutter.

En lang række smertetilstande reagerer positivt på behandling med Leukotape K, herunder:

Rygsmerter, nakkesmerter, tennisarm, hovedpine, øm akillessene - for blot at nævne et par  eksempler. Selv ved kroniske smerter, som er svære at be-
handle, opnås ofte gode resultater ved behandling med den nye tape. Efter mange år med lidelse og talrige behandlingsforsøg oplever mange patienter for 
første gang igen at være fri for smerte.  

Det LYDER forbløffende – og det ER forbløffende. Forbløffende effektivt og forbløffende enkelt.

Vi formoder, at du gerne vil høre mere om dette fascinerende behandlingsprincip og har derfor på de følgende sider beskrevet, dels hvordan Leukotape K 
virker, dels hvordan den anvendes. Har du yderligere spørgsmål, kan du enten spørge din læge eller behandler.

Sportstape/BSN
Kinesiotape         
Varenr. Dimension Tekst    Vejl. Udsalg 
     pr. stk.  

2070 2,5 cm x 5 m BSN Leukotape K blå til Kinesiotapening   kr. 100,00 

2071 2,5 cm x 5 m BSN Leukotape K hudfarvet til Kinesiotapening   kr. 100,00 

2072 2,5 cm x 5 m BSN Leukotape K rød til Kinesiotapening   kr. 100,00 

2073 5 cm x 5 m BSN Leukotape K blå til Kinesiotapening   kr. 190,00 

2074 5 cm x 5 m BSN Leukotape K hudfarvet til Kinesiotapening   kr. 190,00 

2075 5 cm x 5 m BSN Leukotape K rød til Kinesiotapening   kr. 190,00 


