Trakovi – oskrba in preventiva
od glave do pete!
Učinkovit nadzor in obravnava športnih poškodb.
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> pri mišičnih simptomih
> stimulacija živčnih poti
> spodbujanje krvnega obtoka
> elastičen in približno 30 % raztegljiv
> ena velikost: 5 cm × 5 m

MECRON Elastic Tape je elastični športni in terapevtski trak za
uporabo v kineziološke namene.
Raztegljiv je kakor naša koža, do okoli 30 %. V športu so se kineziološki trakovi sprva uporabljali le v profesionalne namene. Danes
pa se ta tehnologija uporablja po celem svetu na številnih športnih
področjih kot tudi za fizioterapevtske namene.
Trak se uporablja pri zdravljenju različnih simptomov prizadetih
mišic, fascije ali pri motnjah v kitah, kakor tudi za izboljšanje
učinkovitosti preko stalne stimulacije receptorjev. Naravni proces
celjenja se na polepljenem področju izboljša zaradi povečane
prekrvavitve.
Tehnični podatki: MECRON Elastic tape je narejen iz bombaža,
elastana (za elastičnost) in akrilnega lepila. Trak je koži prijazen,
vodoodporen in je na voljo v petih barvah.
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Klinično delovanje kinezioloških trakov je tehnično sporno in ni dokazano preko znanstvenih študij.
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MECRON Elastic
Tape Strong

MECRON
X-patch

Elastični lepilni trak za kineziologijo

Mrežaste nalepke

> pri mišičnih simptomih
> stimulacija živčnih poti
> spodbujanje krvnega obtoka
> s posebno močno lepilno podlogo, odličen za športnike
> za izboljšanje učinkovitosti
> elastičen in približno 30 % raztegljiv

> obravnava triger točk
> obravnava bolečinskih točk
> obravnava akupunkturnih tokov
> sprošča brazgotine
> 3 velikosti, vsaka po 20 listov: S po 9 nalepk 2,8 × 2,1 cm,
M po 6 nalepk 3,5 × 2,5 cm, L po 2 nalepki 5,2 × 4,5 cm

> ena velikost: 5 cm × 5 m
MECRON Elastic Tape Strong je bil razvit posebej za športnike.
Visoka stopnja lepljivosti preprečuje prehitro popustitev ob povečanem potenju ali pri pogostem tuširanju. Odličen tudi pri vodnih
športih.
Trak se uporablja pri zdravljenju različnih simptomov prizadetih
mišic, fascije ali pri motnjah v kitah, kakor tudi za izboljšanje učinkovitosti preko stalne stimulacije receptorjev. Naravni proces celjenja
se na polepljenem področju izboljša zaradi povečane prekrvavitve.
Tehnični podatki: MECRON Elastic tape strong je narejen iz bombaža,
elastana (za elastičnost) in akrilnega lepila. Trak je koži prijazen,
vodoodporen in je na voljo v petih barvah.
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MECRON Elastic Tape Strong
Counter Display
(6 trakov)

MECRON X-patch nalepke so primerne za obravnavo bolečinskih in
triger točk, kot tudi za akupunkturne tokove. Lahko tudi sproščajo
adhezije fascije pod brazgotinami.
MECRON X-patch nalepke so vodoodprone in se lahko nosijo več dni
brez omejitev.
Tehnični podatki: Nalepke MECRON X-patch so narejene iz neelastičnega najlona z akrilnim lepilom. Dobavljive so v treh velikostih.
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MECRON
Underwrap

MECRON
Pre-Tape
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> koži prijazen podložni ovoj
> zaščitni, samooprijemljivi ovoj
> za pričvrstitev materialov
> elastičen in izredno tanek

> podloga za zaščito kože pri tapingu
u
> mehka
> porozna
> pritrjevanje in oblazinjenje pri mavčnih
odlitkih
nih odlit

> 3 velikosti: 8 cm × 4 m, 8 cm × 20 m

> 1 velikost: 7 cm × 27 m

MECRON Underwrap se uporablja kot podlaga pri funkcionalnem
povijanju, kot zaščitna prevleka pri mavčnih in cinkovih povojih
kakor tudi za pričvrstitev drugih materialov.
Tehnični podatki: Koži prijazen podložni ovoj je sestavljen iz 60 %
polyamida in 40 % bombaža. Izredno tanka tkanina je komaj vidna.
Material vsebuje naravni kavčuk – lateks. MECRON Underwrap
je dobavljiv v treh velikostih.
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MECRON Pre-Tape se uporablja kot podloga za zaščito kože pri
tapingu ali tudi kot oblazinjenje pri mavčnih odlitkih.
Tanka modra pena je iz poroznega materiala in odbija vodo. Mehka
pena je enostavna za namestitev, zelo prijazna koži in ne vpija vlage.
Tehnični podatki: MECRON Pre-Tape je sestavljen iz Poliuretana
(PU-pene) in je dobavljiv v eni velikosti
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MECRON
Standard Tape Box Coolaris®
Neelastični bandažni trak za stabilizacijo

Elastična hladilna bandaža s cinkom

12×

> za stabilizacijo sklepov in mišic
> kot alternativa bandažam
> individualna prilagoditev na telesu
> neelastičen

> poltoga opora
> pri zvinih, izpahih, modricah, udarninah, nategnjenih kitah
> hladi takoj, brez predhlajenja
> hladi do 5 ur

> 1 velikost: 3,8 cm × 10 m, 12 trakov v pakiranju

> 1 velikost: 8 cm × 5 m

MECRON Standard Tape je neelastični bandažni lepilni trak, ki se
uporablja za stabilizacijo sklepov in mišic.

Coolaris® je univerzalno prilagodljiva cinkova hladilna bandaža,
za hitro in učinkovito prvo pomoč.

Uporaba tovrstnih trakov je poznana širom po svetu. Na športnih
področjih ponuja dobro alternativo bandažiranju, ker dovoljuje
individualno prilagoditev posamezniku, skladno z vrsto športa,
tveganjem poškodbe, fizionomijo uporabnika.

Bandaža je narejena iz teksture gaze in namočena s hidrokoloidno
matrico z natrijevim alginatom in cinkovim oksidom. Zaradi visoke
vsebnosti vode, bandaža pri procesu sušenja hladi kožo. Prijeten
občutek hlajenja se lahko podaljša, če se bandažo poškropi z vodo.
Ko se zatrdi, Coolaris® podpira vsakodnevne poškodbe in športne
poškodbe kot so zvini, udarnine, modrice in izpahi. Vsebnost hidrokoloidov / alginatov podpira hitrejše zdravljenje. Coolaris® se lahko
uporabi direktno na odrgninah ali lažjih opeklinah, kajti v sestavinah nima alkoholov in olj.

Tehnični podatki: MECRON Standard Tape je sestavljen iz bombaža
in zink-oksidovega lepila in je dobavljiv v eni velikosti.
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Tehnični podatki: Nosilni material iz gaze (69 % viskoza, 31 % poliamid). Hladilna cinkova pasta je iz hidrokoloidne matrike v povezavi
z natrijevim alginatom in cinkovim oksidom. Coolaris® je dobavljiv
v eni velikosti.
LATEX
FREE

Lista Izdelkov
BARVA

VSEBINA

MECRON Elastic Tape
Velikost: 5,0 cm × 5,0 m
DKT-R
Rdeč
DKT-B
Moder
DKT-S
Črn
DKT-H
Kožen
DKT-G
Rumen
MECRON Elastic Tape Counter Display
DKT-SORTIMENT
VSEBINA:
2 × DKT-B Moder
1 × DKT-R Rdeč
1 × DKT-S Črn
1 × DKT-H Kožen
1 × DKT-G Rumen
MECRON Elastic Tape Strong
Velikost: 5,0 cm × 5,0 m
DKT-P
Roza
DKT-L
Svetlo moder
MECRON Elastic Tape Strong Counter Display
DKT-SORTIMENT-STRONG
VSEBINA: 3 × DKT-P Roza
3 × DKT-L Svetlo moder
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VELIKOST

MECRON X-patch
Barva: Kožna
DGT1
2,8 × 2,1 cm
DGT2
3,5 × 2,5 cm
DGT3
5,2 × 4,5 cm

20 listov po 9 nalepk
20 listov po 6 nalepk
20 listov po 2 nalepki

MECRON Underwrap
Barva: Kožna
DUW-8
8,0 cm × 4,0 m
DUW-20 8,0 cm × 20,0 m
MECRON Pre-Tape
Barva: Modra
PRE-TB
7,0 cm × 27,0 m
MECRON Standard Tape Box
DST-12
VSEBINA: 12 trakov v pakiranju, 3,8 cm × 10,0 m
Coolaris®
Barva: Bela
CKB8
8,0 cm × 5,0 m
Kombipack: Coolaris® + MECRON Underwrap
CUW8
VSEBINA: 1 × MECRON Underwrap (8,0 cm x 4,0 m)
1 × Coolaris®
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