
Czy wiesz czym są plastry do tapingu, kinesiotapingu?

Coraz częściej na ciałach zawodników, lekkoatletów czy pływaków można zauważyć niezwykłe, 
kolorowe naklejone taśmy w różnych miejscach na ciele. 

Wynalazcą plastrów jest Japończyk, dr Kenzo Kase, który wprowadził 
technologię produkcji rozciągliwej taśmy tzw. Kinesio Tex Gold na początku
lat osiemdziesiątych.

Plastry są wykonane z bawełny i akrylowego kleju. 
Grubością i strukturą przypominają ludzką skórę. 
Są elastyczne, nie krępują ruchów oraz przepuszczają
powietrze.
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Plastry inaczej zwane tape'ami służą do kinesiotapingu czyli metody terapeutycznej 
plastrowania dynamicznego.

Wskazania do plastrownia dynamicznego to m. in.:

• bóle mięśni,

• bóle głowy

• opuchlizna

• obrzęk

• blizny

• wady postawy

• płaskostopie

• halluksy

• ostrogi piętowe

• gojenie ran

• rehabilitacja złamań

• stabilizacja stawów

• poprawa krążenia

Żeby aplikowane plastry zdawały rezultaty, 
muszą zostać naklejone w odpowiedni sposób 
oraz przez wykwalifikowanego specjalistę 
(fizjoterapeuta, rehabilitant, lekarz), który 
ukończył kurs kinesiotapingu.
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podeszwowego

 Rys. 7: Dr Kase Kenzo plastruje taśmami bark

Rys. 6: Plastrowanie blizny



Działanie Plastrów

• Stosując różne rodzaje aplikacji mamy możliwość wpływu na funkcje mięśni, tzn. 
zwiększenie bądź zmniejszenie ich napięcia. 

• Możemy również zwiększać oraz poprawić aktywność systemu limfatycznego, oraz 
usprawniać mikrokrążenie. 

• Pozytywny efekt zauważymy w plastrowaniu stawów odciążając je oraz przy korekcji wad 
postawy lub korekcji palucha koślawego.

Czy kolor Tape’ów ma znaczenie?

Tape'y są dostępne w różnych kolorach, jednak kolor nie ma znaczenia terapeutycznego- kolor 
dobierany jest według uznania pacjenta, dla jego komfortu estetycznego.

 Czy taśmy są wodoodporne?

Taśmy są wodoodporne i trzymają się na skórze do    
ok. 1 tygodnia, a ich działanie trwa codziennie przez  
cała dobę.

Pacjent ma pełny komfort użytkowania – może się w 
nich kąpać, uprawiać sport, pływać na basenie.

 Korzystne działanie kinesiotaping’u oraz rzeczywiste odczucie poprawy, sprawia że coraz

więcej osób stosuje tę metodę terapii.  Fizjoterapeuci oraz lekarze entuzjastycznie podchodzą do

tego rodzaju leczenia i z chęcią podnoszą swoje kwalifikacje właśnie w tej dziedzinie, by pomóc

coraz większemu gronu pacjentów.

PRZYDATNE INFORMACJE DLA PACJENTA

http://azmmedical.pl/pozostale-artykuly-do-rehabilitacji.html

https://www.facebook.com/AZMMEDICAL/

Opracowanie: mgr fizjoterapii Żaklina Stanek

Rysunek 8: Pływak  z zaplikowanymi tape'ami

http://azmmedical.pl/pozostale-artykuly-do-rehabilitacji.html
https://www.facebook.com/AZMMEDICAL/

