
Leukotape® P Combi pack 

Speciale tape-toepassingen, zoals de McConnell tape-techniek, vragen om 

een sterke, starre tape met een bijzondere grote kleefkracht. De huidkleu-

rige Leukotape P is speciaal voor deze toepassingen ontwikkeld. 

Omschrijving  Artikel  Inhoud  Inhoud Z-index Memo-

 nummer  detailverpakking  verzendkarton  code

Leukotape P Combipack

P Combipack 76067-00  1  10 x 1 (10) 13714511 LEUKX

E I G E N S C H A P P E N  E N  F U N C T I E S
Het starre dragermateriaal van 
Leukotape P heeft een zeer grote trek-
vastheid. Desalniettemin kan de tape 
goed met de hand worden gescheurd. 
De conventionele zinkoxide rubber 
kleefl aag zorgt voor een zeer grote 
kleefkracht, waardoor het windsel 
zich snel en betrouwbaar op de huid 
of de onderlaag zal hechten zonder te 
verschuiven.

Door de combinatie van sterk, star 
dragermateriaal en een grote kleef-
kracht kan met korte stukken tape 
reeds een groot fi xerend vermogen 
worden verkregen. Leukotape P zorgt 
voor een duurzame en betrouwbare 
fi xatie, ook wanneer het windsel on-
der druk staat. De krachtige en nauwe 
aanhechting van de verschillende 
lagen zorgt voor een sterk stabilise-
rend effect. Leukotape P is bovendien 
waterafstotend. 

De poreus aangebrachte kleefl aag 
waarborgt een goede ventilatie van 
de huid, zodat verweking van de huid 
wordt voorkomen. Het heeft echter 
de voorkeur om Leukotape P op een 
onderlaag van Fixomull stretch aan te 
brengen. Zo heeft de huid niet te lij-
den onder de grote kleefkracht, terwijl 

A S S O R T I M E N T

de stabiliteit volledig bewaard blijft. 
Leukotape P is daarom samen met 
Fixomull stretch in één combinatiever-
pakking verkrijgbaar (Combipack).

T O E PA S S I N G E N

•  Leukotape P is speciaal ontwikkeld 
voor behandeling van het patello-
femorale pijnsyndroom volgens de 
McConnell methode

•  voor de behandeling van chronische, 
degeneratieve aandoeningen van het 
bewegingsapparaat en het postorale 
systeem 

•  voor steun- en immobilisatie-
verbanden waarbij grote krachten op 
de windsels worden uitgeoefend
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