
Leukotape® Sport 

Preventief tapen is een veel gebruikte methode om sportblessures te 

voorkomen. Sportverzorgers gebruiken daarom veelvuldig Leukotape. 

BSN medical  heeft een speciale Leukotape in het assortiment opgenomen 

voor sportverzorgers die sporters regelmatig preventief moeten tapen:

Leukotape Sport.

Omschrijving  Artikel  Inhoud  Inhoud Z-index Memo-

 nummer  detailverpakking  verzendkarton  code

Leukotape Sport

10 m x 3.75 cm 01674-00  12  10 x 12 (120) 14018888 LEUKW

E I G E N S C H A P P E N  E N  F U N C T I E S
Leukotape Sport is speciaal ontwikkeld 
voor het preventief tapen van sporters. 
De rigide tape heeft een zeer grote 
trekkracht. De sterke kleefkracht van 
Leukotape Sport  zorgt ervoor dat de 
tape uitstekend hecht aan zowel de 
huid als aan onderbandages. Ook bij 
zware belasting blijft Leukotape Sport 
goed zitten. Hierdoor heeft Leukotape 
Sport een effectief stabiliserend effect, 
zowel mechanisch als proprioceptief.

Leukotape Sport is zeer makkelijk 
afrolbaar. Dankzij de kartelrand is 
Leukotape Sport zowel in de lengte als 
in de breedte gemakkelijk te scheuren 
met duim en wijsvinger. Het gebruik 
van een schaar is uiteraard overbodig, 
waardoor er uiterst snel kan worden 
gewerkt. Omdat de met kunststof afge-
ronde kern de duim beschermt tijdens 
het afrollen, is de kans op kleine bles-
sures bij het snel intapen minimaal. 

De buitenzijde van het dragermateriaal 
van Leukotape Sport is waterafstotend. 
Leukotape Sport heeft een opvallend 
gunstige kwaliteit/prijs verhouding. 
Bovendien is Leukotape Sport maar 
liefst 5 jaar houdbaar. 

A S S O R T I M E N T

T O E PA S S I N G E N

•  als sporttape voor het preventief 
tapen van spieren, banden en 
gewrichten

•  voor de behandeling van blessures 
aan spieren, banden en gewrichten 
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