
КОНЦЕНТРАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТІ,  
А НЕ НА БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТЯХ
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З кожним роком популярність спорту зростає, тож, відповідно, зростають вимоги
спортсменів до спеціального знаряддя та засобів захисту від травм, які можливі
при серйозних тренуваннях.

Спортивний захист має бути одночасно функціональним та зручним.

Для досягнення цієї мети фахівці MEDSPORT, спортсмени та лікарі об’єднали
теоретичні знання та практичний досвід і створили особливу методику
використання тейпів, виготовлених з унікальних інноваційних матеріалів.

Один з напрямків роботи нашої команди - це виробництво та розповсюдження
новітніх високоякісних засобів для попередження травм, їх лікування, а також
профілактики та покращення результатів як професійних спортсменів, так і
аматорів.

Позитивні відгуки про продукцію MEDSPORT надихають наш колектив на постійне
підвищення якості товарів та пошук нових технологій для задоволення потреб
спортсменів.

Визнана провідними фахівцями в області спортивної медицини, торгова марка
MEDSPORT відома в Україні як один із лідерів серед імпортерів товарів
спортивної медицини та функціонального спортивного харчування найвищої
якості.

Детальну інформацію про продукцію можна отримати:

за телефоном: +38099 495 7997

на офіційному сайті www.medsport.ua

ДБАЮЧИ ПРО КОЖНОГО СПОРТСМЕНА,

МИ ПІКЛУЄМОСЯ ПРО ВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ!

ВПЕРЕД! ДО ВЕЛИКИХ ПЕРЕМОГ!



Ваші дані, під якими Ви зареєстровані на сайті.
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Шановні клієнти!
Ми пропонуємо Вам усі переваги он-лайн покупок з додатковим сервісом -
отриманням замовлення у зручному місці та у зручний для Вас час.

Ви можете робити замовлення цілодобово. При оформленні вкажіть бажаний
спосіб оплати та доставки Вашого замовлення.

Ми приймаємо та обробляємо замовлення з 10:00-17:00 щодня, окрім вихідних та
святкових днів.

Під обробкою замовлення слід розуміти перевірку інформації про товар, його
наявність на складі, пакування та відправку Клієнту.

Ми співпрацюємо з різними кур’єрськими службами та пропонуємо Вам обрати
найзручнішу для себе.

Якщо Вам складно визначитися, наш відділ обслуговування порадить службу
кур'єрської доставки, виходячи з Ваших побажань та можливостей.

Вартість доставки залежить від ваги і розміру замовлення та регіону.

Послуги кур'єрської доставки здійснюються відповідною службою та оплачуються
Клієнтом згідно її тарифів.

Доставка безкоштовна від 500 грн!

Відправка товару здійснюється наступного робочого дня після замовлення.

Винятком можуть бути святкові дні з обмеженими годинами роботи кур’єрської
служби.

Термін доставки - від 2 до 6 робочих днів.

Для отримання замовлення Вам необхідно мати при собі паспорт або посвідчення
особи.

Перед тим, як підтвердити доставку підписом, розпакуйте посилку та перевірте,
будь ласка, чи відповідає товар Вашому замовленню.

Оплата замовлення

В інтернет-крамниці www.medsport.ua оплатити замовлення можна  кількома
способами:

· післяоплатою при отриманні товару кур'єрською службою;
· здійснити переказ на картку ПриватБанку (реквізити висилаються на

електронну скриньку Замовника);
· оплатити на підставі виставленого рахунку-фактури (висилається на

електронну скриньку Замовника).

Термін оплати - 1 тиждень з дня замовлення.

У вартість замовлення входить:

· вартість замовлених товарів;
· вартість доставки (залежить від остаточної ваги та суми замовлення);
· вартість переказу грошей фірмою-відправником (для різних служб

доставки % переказу різний).

Якщо у Вас є будь-які запитання, будь-ласка, зв’яжіться з нашим відділом
обслуговування за телефоном +380 99 495 7997 (щодня з 10:00 по 17:00, окрім
вихідних та святкових днів.

Ви можете скасувати замовлення, зателефонувавши до нас. Для скасування
замовлення назвіть менеджеру номер замовлення та Ваші дані, під якими Ви
зареєстровані на сайті.



КІНЕЗІОТЕЙП
5 см X 5 м



 
КІНЕЗІОТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ 5 см X 5 м  

 
КІНЕЗІОТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ 5 см X 5 м 

ТІЛЕСНИЙ 
Призначений для: 

 зняття гострого та хронічного болю; 

 зменшення запалень, гематом і набряків; 

 покращення кровообігу та лімфотоку; 

 зняття втоми перенапружених м'язів; 

 запобігання / зняття спазмів і судом; 

 підтримки м'язів і суглобів без обмеження 
амплітуди руху. 

Склад: 

 100% бавовна; 

 гіпоалергенний клей на акриловій основі. 
 

Ширина - 5 см. довжина - 5 м. 
Колір: тілесний. 

 

 
 

Кінезіотейп KINESIO TAPE (грец. Kinesis «рух», tape - «стрічка») - еластичний пластир, який застосовується для природного 
прискорення процесу відновлення та реабілітації при травмах суглобів, м'язів, зв'язок та забиттях м'яких тканин, а також 
для профілактики та постійної підтримки м'язів і сухожиль. Сприяє зменшенню болю та запалень. 
 
Бавовняна основа кінезіотейпу не перешкоджає випаровуванню поту та диханню шкіри, а клей на акриловій основі 
дозволяє використовувати тейп протягом 4-5 днів (на відміну від традиційних фіксаторів, які передавлюють травмовану 
область, внаслідок чого їх необхідно знімати після навантажень). З кінезіотейпом рухи стають більш плавними. 
 
Кінезіотейпування також допомагає розслабленню перенапружених втомлених м'язів і прискоренню природного 
процесу їх відновлення. При цьому даний метод не обмежує свободи рухів, дозволяє спортсменам продовжувати 
тренування та змагання у звичайному режимі, на відміну від інших методів накладання пов’язок, які допускають фіксацію 
суглобів і призначені тільки для їх стабілізації та підтримки під час змагань. 
 
Застосування: 

 зняття гострого та хронічного болю; 
 зменшення запалень, гематом і набряків; 
 покращення кровообігу та лімфотоку; 
 зняття втоми перенапружених м'язів; 
 запобігання / зняття спазмів і судом; 
 підтримка м'язів без обмеження амплітуди 

руху; 
 запобігання розтягнень і надмірних скорочень 

пошкоджених м'язів; 
 відновлення сили в ослаблених і пошкоджених 

м'язах; 

 покращення рухливості та гнучкості у місцях 
пошкоджень / травм; 

 посилення м'язового тонусу в ослаблених 
м'язах; 

 прискорення процесів відновлення; 
 зняття больових відчуттів; 
 підтримка м'язів, суглобів; 
 захист та зміцнення зв'язок і сухожиль; 
 посилення м'язових скорочень; 
 збільшення ефективності тренувального 

процесу. 
 
Переваги кінезіотейпу: 

 доступна ціна; 
 виготовлений із 100% високоякісної бавовни; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 сильний і надійний клей, що не залишає слідів 

на тілі; 
 еластичність відповідає природній еластичності 

шкіри; 

 забезпечення безперервного терапевтичного 
ефекту 24 години на добу протягом 5 днів 
поспіль; 

 комфорт при використанні, не сковує рухів; 
 точковий вплив на м'язовий біль без 

застосування медикаментів; 
 відсутність побічних ефектів. 

 
Протипоказання. 
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



 
 

 

 

КІНЕЗІОТЕЙП MS TAPE СИНТЕТИЧНИЙ 5 см X 5 м 

 
 

КІНЕЗІОТЕЙП MS TAPE СИНТЕТИЧНИЙ  
5 см X 5 м 

Призначений для: 

 зняття гострого і хронічного болю; 

 зменшення запалень, гематом і набряків; 

 покращення кровообігу та лімфотоку; 

 зняття втоми перенапружених м'язів; 

 запобігання / зняття спазмів і судом; 

 підтримки м'язів і суглобів без обмеження 
амплітуди руху; 

 застосування у водних видах спорту. 
Склад: 

 90% синтетичних волокон; 

 гіпоалергенний клей на акриловій основі. 
 

Ширина - 5 см. довжина - 5 м. 
Колір: тілесний, чорний, блакитний, рожевий 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Кінезіотейп KINESIO TAPE (грец. Kinesis «рух», tape - «стрічка») - еластичний пластир, який застосовується для природного 
прискорення процесу відновлення та реабілітації при травмах суглобів, м'язів, зв'язок та забиттях м'яких тканин, а також 
для профілактики та постійної підтримки м'язів і сухожиль. Сприяє зменшенню болю та запалень. 
 
Синтетична основа кінезіотейпу не перешкоджає випаровуванню поту та диханню шкіри, а клей на акриловій основі 
дозволяє використовувати тейп протягом тижня (на відміну від традиційних фіксаторів, які передавлюють травмовану 
область, внаслідок чого їх необхідно знімати після навантажень). З кінезіотейпом рухи стають більш плавними. Ідеально 
підходить для використання у водних видах спорту. 
 
Кінезіотейпування також допомагає розслабленню перенапружених втомлених м'язів і прискоренню природного 
процесу їх відновлення. При цьому даний метод не обмежує свободи рухів, дозволяє спортсменам продовжувати 
тренування та змагання у звичайному режимі, на відміну від інших методів накладання пов’язок, які допускають фіксацію 
суглобів і призначені тільки для їх стабілізації та підтримки під час змагань. 
 
Особливості. 
Синтетичний посилений кінезіотейп має підвищену еластичність у порівнянні з класичними бавовняними кінезіотейпами, 
що робить його незамінним і найбільш ефективним для застосування під час тренувань при підвищених навантаженнях. 
 
 
Кінезіотейп на синтетичній основі має щільну структуру та більш пружний. Синтетичний посилений кінезіотейп особливо 
ефективний у тих видах спорту, де необхідна імпульсна енергія, а також підвищена витривалість. Синтетичний посилений 
кінезіотейп розтягується тільки у довжину так само, як і класичний бавовняний кінезіотейп, але не розтягується у ширину. 
Синтетичні волокна кінезіотейпу зберігають свої властивості та натяг протягом всього періоду його використання. За 
рахунок синтетичної основи поверхня тейпу має гладку структуру, що робить його носіння під одягом найбільш 
комфортним. Синтетичні волокна не затримують вологу, внаслідок чого він висихає за лічені хвилини після водних 
процедур. 
 
 
 
 
 
 



 
Застосування: 

 зняття гострого та хронічного болю; 
 зменшення запалень, гематом і набряків; 
 покращення кровообігу та лімфотоку; 
 зняття втоми перенапружених м'язів; 
 запобігання / зняття спазмів і судом; 
 підтримка м'язів без обмеження амплітуди 

руху; 
 запобігання розтягнень і надмірних скорочень 

пошкоджених м'язів; 
 відновлення сили в ослаблених і пошкоджених 

м'язах; 

 покращення рухливості та гнучкості у місцях 
пошкоджень / травм; 

 посилення м'язового тонусу в ослаблених 
м'язах; 

 прискорення процесів відновлення; 
 зняття больових відчуттів; 
 підтримка м'язів, суглобів; 
 захист та зміцнення зв'язок і сухожиль; 
 посилення м'язових скорочень; 
 збільшення ефективності тренувального 

процесу. 
 
Переваги: 

 доступна ціна; 
 не вбирає вологу, внаслідок чого залишається 

сухим, незамінний у водних видах спорту, після 
водних процедур; 

 супер-легкий та м'який, має гладку поверхню, 
не чіпляється за одяг (комфортне носіння під 
одягом); 

 проникний для повітря та води (відведення 
вологи та поту); 

 більш ефективно підтримує м'язи; 
 більш ефективний при тривалому носінні, адже 

на відміну від бавовняного тейпу, довше 
зберігає свою первісну еластичність, яка не 
змінюється з часом; 

 тугий на розтягнення, що робить його 
незамінним для більш ефективної підтримки 
м'язів і зв'язок. 

 
Протипоказання. 
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



БАЗОВИЙ
СПОРТИВНИЙ ТЕЙП

3.8 см X 13.7 м



 
 

ТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ 3.8 см X 13.7 м 

 
 

ТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ  
3.8 см X 13.7 м 

Призначений для: 

 фіксації суглобів рук, ніг і пальців; 

 фіксації спортивного інвентаря; 
Основна область застосування: 

спортивна медицина, екстрена медицина, 
травматологія, хірургія. 

Склад: 

 100% бавовна; 

 гіпоалергенний клей. 
 
Ширина – 3,8 см. довжина – 13,7 м. 

Колір: білий 
 

 
 

 
Тейп, спортивний тейп (від англ. Tape "стрічка, тасьма") - клейка стрічка з тканини, схожа на лейкопластир. 
Використовується для фіксації або підтримки суглобів. Пов'язка з тейпу є високоефективним, дуже точним 
індивідуальним бандажем або фіксатором. Спортивний тейп призначений, перш за все, для створення фіксуючих та 
компресійних пов'язок у професійному спорті. 
 
Базовий жорсткий спортивний тейп міцний та нееластичний, тому найбільш ефективний для стабілізації та фіксації 
суглобів. Він виготовлений з 100% бавовни високої якості та має гіпоалергенний клей, зберігає свої адгезивні властивості 
навіть після використання у воді. Застосовується у професійному та аматорському спорті всіх напрямків. Клейовий шар 
має перфорацію, за рахунок чого забезпечується вільне дихання шкіри, належне відведення вологи, відсутність 
запотівання та скупчення вологи під тейпом. 
 
Тейп наноситься на всі ділянки тіла. Не залишає слідів після видалення. Добре розмотується. Особливо стійкий клейовий 
шар відмінно фіксує тейп без додаткової фіксації кінців. При нанесенні не утворює змощок. Зроблена з тейпу пов'язка 
винятково надійна та монолітна. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
фіксація суглобів рук, ніг і пальців; 
фіксація спортивного інвентаря. 
 
Переваги: 

 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 легкий відрив стрічки від рулону; 
 якісний клей не залишає слідів на тілі; 

 не вимагає додаткової фіксації кінців; 
 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 відсутність побічних ефектів. 

 
Протипоказання.  
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



 
 

ТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ З ІННОВАЦІЙНИМ ПОКРИТТЯМ КЛЕЙОВОЇ ОСНОВИ 3.8 см X 10 м 

 
 

ТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ З ІННОВАЦІЙНИМ  
ПОКРИТТЯМ КЛЕЙОВОЇ ОСНОВИ 3.8 см X 10 м 

 
Призначений для: 

 фіксації суглобів рук, ніг і пальців; 

 фіксації спортивного інвентаря; 
Основна область застосування: 

спортивна медицина, екстрена медицина, 
травматологія, хірургія. 

Склад: 

 100% бавовна; 

 гіпоалергенний клей. 
 

Ширина – 3,8 см. довжина – 10 м. 
Колір: білий 

 

 
 

 
 

Тейп, спортивний тейп (від англ. Tape "стрічка, тасьма") - клейка стрічка з тканини, схожа на лейкопластир. 
Використовується для фіксації або підтримки суглобів. Пов'язка з тейпу є високоефективним, дуже точним 
індивідуальним бандажем або фіксатором. Спортивний тейп призначений, перш за все, для створення фіксуючих та 
компресійних пов'язок у професійному спорті. 
 
Базовий жорсткий спортивний тейп міцний та нееластичний, тому найбільш ефективний для стабілізації та фіксації 
суглобів. Він виготовлений з 100% бавовни високої якості та має гіпоалергенний клей, зберігає свої адгезивні властивості 
навіть після використання у воді. Застосовується у професійному та любительському спорті всіх напрямків. Клейовий шар 
має перфорацію, за рахунок чого забезпечується вільне дихання шкіри, належне відведення вологи, відсутність 
запотівання та скупчення вологи під тейпом. 
 
Тейп наноситься на всі ділянки тіла, зубчасті краї сприяють легкому відриву стрічки від рулону. Не залишає слідів після 
видалення. Добре розмотується. Особливо стійкий клейовий шар відмінно фіксує тейп без додаткової фіксації кінців. При 
нанесенні не утворює зморщок. Зроблена з тейпу пов'язка винятково надійна та монолітна. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
фіксація суглобів рук, ніг і пальців; 
фіксація спортивного інвентаря. 
 
Переваги: 

 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 легкий відрив стрічки від рулону; 
 якісний клей не залишає слідів на тілі; 

 не вимагає додаткової фіксації кінців; 
 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 відсутність побічних ефектів. 

 
Протипоказання.  
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



 
 

ТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ ІЗ ЗУБЧАСТИМИ КРАЯМИ 3.8 см X 13.7 м 

 
 

ТЕЙП MS TAPE КОТОНОВИЙ ІЗ ЗУБЧАСТИМИ КРАЯМИ 
3.8 см X 13.7 м 

Призначений для: 

 фіксації суглобів рук, ніг і пальців; 

 фіксації спортивного інвентаря; 
Основна область застосування: 

спортивна медицина, екстрена медицина, 
травматологія, хірургія. 

Склад: 

 100% бавовна; 

 гіпоалергенний клей. 
 
Ширина – 3,8 см. довжина – 13,7 м. 

Колір: білий 
 

 
 

 
 

Тейп, спортивний тейп (від англ. Tape "стрічка, тасьма") - клейка стрічка з тканини, схожа на лейкопластир. 
Використовується для фіксації або підтримки суглобів. Пов'язка з тейпу є високоефективним, дуже точним 
індивідуальним бандажем або фіксатором. Спортивний тейп призначений, перш за все, для створення фіксуючих та 
компресійних пов'язок у професійному спорті. 
 
Базовий жорсткий спортивний тейп міцний та нееластичний, тому найбільш ефективний для стабілізації та фіксації 
суглобів. Він виготовлений з 100% бавовни високої якості та має гіпоалергенний клей, зберігає свої адгезивні властивості 
навіть після використання у воді. Застосовується у професійному та любительському спорті всіх напрямків. Клейовий шар 
має перфорацію, за рахунок чого забезпечується вільне дихання шкіри, належне відведення вологи, відсутність 
запотівання та скупчення вологи під тейпом. 
 
Тейп наноситься на всі ділянки тіла, зубчасті краї сприяють легкому відриву стрічки від рулону. Не залишає слідів після 
видалення. Добре розмотується. Особливо стійкий клейовий шар відмінно фіксує тейп без додаткової фіксації кінців. При 
нанесенні не утворює зморщок. Зроблена з тейпу пов'язка винятково надійна та монолітна. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
фіксація суглобів рук, ніг і пальців; 
фіксація спортивного інвентаря. 
 
Переваги: 

 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 легкий відрив стрічки від рулону; 
 якісний клей не залишає слідів на тілі; 

 не вимагає додаткової фіксації кінців; 
 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 відсутність побічних ефектів. 

 
Протипоказання.  
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



 
 

ТЕЙП MS TAPE ЗІ ШТУЧНОГО ШОВКОВОГО ВОЛОКНА (ЦИНК ОКСИД) 3.8 см X 13.7 м 

 
 

ТЕЙП MS TAPE ЗІ ШТУЧНОГО ШОВКОВОГО 
ВОЛОКНА (ЦИНК ОКСИД)  

3.8 см X 13.7 м 
Призначений для: 

 фіксації суглобів рук, ніг і пальців; 

 фіксації спортивного інвентаря. 
Основна область застосування: 

спортивна медицина, екстрена медицина, 
травматологія, хірургія. 

Склад: 

 100% штучний шовк (віскоза); 

 гіпоалергенний клей містить оксид цинку. 
 
Ширина – 3,8 см. довжина – 13,7 м. 

Колір: тілесний 
 

 
 

Тейп, спортивний тейп (від англ. Tape "стрічка, тасьма") - клейка стрічка з тканини, схожа на лейкопластир. 
Використовується для фіксації або підтримки суглобів. Пов'язка з тейпу є високоефективним, дуже точним 
індивідуальним бандажем або фіксатором. Спортивний тейп призначений, перш за все, для створення фіксуючих і 
компресійних пов'язок у професійному спорті. 
 
Жорсткий спортивний тейп зі штучного шовку (віскози) міцний та нееластичний, тому найбільш ефективний для 
стабілізації та фіксації суглобів. Він виготовлений з 100% віскози високої якості та має гіпоалергенний клей, зберігає свої 
адгезивні властивості навіть після використання у воді. Клейовий шар містить оксид цинку, який має заспокійливу та 
антисептичну дію. Застосовується у професійному та аматорському спорті всіх напрямків. Клейовий шар має перфорацію, 
за рахунок чого забезпечується вільне дихання шкіри, належне відведення вологи, відсутність запотівання та скупчення 
вологи під тейпом. 
 
Тейп наноситься на всі ділянки тіла. Зубчасті краї сприяють легкому відриву стрічки від рулону. Не залишає слідів після 
видалення. Добре розмотується. Особливо стійкий клейовий шар відмінно фіксує тейп без додаткової фіксації кінців. При 
нанесенні не утворює зморщок. Зроблена з тейпу пов'язка винятково надійна та монолітна. Зовнішня поверхня тейпу 
гладка, за рахунок чого забезпечується максимально комфортне носіння під одягом. При використанні у гімнастиці 
забезпечує ковзання по робочих поверхнях спортивного інвентаря, настилу тощо. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
фіксація суглобів рук, ніг і пальців; 
фіксація спортивного інвентаря. 
 
Переваги: 

 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 легкий відрив стрічки від рулону; 
 якісний клей не залишає слідів на тілі; 
 не вимагає додаткової фіксації кінців; 

 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 забезпечує ковзання по робочих поверхнях 

спортивного інвентаря; 
 відсутність побічних ефектів. 

 
Протипоказання. 
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ
АДГЕЗИВНИЙ
7.5 см X  4.5 м



 
БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ MS TAPE КОТОНОВИЙ СУПЕРМІЦНИЙ 7.5 см X 4.5 м 

 
 

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ MS TAPE 
КОТОНОВИЙ СУПЕРМІЦНИЙ  

7.5 см X 4.5 м 
Призначений для: 

 фіксації та підтримки ортопедичних пов'язок 
на суглобах і м'язах при реабілітації після 
травм; 

 надання першої допомоги при травмах; 

 закріплення перев'язувального матеріалу, 
фіксації суглобів рук, ніг і пальців. 

Склад: 

 100% бавовна; 

 гіпоалергенний клей. 
  
Ширина – 7,5 см. довжина – 4,5 м. 

Колір: білий 
 

 

 
 

Еластичні спортивні тейпи - вид спортивних тейпів (від англ. Tape "стрічка, тасьма"). Основна відмінність від білих 
класичних тейпів - еластичність (розтяжність) у поздовжньому напрямку. Ця властивість дозволяє спростити процес 
тейпування та збільшити (у разі потреби) ступінь компресії (стиснення) області, яка тейпується. 
 
Адгезивні або клейкі тейпи добре приклеюються до будь-якої поверхні. Особливо важливо, щоб тейп не відклеювався від 
власної зовнішньої поверхні при накладанні пов'язки. Ця властивість тейпу зберігає цілісність пов'язки навіть при 
інтенсивних та тривалих навантаженнях. 
 
Міцний клейкий еластичний бинт зі 100% бавовни, дуже м'який, комфортний та приємний для шкіри. Виготовлений з 
натуральної бавовни, покритої гіпоалергенним клейовим шаром. У складі тканини відсутні синтетичні добавки. 
Різноспрямоване плетіння матеріалу основи гарантує м'яку компресію, яка не обмежує кровотоку. Не потребує 
додаткового закріплення, не розривається руками. Для роботи використовуйте спеціальні медичні ножиці. 
 
Еластичний бинт ідеальний для фіксуючих та підтримуючих ортопедичних пов'язок на суглобах і м'язах при реабілітації 
після травм. Відмінно підходить як компресійна пов'язка для надання першої допомоги при травмах. Може бути 
використаний для закріплення перев'язувального матеріалу. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
посилення ахіллового сухожилля при тейпуванні гомілкостопу, підтримка променевозапястного суглоба та долоні, 
тейпування коліна. Компресійні пов'язки різного призначення. Часто застосовуються як клейкий еластичний бинт. 
 
Переваги: 
 

 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 не вимагає додаткової фіксації кінців; 

 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 відсутність побічних ефектів. 

Протипоказання.  
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



 
БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ MS TAPE КОТОНОВИЙ ПОВІТРОПРОНИКНИЙ 7.5 см X 4.5 м 

 
 

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ АДГЕЗИВНИЙ MS TAPE 
КОТОНОВИЙ ПОВІТРОПРОНИКНИЙ  

7.5 см X 4.5 м 
Призначений для: 

 фіксації та підтримки ортопедичних пов'язок 
на суглобах і м'язах при реабілітації після 
травм; 

 надання першої допомоги при травмах; 

 закріплення перев'язувального матеріалу, 
фіксації суглобів рук, ніг і пальців. 

Склад: 

 100% бавовна; 

 гіпоалергенний клей. 
  
Ширина – 7,5 см. довжина – 4,5 м. 

Колір: тілесний 
 

 
 

Еластичні спортивні тейпи - вид спортивних тейпів (від англ. Tape "стрічка, тасьма"). Основна відмінність від білих 
класичних тейпів - еластичність (розтяжність) у поздовжньому напрямку. Ця властивість дозволяє спростити процес 
тейпування та збільшити (у разі потреби) ступінь компресії (стиснення) області, яка тейпується. 
 
Адгезивні або клейкі тейпи добре приклеюються до будь-якої поверхні. Особливо важливо, щоб тейп не відклеювався від 
власної зовнішньої поверхні при накладанні пов'язки. Ця властивість тейпу зберігає цілісність пов'язки навіть при 
інтенсивних та тривалих навантаженнях. 
 
Легкий, еластичний, повітропроникний адгезивний тейп, призначений як для тейпування у спорті (тейп для бігу, 
гімнастики, футболу), так і для закріплення медичних пов'язок на рани. Тейп вироблений з м'якої, гладкої та приємної на 
дотик 100% бавовняної тканини, добре клеїться. Різноспрямоване плетіння матеріалу основи гарантує м'яку компресію, 
яка не обмежує кровотоку. Не потребує додаткового закріплення, не розривається руками. Легко накладається 
самостійно. Для роботи використовуються спеціальні медичні ножиці.  
 
Еластичний бинт ідеальний для фіксуючих та підтримуючих ортопедичних пов'язок на суглоби і м'язи при реабілітації 
після травм. Відмінно підходить як компресійна пов'язка для надання першої допомоги при травмах. Може бути 
використаний для закріплення перев'язувального матеріалу. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
посилення ахіллового сухожилля при тейпуванні гомілкостопу, підтримка променевозапястного суглоба та долоні, 
тейпування коліна. Компресійні пов'язки різного призначення. Часто застосовуються як клейкий еластичний бинт. 
 
Переваги: 
 

 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 не вимагає додаткової фіксації кінців; 

 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 відсутність побічних ефектів. 

Протипоказання.  
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ
КОГЕЗИВНИЙ
7.5 см X  4.5 м



 
БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ MS TAPE НЕТКАНИЙ БЕЗ ЛАТЕКСУ 7.5 см X 4.5 м 

 
 

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ MS TAPE 
НЕТКАНИЙ БЕЗ ЛАТЕКСУ  

7.5 см X 4.5 м 
Призначений для: 

 створення легкої компресії, зменшення 
амплітуди руху; 

 фіксації первинної перев'язки та медичного 
приладдя; 

 захисту суглобів, м'язів при заняттях 
спортом; 

 іммобілізації при ушкодженнях. 
Склад: 

 нетканий матеріал поліпропілен; 

 натуральний латекс. 
  
Ширина – 7,5 см. довжина – 4,5 м. 

Колір: тілесний 
 

 

 
 

Еластичні спортивні тейпи - вид спортивних тейпів (від англ. Tape "стрічка, тасьма"). Основна відмінність від білих 
класичних тейпів - еластичність (розтяжність) у поздовжньому напрямку. Ця властивість дозволяє спростити процес 
тейпування та збільшити (у разі потреби) ступінь компресії (стиснення) області, яка тейпується. 
 
Когезивні спортивні тейпи мають здатність приклеюватися тільки самі до себе. До будь-яких інших поверхонь вони не 
приклеюються. Використання таких тейпів спрощує підготовку області, яка тейпується, до накладання тейпу. Когезивні 
тейпи частіше використовуються у побуті та медицині як матеріал для різних пов'язок. 
 
Простий та зручний у застосуванні бинт, який самофіксується, призначений для надійної фіксації кінцівок та накладання 
пов'язок будь-яких типів. Бинт складається з нетканих волокон. Його перевага перед звичайним марлевим бинтом 
полягає у тому, що він чіпляється сам за себе за принципом липучки. Тому матеріал не сповзає і не стискає судини, його 
можна самостійно зафіксувати у будь-якому місці на тілі. Бинт, який самофіксується, дозволяє шкірі дихати, не прилипає 
до шкіри та волосся, не втрачає своєї форми та не сковує рухів. Тому його часто використовують люди, які займаються 
спортом. Забезпечує надійну фіксацію різних ділянок тіла, знижує ризик вивихів і розтягнень. 
 
Нетканий еластичний бинт, який самофіксується - когезивний тейп (бинт) має подвійний ефект зчеплення завдяки 
особливій структурі тканини та мікроточковому нанесенню латексу. Поверхня бинта структурована таким чином, що він 
прикріплюється сам до себе (з обох сторін тейпу по усій його поверхні), але не приклеюється до інших матеріалів, волосся 
або шкіри, самофіксується, надзвичайно еластичний, добре підходить для захисту та фіксації різного медичного приладдя 
та інших перев'язок. Також аплікації бинта забезпечують легку/середню компресію і часткову іммобілізацію, не 
допускають зміщення витків. Навіть при невеликому нашаруванні витки тейпу міцно скріплюються між собою, утворюють 
монолітну структуру і не допускають їх зміщення або деформації. Тейп (бинт), який самофіксується, легко накладається на 
усі ділянки тіла, особливо округлої і конусоподібної форми. Може накладатися поверх одягу, легко розривається без 
застосування ножиць. Через відсутність клейового шару не залишає слідів ні на одязі, ні на інших матеріалах. Добре 
розмотується, не вимагає додаткової фіксації кінців, при накладанні не утворює зморщок. Пов'язка винятково надійна і 
монолітна. 
 
Нетканий еластичний тейп, який самофіксується, вигідно відрізняється від інших тим, що у застосуванні не вимагає 
додаткових матеріалів та інструментів. Це сприяє комфортному використанню та економії коштів. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
створення легкої компресії, зменшення амплітуди руху, фіксація первинної перев'язки та медичного приладдя, захист 
суглобів, м'язів при заняттях спортом, іммобілізація при ушкодженнях, закріплення шин/лонгет для рук і ніг, 
післяопераційне бинтування ніг, профілактика захворювань вен. 



 
Переваги: 
 

 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 не вимагає додаткової фіксації кінців; 
 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 відсутність побічних ефектів; 
 прикріплюється виключно сам до себе за 

рахунок взаємного зчеплення витків по всій 
поверхні з обох сторін; 

 не вимагає додаткових пластирів, шпильок та 
інших засобів для закріплення кінців; 

 не сповзає і не скручується, тому не вимагає 
постійних корекцій; 

 компресія регулюється під час накладання 
тейпу; 

 легкий, пористий, зручний, недорогий 
перев'язувальний матеріал; 

 вологостійкий, відмінно тримається при 
контакті з водою; 

 відмінно пропускає повітря і відводить вологу у 
затейпованій області; 

 при розтягуванні зберігає свою ширину; 
Протипоказання.  
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



 
 

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ MS TAPE НЕТКАНИЙ З ЛАТЕКСОМ 7.5 см X 4.5 м 

 
 

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ КОГЕЗИВНИЙ MS TAPE 
НЕТКАНИЙ З ЛАТЕКСОМ  

7.5 см X 4.5 м 
Призначений для: 

 створення легкої компресії, зменшення 
амплітуди руху; 

 фіксації первинної перев'язки та медичного 
приладдя; 

 захисту суглобів, м'язів при заняттях 
спортом; 

 іммобілізації при ушкодженнях. 
Склад: 

 нетканий матеріал поліпропілен. 
 
Ширина – 7,5 см. довжина – 4,5 м. 

Колір: тілесний 
 

 

 
 

Еластичні спортивні тейпи - вид спортивних тейпів (від англ. Tape "стрічка, тасьма"). Основна відмінність від білих 
класичних тейпів - еластичність (розтяжність) у поздовжньому напрямку. Ця властивість дозволяє спростити процес 
тейпування та збільшити (у разі потреби) ступінь компресії (стиснення) області, яка тейпується. 
 
Когезивні спортивні тейпи мають здатність приклеюватися тільки самі до себе. До будь-яких інших поверхонь вони не 
приклеюються. Використання таких тейпів спрощує підготовку області, яка тейпується до накладання тейпу. Когезивні 
тейпи частіше використовуються у побуті та медицині як матеріал для різних пов'язок. 
 
Простий та зручний у застосуванні бинт, який самофіксується, призначений для надійної фіксації кінцівок та накладання 
пов'язок будь-яких типів. Бинт складається з нетканих волокон. Його перевага перед звичайним марлевим бинтом 
полягає у тому, що він чіпляється сам за себе за принципом липучки. Тому матеріал не сповзає і не стискає судини, його 
можна самостійно зафіксувати у будь-якому місці на тілі. Бинт, який самофіксується, дозволяє шкірі дихати, не прилипає 
до шкіри та волосся, не втрачає своєї форми та не сковує рухів. Тому його часто використовують люди, які займаються 
спортом. Забезпечує надійну фіксацію різних ділянок тіла, знижує ризик вивихів і розтягнень. 
 
Когезивний високоеластичний тейп (бинт) з текстурованого поліаміду та віскози - має подвійний ефект зчеплення 
завдяки особливій структурі тканини і мікроточковому нанесенню латексу Поверхня бинта структурована таким чином, 
що він прикріплюється сам до себе (з обох сторін тейпу по усій його поверхні), але не приклеюється до інших матеріалів, 
волосся або шкіри, самофіксується, надзвичайно еластичний, добре підходить для захисту та фіксації різного медичного 
приладдя та інших перев'язок. Також аплікації бинта забезпечують легку/середню компресію і часткову іммобілізацію, не 
допускають зміщення витків. Навіть при невеликому нашаруванні витки тейпу міцно скріплюються між собою, утворюють 
монолітну структуру і не допускають їх зміщення або деформації. Тейп (бинт), який самофіксується, легко накладається на 
усі ділянки тіла, особливо округлої і конусоподібної форми. Може накладатися поверх одягу, легко розривається без 
застосування ножиць. Через відсутність клейового шару не залишає слідів ні на одязі, ні на інших матеріалах. Добре 
розмотується, не вимагає додаткової фіксації кінців, при накладанні не утворює зморщок. Пов'язка винятково надійна і 
монолітна. Тейп має дуже щільну структуру, що дозволяє робити тугі пов'язки у тих випадках, коли необхідна 
максимальна фіксація і компресія. Окрім того, можливе його повторне використання після прання у теплій воді. При 
цьому він не втрачає своїх властивостей. 
 
Основна область застосування: 
спортивна медицина, екстрена медицина, травматологія, хірургія. 
 
Застосування: 
створення легкої компресії, зменшення амплітуди руху, фіксація первинної перев'язки та медичного приладдя, захист 
суглобів, м'язів при заняттях спортом, іммобілізація при ушкодженнях, закріплення шин/лонгет для рук і ніг, 
післяопераційне бинтування ніг, профілактика захворювань вен. 
 



 
Переваги: 
 

 прикріплюється виключно сам до себе за 
рахунок взаємного зчеплення витків по всій 
поверхні з обох сторін; 

 не вимагає додаткових пластирів, шпильок та 
інших засобів для закріплення кінців; 

 не сповзає і не скручується, не вимагає 
постійних корекцій; 

 компресія регулюється під час накладання 
тейпу; 

 легкий, пористий, зручний, недорогий 
перев'язувальний матеріал; 

 вологостійкий, відмінно тримається при 
контакті з водою; 

 відмінно пропускає повітря і відводить вологу у 
затейпованій області; 

 стійкий до кип'ятіння та стерилізації; 
 при розтягуванні зберігає свою ширину. 
 доступна ціна; 
 висока якість гіпоалергенних матеріалів; 
 не вимагає додаткової фіксації кінців; 
 комфортний у використанні, не сковує рухів; 
 відсутність побічних ефектів. 

 
 
Протипоказання.  
Протипоказаний людям похилого віку з ослабленою шкірою. Не застосовувати на пошкоджених ділянках шкіри, у тому 
числі при різного роду шкірних захворюваннях, тромбозі у гострій стадії, ранах, порізах тощо. 
 
Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. 



СПОРТИВНА ЗАМОРОЗКА 

COLD SPRAY 
400 мл



СПОРТИВНА ЗАМОРОЗКА COLD SPRAY 400 МЛ 

КОНЦЕНТРАЦІЯ НА РЕЗУЛЬТАТІ, А НЕ НА БОЛЬОВИХ ВІДЧУТТЯХ! 

СПОРТИВНА ЗАМОРОЗКА COLD SPRAY  
400 мл 

 

 перша допомога при ушкодженні 
м'яких тканин (забитті та ударах); 

 при розтягненні м'язів та зв'язок; 

 для полегшення болю при 
хронічних захворюваннях суглобів; 

 як супутнє лікування при 
кінезіотерапії; 

 при сонячних опіках. 

  

 

Спортивна заморозка Cold Spray 400 мл. Охолоджуючий спрей миттєво знеболює, 

зменшує набряк, перешкоджає утворенню гематом, значно знижує ступінь запального 

процесу. Діє тривалий час. 

 

Застосовується для надання першої допомоги та знеболювання при забиттях, ударах, 

розтягненнях чи розривах зв'язок. Полегшує гострі та хронічні болі при захворюваннях 

опорно-рухового апарату. 

 

Спортивна заморозка Cold Spray 400 мл. не обпікає шкіру, не викликає побічних ефектів, 

не викликає больових чи неприємних відчуттів по закінченні дії. 

 

Спортивна заморозка є одним з найдоступніших та універсальних засобів першої 

допомоги при травмах. Холодотерапія широко використовується спортсменами та 

лікарями у сфері спортивної медицини, а також у побуті при різних травмах. Зокрема, 

спортивна заморозка може розглядатися як частина популярного в усьому світі методу 

надання екстреної медичної допомоги при травмах (забиттях, розтягненнях). 

 

Охолоджуючий спрей з холодоагентом (холодоагент спрей) Cold Spray миттєво та 

ефективно охолоджує травмовану ділянку. Холод забезпечує втамування болю та 

зменшення запалення шляхом різкого скорочення кровотоку у місці пошкодження. 

 

Спортивна заморозка наноситься на шкіру шляхом розпилення на пошкоджену ділянку 

протягом 1 - 3 секунд з відстані близько 15 см до появи на шкірі білого нальоту.  

 

Важливо: розпилення допустиме тільки на непошкодженій та здоровій шкірі. 

 

Завдяки вмісту охолоджуючої рідини, спрей Cold Spray має приємний освіжаючий аромат.  



Спортивна заморозка застосовується:  

 у спорті (заморозка для спортсменів) для зменшення набряклості при різних 

травмах (забитті, розтягненні зв'язок та м'язів, вивихах) викликаних падінням або 

ударом;  

 у побуті - для зняття набряку, запалення, болю;  

 при проведенні епіляції;  

 при укусах комах; 

 в інших випадках. 

 

Спорт, як професійний, так і аматорський, тісно пов'язаний з травмами та забиттями. При 

цьому дуже важливо своєчасне швидке надання першої допомоги. У таких випадках не 

обійтися без охолоджуючого спрею Cold Spray. Своєчасне застосування охолоджуючого 

спрею допомагає сконцентруватися на результаті, а не на больових відчуттях. Спортивна 

заморозка швидко наноситься, ефективно знижує біль, набряки та ідеально підходить для 

швидкого знеболення та надання першої допомоги у польових умовах до прибуття лікаря. 

 

Спортивна заморозка також знаходить своє застосування у побуті. З Cold Spray навіть таку 

малоприємну процедуру, як епіляція, можна зробити менш болючою. Достатньо лише 

нанести невелику кількість спортивної заморозки на шкіру перед початком процедури. 

 

Спортивна заморозка також ефективна при укусах комах. Спрей знімає подразнення, 

свербіж та заспокоює шкіру після укусу. Cold Spray полегшує неприємні відчуття, зменшує 

запалення та забезпечує тривалу дію, приємно охолоджуючи шкіру. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Струснути балончик та розпилити на пошкоджену ділянку круговими рухами на відстані 10 

см від тіла. Наносити не довше 2-3 секунд. 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 

Тримати на відстані від гарячих та вогненебезпечних речовини. Не палити. Тримати подалі 

від дітей. Не використовувати не за призначенням. Не використовувати тривалий період 

часу. Не проколювати та не спалювати балончик після використання. Не розпилювати на 

відкритий вогонь або вогненебезпечні речовини. 

 

Зберігати у добре провітреному приміщенні у прохолодному сухому місці при температурі 

не вище 25 °C. Тримати подалі від сонячних променів. 

 
СКЛАД 
 
Бутан, ізобутан, пропан, метилаля, віддушка, лімонел. 
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