
Leukotape® classic
Voor het aanleggen van functionele bandages is, naast een grote vaardig-

heid, goed materiaal een vereiste. De traditionele tape Leukotape classic

is een niet-rekbare, zeer sterk klevende tape die in alle opzichten vol-

doet aan de gestelde eisen.

    Inhoud Inhoud Z-index Memo-

Omschrijving Artikelnr.  detailverpakking  verzendkarton nummer code

Leukotape classic

10 m x 2.50 cm  wit  01632-00 12  6 x 12 (72) 14065673 LEUKW1

10 m x 2.00 cm  wit 01697-00 12 10 x 12 (120) 14575450 LEUKW1

10 m x 3.75 cm  wit 01701-00 5  18 x  5  (90) 12841400 LEUKW1

10 m x 3.75 cm  wit 47109-00 12  10 x 12 (120) 14052768 LEUKW1

10 m x 3.75 cm  zwart  02381-00 12  4 x  12  (48) 15299155 LEUKW1

10 m x 3.75 cm  geel 09263-00 12  10 x  12  (120) 15299120 LEUKW1

10 m x 3.75 cm  rood 09317-00 12 10 x 12 (120) 15299147 LEUKW1

10 m x 3.75 cm  blauw 09318-00 12 10 x  12  (120) 15299112 LEUKW1

10 m x 3.75 cm  groen 09319-00 12 10 x  12  (120) 15299139 LEUKW1

BSN medical BV · Postbus 1376 · 1300 BJ Almere · Telefoon 036 - 53 89 561/562/564
Fax 036 - 53 89 566 · www.bsnmedical.nl · info@bsnmedical.com 

E I G E N S C H A P P E N  E N  F U N C T I E S
Leukotape classic is gemaakt van
rekvrij, wit katoenweefsel. De tape
heeft een grote kleef- en trekkracht.
De zinkoxide-rubber kleefmassa zorgt
voor een uitstekende hechting, zowel
op de huid als op een eventuele
huidbeschermende onderlaag.
Ook onder zware belasting blijft de
tape goed zitten. De rigiditeit van het
materiaal zorgt voor een stabiliserend
effect, zowel mechanisch als
proprioceptief. 

De buitenzijde van het dragermateriaal 
is geïmpregneerd en waterafstotend. 
De kunststofkern van Leukotape  
classic heeft afgeronde kanten, zodat 
deze bij afrollen niet in de huid snij-
den.

Leukotape classic is, mede dankzij de
lichtgekartelde rand, eenvoudig in de
lengte of in de breedte met de hand
scheurbaar, hetgeen het gebruik van
een schaar overbodig maakt.
Deze scheurbaarheid beïnvloedt de
trekkracht van het dragermateriaal

niet, zodat met Leukotape classic
grote krachten kunnen worden
opgevangen. Dankzij een geavan- 
ceerde productiemethode hecht  
Leukotape classic uitstekend op 
zichzelf, terwijl de gehele rol toch 
moeiteloos afrolbaar is. Bovendien is 
Leukotape classic 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 functioneel immobilisatieverband 
bijvoorbeeld na distorsies, contusies 
en luxaties

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


