
Опаковката включва обозначения брой нарязани кинезиологични ленти. Тази инструкция има за цел да обясни как се прилагат пра-
вилно кинезиологичните ленти върху определена част от тялото, така че да се даде възможност за нейната динамична подкрепа. 
А-Зет ТЕЙП е удобна кинезиологична лента, която не предизвиква ограничаване на движенията. Размерите и дължината са съобразени с необходи-
мостта  от разнородните приложения на кинезиотейп лентите. А-Зет ТЕЙП са произведени от хипоалергични материали. Идеални са за облекчаване на 
отоци, натъртвания и физическо претоварване.

О Б Щ И  П Р А В И Л А

1. А-Зет ТЕЙП кинезиологични ленти се залепят върху чиста и суха кожа, а там, където е  необходимо - и обръсната.
2. Лентите залепяме в съответствие с инструкцията, след това разтъркваме, с цел да се активира лепилото.
3. При необходимост от разрязване на лентата, използваме остра ножица и заобляме краищата. Благодарение на това лентата няма да се разкъса 

или закача.
4. Някои опаковки съдържат ленти във формата на „ветрило”. Преди апликация предпазният хартиен слой трябва да се разкъса по дължина на  

рамената и да се подгъне.
5. Краищата на лентата залепяме винаги без напрежение.
6. Разтягането на лентата се измерва по следния начин: разтягаме максимално и след това, според необходимостта - отпускаме. Ако отпуснем лента-

та около ¼, напрежението ще бъде 75%, ако отпуснем ½  - 50%, а при ¾ - 25%. 
7. По време на апликация на лентата, трябва да помним, да не пипаме лепилото.
8. Залепените ленти се носят максимално 5 дни.
9. Със залепените А-Зет ТЕЙП ленти можем да се къпем, но трябва добре да ги изплакнем от сапуна или шампоана.
10. В случай на проява на алергични симптоми, лентата трябва незабавно да се махне, а в случай че симптомите не изчезнат в продължение на няколко 

дни - обадете се на Вашия лекар.
11. За залепяне на лентите на врата, гърба, раменете, лактите и китките се изисква помощта на друго лице.

П О Д Р О Б Н А  И Н С Т Р У К Ц И Я  З А  П Р И Л О Ж Е Н И Е

1. ХЪЛБОК (опаковката съдържа две ленти)
•  Двете ленти разрязваме напречно на две равни части, залепяме директно върху мястото на болката.
•  Лицето, на което се поставя лентата, застава с леко присвити крака, средата на първата лента разпъваме до 75% и 

залепяме по посока на 2 и 8 часа - двата края  залепяме без напрежение.
•  Втората лента залепяме по същия начин, но по посока на 10 и 4 часа.
•  Третата лента залепяме със същото напрежение по посока на 6 и 12 часа.

2. БЕДРО (опаковката съдържа две ленти)
•  Локализираме болката, която най-често се проявява във: 
a) вътрешната част, б) предната или в) задната част на бедрото
•  Единия край залепяме без разтягане, след това опъваме мускула на бедрото чрез:
a) отвеждане навън на крака, б) сгъване на крака, в) изпъване на крака назад и навеждане тялото напред и средната 
част на лентата залепяме без напрежение
•  Връщаме се в изходна позиция и залепяме края без напрежение.

3. КОЛЯНО (опаковката съдържа три ленти: една цяла и две във формата на „ветрило”)
a)  Болки в коляното (използваме една лента - цялата):

•  Прегъваме наполовина лентата по дължина, разрязваме до 2/3 от дължината и заобляме краищата.
•  Кракът е изправен и отпуснат, края на цялата част на лентата залепяме на около 5-7 cm под коляното без  

напрежение.
•  Свиваме коляното и останалата част от лентата залепяме с напрежение 100%.
•  „Рамената” на лентата залепяме без напрежение от двете страни на коляното, понеже кожата е опъната.
•  Двата края на „рамената” залепяме без напрежение при отпуснат крак.

б)  Оток на коляното (използваме две ленти във формата на „ветрило”):
Поставяне на първата лента - коляното извиваме леко навътре, кракът е отпуснат, края на цялата част на лентата 
залепяме под коляното от външната страна без напрежение.
•  Свиваме коляното и залепяме последователно рамената без разтягане на разстояние около 3 cm едно от друго, 

като първата залепяме на 4-5 cm под коляното. Рамената залепяме до около 2/3 от дължината, отпускаме крака и 
залепяме краищата им без напрежение.

Поставяне на втората лента - кракът е отпуснат, края на цялата част на втората лента залепяме от вътрешната стра-
на на коляното.
•  Свиваме коляното и залепяме рамената на „ветрилото” между рамената на първата лента без разтягане.
•  Отпускаме крака, залепяме краищата на рамената без разтягане и накрая разтъркваме лентите с цел да се акти-

вира лепилото.
4. ХОДИЛО (опаковката съдържа две ленти: една права и една във формата на „ветрило”)
a)  Надлъжен свод на ходило:

•  Ходилото е отпуснато, единия край на лентата залепяме върху горната страна на предноходилната кост, близо до 
малкия пръст, без напрежение, прекарваме лентата под ходилото и залепяме с напрежение 75%.

•  След това повдигаме ходилото максимално нагоре и залепяме лентата върху пищялната кост с напрежение 75%.
•  Отпускаме ходилото и залепяме другия край без напрежение.

б)  Ахилесово сухожилие:
•  Единия край залепяме под петата без напрежение.
•  Притискаме с пета лентата, разтягаме ахилесовото сухожилие и залепяме лентата с напрежение 50%.
•  Връщаме крака в изходно положение и залепяме другия край без напрежение.

в)  Кокалче на глезен:
•  Края на цялата част на лентата залепяме при отпуснат крак над кокалчето без напрежение.
•  Изпъваме крака, за да изпънем максимално кожата. 
•  Рамената на ветрилото залепяме без разтягане на лентите.
•  Връщаме крака в изходно положение и залепяме краищата без напрежение.
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5. ВРАТ (опаковката съдържа две ленти)
•  Едната лента разрязваме напречно наполовина, като заобляме краищата.
•  Края на едната половина залепяме под линията на косата от едната страна на гръбначния стълб, без напреже-

ние. Навеждаме главата напред и залепяме средната част също без напрежение.
•  Изправяме главата и залепяме другия край без напрежение.
•  Втората половина на лентата залепяме по същия начин успоредно на първата от другата страна на гръбначния 

стълб.
•  Цялата лента залепяме перпендикулярно на врата върху другите две ленти. Средата с напрежение 50%, а  

краищата без напрежение.

6. ГРЪБ (опаковката съдържа две ленти)
a)  Гръден участък

•  Края на първата лента залепяме в изправено положение в областта на средната част от едната страна на гръб-
начния стълб без напрежение. Навеждаме се напред и залепяме средата също без напрежение. Изправяме се 
и залепяме втория край без напрежение.

•  Втората лента лепим симетрично, по същия начин, от другата страна на гръбначния стълб. 
б)  Кръст

•  Двете ленти разрязваме напречно, наполовина и заобляме краищата.
•  Първата лента залепяме хоризонтално по посока на 3 и 9 часа. Средата с напрежение 75%, а краищата – с 0%.
•  Втората лента залепяме по посока на 10 и 4 часа. Средата с напрежение 75%, а краищата – с 0%.
•  Третата лента залепяме по посока на 2 и 8 часа. Средата с напрежение 75%, а краищата – с 0%.

7. РАМЕНЕ И ПЛЕЩИ (опаковката съдържа две ленти)
a)  Рамо. Делтовиден мускул:

•  Края на първата лента залепяме под делтовидния мускул, по протежение на двете страни на мускула, при от-
пусната ръка и без напрежение. Повдигаме ръката и докосваме с дланта противоположното рамо. Средната 
част на лентата залепяме без напрежение. Отпускаме ръката и залепяме края без напрежение.

•  Края на втората лента залепяме върху първата на същото място, без напрежение. След това отвеждаме ръката 
зад гърба, притискаме края и залепяме лентата без напрежение върху предната част на рамото. Отпускаме 
ръката и залепяме другия край без напрежение.

б)  Плещи. Трапецовиден мускул:
•  Края на първата лента залепяме на рамото без напрежение. Главата обръщаме към противоположното рамо и 

средната част на лентата залепяме успоредно на линията на косата без напрежение. Връщаме главата в неутрално 
положение и залепяме другия край на лентата без напрежение.

•  Повдигаме ръката и докосваме с дланта противоположното рамо. Края на втората лента залепяме върху първата 
на същото място без напрежение. Средната част на лентата залепяме под първата лента по посока на гърба и без 
напрежение. Отпускаме ръката и залепяме другия край също без напрежение.

8. ЛАКЪТ (опаковката съдържа две ленти)
а)  Тенис лакът

•  Единия край залепяме над лакътя, под лек наклон, върху страничната външна част на ръката, без напрежение.
•  Изпъваме максимално лакътя и извиваме ръката навътре. Средната част на лентата лепим без напрежение.
•  Връщаме ръката в изходна позиция и залепяме другия край без напрежение.

б)  Голф лакът
•  Единия край залепяме над лакътя, върху страничната вътрешна част на ръката, без напрежение.
•  Изпъваме максимално лакътя и извиваме предмишницата навън, средната част на лентата залепяме без  

напрежение.
•  Връщаме ръката в изходна позиция и залепяме другия край без напрежение

9. КИТКА (опаковката съдържа две ленти)
•  Едната лента разрязваме напречно, наполовина и заобляме краищата.
•  Дланта е отпусната и опряна на масата. Края на цялата лента залепяме върху обратната страна на дланта по ли-

нията на пръстите, без напрежение. Свиваме китката надолу и залепяме средната част на лентата до предмиш-
ницата без напрежение. Отпускаме дланта и залепяме другия край без напрежение.

•  Едната половина от лентата залепяме перпендикулярно на първата, върху горната страна на китката с  
напрежение от 50 до 75%.

•  Обръщаме дланта нагоре и залепяме двата края на лентата от долната страна на китката без напрежение.

10.  СИНИНИ И ОТОЦИ (опаковката съдържа две ленти във формата на „ветрило”)
•  Края на цялата част залепяме над отока или синината без напрежение.
•  Опъваме кожата на мястото на отока: ако това, например, е глезен - изпъваме надолу ходилото.
•  Рамената на „ветрилото” залепяме върху местата със синина или оток без напрежение, а ако кожата не може да 

се опъне чрез промяна на положението на ставата, разпъваме лентата до 25% и така я залепяме.
•  Краищата залепяме при нормално положение и отпусната кожа без напрежение.
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