
 
 

A BANDA NEUROMUSCULAR VetkinTape® 6 CM X 5 M 
 
 

VetkinTape® é uma marca internacional holandesa desenvolvida pela PhysioTape International BV, e por anteriores 
colaboradores que trabalham na indústria da saúde animal. Esta empresa recém-formada, tem muitos anos de experiência 
na área de fisioterapia e na indústria da saúde animal. Juntos, desenvolveram uma banda especial baseada no princípio da 
Kinesiologia  para profissionais em veterinária. Desenvolver a banda VetkinTape® foi possível devido à colaboração de 
pessoal com experiência veterinária na produção interna e às instalações R&D. 
 

Vetki nTape ® é porosa permitindo assim que a pele respire, evita a acumulação de humidade e ajuda a prevenir erupções 
cutâneas. A elasticidade da VetkinTape® é concebida para se ajustar a  parte do corpo do cavalo, sem restrição na 
amplitude de movimento. A banda é acrílica é sensível ao calor para evitar a irritação da pele. A banda não provoca tensão 
desnecessária na pele. 
 

Uma das teorias de base é que, influenciando a fáscia, um efeito correspondente é transmitido aos músculos e aos órgãos. 
 

Após a aplicação, quando a pele e os músculos se contraem de volta à sua posição normal a pele formará circunvoluções 
("rugas"). Quando a pele é "levantada" por esta técnica, o fluxo de sangue e fluido linfático debaixo da pele melhoram. 
 

As principais funções da  Vetki Tape® são: 
- Reduzir a inflamação e dor associada 
- Reduzir o inchaço e edema 
- Reeducar a memória muscular 
 - Apoiar ligamentos, tendões e articulações 
- Evitar lesões e acelerar a recuperação 
- Apoiar a reabilitação / lesão 
- Aumentar a circulação e promover a cura 
 

Existem alguns conselhos sobre a técnica de aplicação desta banda: 
- Verificar sempre se a área da pele para aplicação está limpa, seca e sem gordura. 
- Retirar a banda do papel é mais fácil se mantiver a parte da banda de algodão a cortar de frente para si e colocar a ponta 

do dedo na borda superior. É também possível rasgar o papel em primeiro lugar (para algumas técnicas é aconselhável). 
- A base e a âncora da banda deverão ser sempre aplicadas sem estiramento. 
- As bases e âncoras deverão ser sempre cortadas de forma arredondada, para que a aplicação da banda permaneça mais 

tempo na pele. 
 -Verificar que não existem pregas na banda ou na pele sob a banda, pois poderá causar bolhas. 
- Quando a banda for aplicada, esfregar um pouco por cima para uma ótima aderência. 
- Quanto mais aquecido estiver o tecido da banda mais ela adere, assim, tenha especial atenção à aplicação de calor nas 

áreas da pele em que a banda foi aplicada. 
- A banda deve ser removida cuidadosamente, de preferência, ensopar a mesma com água, esticar a pele e enrolar a 

banda de cima para baixo. 
- Quando a banda é removida descuidadamente a pele pode ficar irritada. 
- A banda só deverá ser aplicada no sentido longitudinal. 
 Advertência: 
 

Evite armazenar VetkinTape® a alta temperatura e a sua exposição à luz solar direta. Não coloque a banda sobre ou perto 
de radiadores ou qualquer fonte de calor direto. 
Manter fora do alcance das crianças. 
 

Este produto é apenas para profissionais de saúde em veterinária, e tem a marca TUV (Certificado de Qualidade do 
Produto). 
 

 VetkinTape® é à prova de água e está disponível em quatro cores: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Produto Descrição Unidade  Caixa Expositor  

Vetkin-Tape® Azul Banda Neuromuscular 6,0 cm * 5,0 m 1 Rolo 10 Rolos 

Vetkin-Tape® Laranja Banda Neuromuscular 6,0 cm * 5,0 m 1 Rolo 10 Rolos 

Vetkin-Tape® Preto Banda Neuromuscular 6,0 cm * 5,0 m 1 Rolo 10 Rolos 

Para efetuar a sua encomenda: ANEID Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Rua José Florindo, Quinta da Pedra, Lote 44 D, R/C, 2750 401 Cascais 

Portugal - Tel. +351 21 484 96 20 / Fax: +351 21 484 96 29 
Email: info@aneid.prt  / www.aneid.pt 

http://www.vetkintape.com/

