
Alle SpiderTech™ producten zijn in Canada 
vervaardigd uit Nitto Denko tape, de originele 
en ‘s werelds beste kinesiologische tape.

E N G I N E E R E D  F O R  M O V E M E N T ™

Handleiding

Eenvoudig gebruik  •  In enkele seconden aan te brengen •  
Houdt tot 5 dagen

WORLD’S  1 PRE-CUT THERAPEUTIC TAPE#

®
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• Minder ongemak
• Makkelijk in gebruik
• Snel aan te brengen
• Verbeterde prestaties
• Waterbestendig
• Houdt tot 5 dagen
• Medicijnvrij
• Gerichte pijnbestrijding
• Standardisatie van de zorg
• Verbeterde mobiliteit
• Herhaalde resultaten
• Onafgebroken   

therapeutische stimulatie

SpiderTech™ producten bestaan uit professioneel ontworpen, wetenschappelijk 
onderzochte, voorgesneden en verpakte therapeutische ondersteuning voor      
spieren en gewrichten.

VOORDELEN 
SPIDERTECH™ 
PRE-CUTS

1 Bovenknie

Elleboog

Lage Rug

Nek

X Spider

2

4

5

3

SpiderTech™ Product Overzicht
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STRUCTURELE MECHANISMEN

Hoe werkt het
SpiderTech tape helpt u op meer dan 1 manier met herstel, prestatie en 
preventie. SpiderTech tape is wetenschappelijk onderzocht en ontwikkeld 
met geavanceerde  wave technologie om Merkelcellen (zenuwuiteinden) 
te activeren op de huid. Die sturen signalen naar het centrale zenuwstelsel 
om het gevoel van ongemak te blokkeren ( “Sensory Gating”). Aanvullend 
is SpiderTech ontworpen om de dikte en elasticiteit van de menselijke huid 
na te bootsen (second skin). Dit creëert een veiliger bewegingsbereik bij het 
sporten, ter bescherming van het getroffen weefsel gedurende de  
herstelperiode. Bovendien tilt SpiderTech tape met zijn technologisch 
geavanceerde lijm de huid van de spieren zodat er meer ruimte is voor 
bloedcirculatie. Dit reduceert ongemak, verhoogt mobiliteit en verbetert 
prestaties. Je zou kunnen zeggen dat SpiderTech tape de ultieme   
neurostructurele-circulaire innovatie is voor de hedendaagse acieve mens.

• Voorkomt schadelijke 
bewegingen zonder 
belemmerend gevoel

• Dynamische   
ondersteuning voor een 
betere houding

• Verbetert de   
biomechanische houding 
tijdens het sporten

• Vermindert spanning op 
getroffen spieren

• Dynamisch beperken van 
klinische hypermobiliteit

Mechanische Actieradius van de Tape wanneer 
GESTRETCHED tijdens gebruik

Mogelijk bewegingsbereik (ROM) van spieren 
en gewrichten

Ongehinderde Beweging

Verhoogde Weerstand

Potentieel 
Schadelijke 

ROM

Punt van 
Relatieve 

Immobiliteit

Hoe Werkt SpiderTech™
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NEUROLOGISCHE MECHANISMEN

• Zintuigelijke stimulatie leidt 
tot vermindering in de  
neurale pijnperceptie

• Herstelt normale   
spieractivatie en - functie

• Aanhoudende sensorische 
stimulatie laat veranderingen 
toe in het perifere en centrale 
zenuwstelsel   
(neuromusculaire plasticiteit)

 Versterkt het herstel van 
functionele stabiliteit

 Stimulatie van het endogene 
pijnstillende systeem van de 
huid

Limbisch Systeem

Thalamus

Dorsale Achterhoorn

Pijncentrum

PIJNBRON

Spinale Zenuw

Perifele Zenuwstelsel

Hoe Werkt SpiderTech™
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MICROCIRCULAIRE MECHANISMES

Vrije Zenuwuiteinden

Merkelcel

EPIDERMIS

DERMIS

Ader

Lymfe Kanaal

Lichaampje van Meissner

Druklichaampje van Vater-Pacini

Lichaampje van Ruffini
Slagader

• Resultaat door golfpatroon 
of hersenplooiingen

• Stimuleert doorbloeding
• Verbetert lymfe drainage
• Reduceert Lymfoedeem

Hoe Werkt SpiderTech™ 
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SPIDERTECH VS. ANDERE TAPE

SpiderTech: De eenvoudig te gebruiken tape
SpiderTech is ‘s werelds #1 voorgesneden therapeutische kinesiologische tape – ontwikkeld om snel, 
makkelijk en zelfstandig aan te brengen! We hebben voorgesneden tape voor je knie, elleboog, heup, 
rug, achillespees, noem maar op. Daarenboven hebben we tape op rolletjes voor therapeuten en 
medische professionals die daar de voorkeur aan geven. SpiderTech tape wordt gebruikt door  
duizenden professionals, Olympiërs en top atleten over de hele wereld. Het voordeel van voorgesneden  
tape dat je het simpelweg kan aanbrengen waar het pijn doet en meteen terug aan de slag kan. In 
tegenstelling tot de rolletjes, die een professional vereisen of veel trial and error, kunnen Spiders in een 
kwestie van seconden aangebracht worden.

SpiderTech is ontworpen voor jou
Je bent op zoek naar iets dat je mobiliteit verhoogt, je prestaties verbetert, blessures voorkomt, 
bestaande blessures snel helpt herstellen en dat zonder dat het in de weg komt te zitten. Dat is exact 
waarvoor SpiderTech tape is ontworpen: je de kracht geven het beste uit jezelf te halen. Met zijn  
ontwerp om steun te geven zonder residu na te laten is SpiderTech gewoonweg niet te verslaan… een 
beetje zoals jezelf.

De technologie maakt het verschil
Elke Spider is met trots vervaardigd uit NITTO DENKO materiaal: de originele en `s werelds beste  
kinesiologische tape. Meer zelfs, SpiderTech tape is gemaakt uit één doorlopend stuk tape, zodat het 
helemaal integreert met de natuurlijke bewegingen en functies van het lichaam. Onze Spiders hebben 
een heel specifieke elasticiteit ingebouwd in hun katoenen stof die de elasticiteit en de dikte van de 
menselijke huid exact nabootst. Dit laat de tape toe helemaal te integreren, steun te bieden en te stabi-
liseren zonder de natuurlijke bewegingsvrijheid te beïnvloeden. Het is zoals een brace dragen, maar dan 
zonder die onhandige brace. Bovendien zijn al onze Spiders gemaakt met 100% hoogwaardig katoen 
met een 100% polyacrylaat lijm. Ze zijn latex vrij, medicijnvrij, waterbestendig, ademend en blijven tot 5 
dagen perfect zitten.

SpiderTech
Concurrent #1

(Rolls & “I” 
Precut)

Concurrent #2

(Rolls)
Acupunctuur Gewone Sport 

Tape

Makkelijk in gebruik X X X X

Exclusive voorgesneden 
ontwerpen X X X X

Doelgerichte ontlasting/
pijnbestrijding X

Waterbestendig X X

100% Katoen X X X

Latexvrij X

Medicijnvrij

Vereist medische expertise X X

Houdt tot 5 dagen X X

Trendy kleuren X X

SpiderTech™ Vergelijking
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1. Voorbereiding Huid
De huid moet droog zijn, vrij van haar, crèmes en oliën. Knippen of scheren van het toepassingsgebied kan nodig zijn.

2. Conditie van de Huid
Breng de tape niet aan op gekwetste of beschadigde huid, incl. zonnebrand. Een teststukje kan aangebracht worden 
om eventuele gevoeligheid te bepalen. Verwijder de tape onmiddellijk indien jeuk of irritatie zich voordoet. Geen 
enkele vorm van verhoogd ongemak zou mogen ervaren worden tijdens het dragen van de tape.

3. Tape & Water – Deel 1
Breng de tape ongeveer 1 uur voor het sporten of wassen aan.

4. Tape & Water – Deel 2
De tape is waterdicht & ademend en kan bijgevolg gedragen worden tijdens het douchen of baden. Niet over de 
tape wrijven en nadien met een handdoek droog deppen. 

5. Gebruiksduur
De tape kan tot 5 dagen gedragen worden.

6. De Basis- & Kleefpunten aanbrengen
Breng de basis (segment 1) en het begin en einde (2-3 cm) van de andere segmenten aan ZONDER spanning op tape 
of spier.

7. Houd de kleefzijde proper
De kleefzijde van de tape niet aanraken tijdens het aanbrengen. De aanraking zal de kleefkracht op de huid vermin-
deren en kan leiden tot vroegtijdig afpellen.

8. Het Papier verwijderen
Verwijder de tape van het papier in kleine stukjes en breng lichtjes aan op de huid. Doe dit tot 90% van het segment 
is aangebracht en verwijder dan volledig.

9. De Lijm activeren
Eens de tape helemaal is aangebracht, wrijf voorzichtig over de tape om kleine plooien glad te strijken en de lijm te 
activeren. Het is heel belangrijk de tape van basis naar uiteinde warm te wrijven. Verzeker dat elk segment volledig is 
aangebracht alvorens over te gaan naar het volgende.

10. Neurologische Applicatie Methode
Breng de Basis (segment 1) aan zonder spanning op tape of spier. Eens de basis is aangebracht de spier rekken maar 
geen spanning op de tape gedurende verdere aanbrenging.

11. Structurele Applicatie Methode
Breng de Basis (segment 1) aan zonder spanning op tape of spier. Eens de basis is aangebracht, rek de tape maar niet 
de spier gedurende het verdere aanbrengen.

12. De Tape Verwijderen
De tape wordt best verwijderd 5 dagen na het aanbrengen. De tape kan makkelijkst verwijderd worden door het rek-
ken van de huid onder de tape en dan voorzichtig afrollen. Of door met de wijsvinger op de huid te drukken en deze 
te laten volgen net waar je de tape aan het verwijderen bent.
Verwijder de tape niet terwijl hij nat is.
Verwijder de tape in de richting van de haargroei. Dit is normaal gezien weg van het centrum van het lichaam en 
neerwaarts op armen en benen.

De 12 Principes voor het aanbrengen van 
SpiderTech™ Producten
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BOVENKNIE SPIDER™
basis applicatie

1

2

3

4

5

Scheur alle perforaties vóór het aanbrengen van de 
tape. Buig de knie in een hoek van 90 graden. Verwijder 
het papier voor de helft van segment #1 en breng de 
tape aan juist onder de knieschijf. Verwijder de rest van 
het papier van segment #1 en breng de tape verder aan. 
Wrijf voorzichtig over de tape om de lijm te activeren.

Verwijder het papier van segment #2 aan de   
binnenzijde van de knie. Breng aan met een milde  
spanning rond de binnenzijde van de knieschijf, dwars 
over de dij en eindig aan de buitenzijde van de dij.

Verwijder het papier van segment #2 aan de  
buitenzijde van de knie. Breng aan met een milde  
spanning rond de buitenzijde van de knieschijf, dwars 
over de dij en eindig aan de binnenzijde van de dij.

Met gestrekte knie en geadduceerd been het papier 
verwijderen van segment #3 aan de binnenzijde van de 
knie. De tape zonder spanning aanbrengen langs de 
zijkant van de dij.

Met gestrekte knie en geadduceerd been het papier 
verwijderen van segment #3 aan de buitenzijde van de 
knie. De tape zonder spanning aanbrengen langs de 
zijkant van de dij.

Helpt bij:

• Verbeterde  
(sport)prestaties

• Patellofemorale 
instabiliteit

• Verrekking Ligamenten
• Postoperative 

rehabilitatie
• Meniscus degeneratie
• Doelgerichte 

Pijnbestrijding
 Patellapees Tendinitis

Hoe Aanbrengen



10

WORLD’S  1 PRE-CUT THERAPEUTIC TAPE#

®

LAGE RUG 
SPIDER™
basis applicatie

1

2

3

4

5

6

Scheur alle perforaties vóór het aanbrengen van de 
tape. Verwijder de helft van het papier van segment #1 
en breng de tape aan onderaan de basis van de rug in 
een staande houding. Eens aangebracht, verwijder de 
rest van het papier van segment #1 en breng aan op 
de huid. Wrijf voorzichtig over de tape om de lijm te 
activeren.

Buig voorover en ondersteun je bovenlichaam met je 
armen indien nodig. Laat iemand de tape aanbrengen 
voor jou.

Start met het verwijderen van het papier op het linkse 
segment #2 en breng de tape zonder spanning aan op 
de spieren langsheen de linkerzijde van de ruggegraat. 
Laat de tape in contact komen met de huid terwijl je het 
papier van de tape verwijdert.

Verwijder het papier van het rechtse segment #2 en 
breng de tape zodoende aan op de spieren   
langsheen de rechterzijde van de ruggegraat zonder 
enige spanning.

Verwijder het papier van het rechter segment #3 en 
breng zodoende de tape aan in de richting van de rech-
ter oksel zonder spanning op de tape.

Verwijder het papier van het linker segment #3 en 
breng zodoende de tape aan in de richting van de linker 
oksel zonder spanning op de tape.

Helpt bij:

• Gespannen gewrichten
• Verbeterde  

(sport)prestaties
• Discus blessures
• Verrekkingen
• Postoperative 

rehabilitatie
• Spierspasmen
• Rugklachten

 Verbeterde stabiliteit 
zonder beperking van 
de bewegingsvrijheid

Hoe Aanbrengen
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ELLEBOOG SPIDER™
basis applicatie

1

2

3

4

5

6

Scheur alle perforaties voor het aanbrengen van de 
tape. Verwijder het papier van segment #1 en breng 
aan op een gestrekte arm net boven de elleboof. Wrijf 
voorzichtig over de tape om de lijm te activeren.

Verwijder het papier van segment #2 en breng aan 
zonder spanning op de tape. Wrijf voorzichtig over de 
tape om de lijm te activeren.

Verwijder het papier van segment #3 tot ongeveer 2 cm 
van het einde en houd segment #1 op zijn plaats. Breng 
de tape aan 2-3 cm verder dan de ontspannen lengte 
langsheen de elleboog.

Verwijder het papier voor de buitenzijde van de arm 
(segment #4) met de arm gestrekt vooruit, gebogen 
pols en vingers naar beneden. Breng aan op de voorarm 
in de richting van de pink zonder enige spanning op de 
tape.

Verwijder het papier voor de binnenzijde van de arm 
(segment #4) met de arm gestrekt vooruit, gebogen 
pols en vingers naar beneden. Breng aan op de voorarm 
in de richting van de duim zonder enige spanning op 
de tape.

Wrijf voorzichtig over de bovenzijde van de tape om de 
lijm te activeren.

Helpt bij:

• Tennis elleboog
• Golfer’s elleboog
• Verrekkingen
• Verbeterde   

(sport)prestaties
• Postoperative 

rehabilitatie
• Doelgerichte 

Pijnbestrijding
 Gespannen spieren

Hoe Aanbrengen
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NEK SPIDER™

Helpt bij:

 Whiplash
 Nekklachten
 Spanningshoofdpijn
 Lichte nekpijn
 Verbeterde   

(sport)prestaties
 Postoperative 

rehabilitatie 

Laat om te beginnen de patiënten zitten of staan in een 
comfortabele houding met het hoofd voorover geb-
ogen met de kin in de richting van de borst. Plaats de 
nek Spider op de geschatte locatie met de bovenzijde 
ongeveer 2.5 cm onder de haarlijn om te bepalen waar 
de Spider zal komen.

Eens de locatie van de basis is bepaald, verwijder het 
papier van segment #1 volledig en breng het aan. Wrijf 
zacht over de tape om de lijm te activeren.

Verwijder het papier van het rechtse segment #2 terwijl 
je de tape voorzichtig en zonder enige spanning aan-
brengt. Ga door tot het gehele segment is aangebracht. 
Wrijf voorzichtig over de tape om de lijm te activeren.

Herhaal voor het linkse segment #2.

Verwijder voorzichtig het papier van het rechtse seg-
ment #3 en plaats de tape op de huid. Wrijf voorzichtig 
over de tape om de lijm te activeren.

1

2

4

5

3

basis applicatie

Hoe Aanbrengen
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ENGINEERED FOR MOVEMENT™

Herhaal voor het rechtse segment #3.

Laat de patiënt het hoofd naar rechts draaien en naar ben-
eden kijken richting de rechter oksel. Begin voorzichtig her 
papier van het linkse segment #4 te verwijderen terwijl je de 
tape aanbrengt langsheen de bovenzijde van de trapezius 
spier zonder enige rek in de tape. Doe dit tot het ganse 
segment is aangebracht op de spier. Eens aangebracht, wrijf 
voorzichtig over de tape om de lijm te activeren.

Laat nu de patiënt het hoofd naar links draaien en kijken in 
de richting van de linker oksel. Begin voorzichtig her papier 
van het rechtse segment #4 te verwijderen terwijl je de tape 
aanbrengt langsheen de bovenzijde van de trapezius spier 
zonder enige rek in de tape. Doe dit tot het ganse segment 
is aangebracht op de spier. Eens aangebracht, wrijf voor-
zichtig over de tape om de lijm te activeren.

Eens de steun is aangebracht wrijf voorzichtig over de 
tape om de lijm te activeren.

6

7

8

9

Hoe Aanbrengen
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X SPIDER™
basis applicatie

1

2

3

Scheur alle perforaties zonder het papier te 
verwijderen.

Verwijder het papier #1 volledig, stretch de spier waar 
het pijn doet, kleef de tape op het pijnpunt en wrijf 
voorzichtig over de tape om de lijm te activeren.

Verwijder gedeeltelijk het papier van segment #2 en 
laat genoeg papier kleven om de tape vast te houden 
zonder de lijm aan te raken. Breng segmenten #2 een 
per een aan zonder spanning op de tape.

Made in Canada with Nitto Denko 
kinesiology tape, the original and 
World’s best kinesiology tape.

Helpt bij:
 Doelgerichte 

Pijnbestrijding
 Verbeterde (sport)

prestaties
 Verschillende blessures 

aan:
 1. enkel

 2. heup  

 3. schouder

 4. lies

 5. scheen

 6. kuit

 7. knie

 8. rug

 9. hamstring

 10. nek

 11.  en veel meer...

Hoe Aanbrengen
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W.R.C. Sport - Klipsenstraat 28 - 9160 Lokeren - Belgium
Tel: +32 (0)9 348 93 71 Fax: +32 (0)9 348 46 81 Email: info@spidertechtape.be

www.SpiderTechTape.be

Patenten en ontwerp op patenten aangevraagd.
Om de volledige video’s van applicatie opleidingen te bekijken, bezoek www.SpiderTechTape.be
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