


معلومات عن استخدام أكتيميد تيب بلوس
 أكتيميد تيب بلوس هو رشيط طبي رابط مرن (رشيط كينيسيولوغي) محمل عليه 
 خالصات نباتية نقية من نبات تبغ الجبل (أرنيكا مونتانا) ، و نبات السق (روهس

 .(توكسيكودندرون) ، ونوع من الكرفس (روتا غرافيولينز
 املفعول األسايس للرباطات الكينيسيولوغية املعتادة  أنها تخفض من األالم ، وتقلل
 الورم ، وتنشط  رسيان الدم عن طريق الخصائص املتوازنة  للمستخرجات النباتية

.املختارة
 ويقوم الرشيط سويا مع ما يحتويه من املستخلصات النباتية  بالفاعلية  ، حيث

 يلصق الرشيط عىل الجزء  املحتاج للعالج من الجسم  ويعمالن عىل معالجة
 األنسجة املصابة موضعيا. بهذا تقل الحاجة للعالج بأقراص تخفض األ¶ وتقلل الورم

 ./ أو تقلل الحاجة  للمراهم العالجية لتلك اإلصابات
حاالت االستخدام:

 .الوقاية / والعالج / وحاالت النقاهة من آالم العضالت و الرضات و املفاصل 
  أمثلة: متالزمة العمود الفقري عند الصدر ، ومتالزمة فقرات الرقبة ، وأوجاع

 العمود الفقري عند الحوض ،  ويف حاالت اإلصابة  املتبوعة بورم  دموي (مثل Äزق
 عضيل)  ، الرضات  ، وإصابات الترسع ، والوكعات ، ومهز العقب ، واالستطالة

 الزائدة ، وإصابات األوتار واألربطة العضلية ، وصداع التوتر ، والشكوى من
 الروماتيزم ، ومتالزمة النفق الرسغي ، ومرفق العب التنس ومرفق العب الغولف ،
 وإصابات عضالت الكتف ، ومتالزمة  االنحشار ، الصداع النصفي ، وفصال الركبة ،
 وفصال الورك، والندبات ، والتليف ، وحاالت عرق النسا ، وإصابات الوتر األخيل ،

Ïوملتابعة  عالج الكسور وانخالع املفاصل بعد إزالة جبس التجب. 
الفاعلية:

Ðتنظم التوتر العضيل ، وتحسن من عمل العضالت ، وتثبيت املفاصل ، وتحس 
الحركة ، وخفض اآلالم ، وتنظيم

 األيض الغذاÔ، وتنشيط  رسيان الدم  املوضعي ، وتنشيط الجهاز اللمفاوي ، و
 تنشيط الدورة الدموية الصغرية

(تبغ الجبل (أرنيكا مونتانا:
 * ،يؤثر عىل الدم / واألوعية الدموية ، وعىل نظام األوردة ، واألعصاب ، والعضالت 

  ويؤثر عىل الورم ،  وأوجاع الروماتيزم                                 
* نبات السق (روهس توكسيكودندورن) : يؤثر عىل األوتار ، وأربطة العضالت 
* نبات السق (روهس توكسيكودندورن) : يؤثر عىل األوتار ، وأربطة العضالت 

طريقة االستعل:
 يجب تنظيف املوضع الجلدي وإزالة  الدهون من عىل الجلد  قبل استعل 

* الرشيط
* تنزع الرقاقة الواقية من الرشيط ، ويلصق الرشيط حسب تقرير الطبيب ، إما 

مشدودا   أو مسرتخيا
* يلصق الرشيط بفاعلية الدفء. لهذا ينصح بلصق الرشيط من بدايته إىل 

(نهايته  والتمليس عليه باليد (مدة 60 ثانية
* يجب لصق الرشيط يف حالة مزاولة الرياضة  قبل اللعب بنحو 30 دقيقة 

 * بعد االستحم /أو حم الدش / أو السباحة يجب تجفيف الرشيط بفوطة أو 
باستخدام مجفف كهرباÔ عىل درجة حرارة منخفضة 

* قد يلتهب الجلد قليال. يف تلك الحالة يجب إزالة الرشيط  
* تسهل إزالة الرشيط بعد االستحم أو استعل الدش 

مالحظات عن السالمة:
 إذا كان هناك حساسية ضد أحد مكّونات الرشيط  فإما االستغناء عنه أو تجريبة 

أوال   عىل موضع صغÏ عىل الجلد
* ال يلصق الرشيط عىل جرح مفتوح أو عىل إصابة جلدية 

* ال يستخدم الرشيط يف حاالت إصابات الجلد املزمنة أو الشديدة (مثل األكزåا 
 (الذاتية وقت هيجانها ، أو الصدفية ، أو عدوي فطريات

* (ال يستخدم الرشيط يف حالة خثار إلتهاæ (ثرومبوفليبيت 
* ال يستخدم الرشيط يف حالة مرض الرشيان املحيطي طريف 

*  ال يستخدم الرشيط يف حاالت رسطان الجلد ، أو العالج باإلشعاع ، أو 
العالج الكيوي ملرىض الرسطان

  * يجب عىل املرآة الحامل استشارة الطبيب إذا أرادت استعل الرشيط 
* يجب أبعاد الرشيط عن متناول األطفال 

مدة العالج:
 .يلصق الرشيط عىل الجلد مدة 6 أيام *       

املواصفات التفنية:       
AT 20100 Aktimed® TAPE PLUS (رشيط كينيسيولوغي  ذو فوائد إضافية)

 الياف لدنة بنسبة 5% 
spandex % املادة الحاملة: قطن بنسبة 95 

 املادة الالصقة: مكونها االسايس هو املطاط الصناعي        
 املركبات : أرنيكا مونتانا 10-6 ، و رهوس  توكسيكودندرون  10-8 ، و روتا        

 غرافييولينز  6-10
املقاييس: 3 مرت بعرض 5 سنتيمرت

 يحتفظ به يف مكان بارد وجاف وبعيدا عن أشعة الشمس املبارشة ، ويحفظ عند
درجة حرارة بÐ 5 إىل 25 درجة مئوية

 يس إي: يوافق تعليت االتحاد األوروæ رقم  EWG/للعقارت الطبية92/42   
æإنتاج: اإلتحاد األورو

، املنتج: رشكة أكتيميد مساهمة محدودة ، شارع تـيآترشرتاسه 18
 هايدلبÏغ/أملانيا 69117 
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