


A Dynamic Tape 
é a revolução 
em termos de 
bandagem.



Desta vez ele teve uma  
sacada ainda mais genial. 
Criou a nova bandagem 
Dynamic Tape Eco!  

Esta bandagem ecológica, 
além de ajudar os 
profissionais a transformar 
Dor em Alívio dos seus 
pacientes, também ajuda o 
planeta.



Porque ela é diferente? 

    Ela é 100% ecológica.

É feita com fibras de garrafas 
Pet recicldas. Uma caixa de 6 
rolos de Dynamic consome 15 
garrafas Pet!!!

recicladas.



Com a bandagem pronta e testada, 
Ryan pediu a Luke Mallie, artista 
australiano, desenvolvesse  um 
Autêntico Design Aborígene 
Australiano para ser incorparado 
a ela.



Os povos indígenas da Austrália têm conexão forte 
e complexa com o país, muito além das histórias e 
dos sonhos. Os sonhos são o tempo presente e o país 
identifica as pessoas que, por sua vez, trazem o país 
e seus antepassados para a identificação através do 
canto e da dança. Este vínculo íntimo resultou em um 
cuidado para com o país (também para as plantas, 
animais, objetos) da mesma forma que se poderia 
cuidar de um ente querido. Por 40.000 anos essas 
culturas têm vivido de forma sustentável e sinérgica 
com o ambiente. O mundo poderia aprender muito 
com essas culturas vibrantes e povos que são guardiões 
de grande conhecimento e guardiões da terra. Nós 
estendemos nosso mantra do health care “não cause 
nenhum dano” bem além do nosso cuidado com os 
pacientes. A arte final aborígene simboliza nosso 
comprometimento em ajudar nossas comunidades e 
o ambiente que as suporta.

Ajudando as Pessoas, Ajudando o Planeta.



Diferenças da Bandagem Dynamic 
Tape ECO da tradicional

+ Estabilidade 

+ Resistencia  
 
< Recolhimento 
 
+ Espessa  
 
+ Ecológica

^

Diferenças da Bandagem Dynamic 

Tape ECO e da tradicional.

5 Pontos Chaves



Estabilidade
A característica de estabilidade transforma a Eco 
em uma ferramenta essencial para momentos em 
que se precisa controlar movimentos sem perder a 
maleabilidade e mobilidade. Por exemplo, é  uma das 
melhores alternativas para um entorse de tornozelo, 
onde a estabilidade é desejada ainda oferecendo 
a possibilidade do paciente realizar pequenos 
movimentos muito importantes  para o controle do 
equilíbrio. Sendo  menos elástica que a Dynamic 
tradicional, esta propriedade confere á  Eco indicações 
diferentes e a torna especialmente importante para 
casos neurologicos  e em atletas.

Resistência
A DT Eco apresenta maior resistência que a Dynamic 
tradicional. Isso confere a ela possibilidades de maior 
desaceleração e uso em técnicas e situações em que se  
necessita  conferir mais estabilidade



Ecologia
A DT Eco é um produto focado na sustentabilidade 
porque é um produto de reciclagem de garrafas Pet, 
porque a Dynamic Tape está comprometida e focada  
na preservação do planeta!

< Recolhimento 
O menor recolhimento também é fruto das 
características de menor elasticidade e do fato  ser 
mais espessa. Este menor recolhimento é um dos 
fatores importantes para gerar aplicações com ganho 
em estabilidade

+Espessa  
As fibras elásticas de garrafas pet, deram origem a um 
produto mais espesso que a bandagem tradicional. 
No início até chegou-se a pensar que ela poderia 
substituir a Power Band (que é feita com 2 camadas da 
bandagem tradicional), mas a Eco se mostrou muito 
mais que isso, um novo e diferente produto.



Ela tem um módulo de elasticidade mais elevada, o que 
significa que atinge uma resistência muito maior sem esticar, 
tornando-a muito adequada para técnicas que requerem 
força elevada, mas onde há movimentos mínimos, tais 
como deslizamentos (glides) articulares ou aplicações  
ligamentares. Ela também tem um recuo ligeiramente 
menor, que a Dynamic tradicional, para permitir aplicações 
estabilizadoras que aumentam o fechamento por força,  
mas com menos risco de comprometer a circulação e a  
função neural. A trama permite extensibilidade com 
recolhimento elástico menor e ganha em estabilidade. 
É diferente da bandagem rígida porque a rígida não 
tem elasticidade. É indicada para permitir que se use 
pequenos movimentos. Muito indicada na indução de 
glide (deslizamentos) para mantê-lo no lugar e entorse de  
tornozelo. Vai permitir que o glide que vc induziu seja 
mantido por um determinado tempo sem o desconforto de 
uma bandagem rígida que após de algumas horas fica mais 
frouxa, pode dar alergia pelo oxido de zinco e também dar 
um pouco mais de compressão articular.

Ela é aplicada seguindo a mesma técnica da Dynamic Tape 
tradicional.

É uma ferramenta indispensável para o profissional que atua 
na área de esportes, neurologia, ortopedia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, podologia dentre outras. É excelente para 
atletas e pacientes neurológicos.
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