HUR KLARAR DU DIG
IGENOM EN LÅNG
ARBETSDAG?
RollerMouse effektiviserar din arbetsdag och du
har mer energi över efter en lång dag framför
datorn.*
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Om du tillbringar en stor del av din tid framför en dator är det viktigt att du sitter bra. En centrerad mus som RollerMouse ger en bättre arbetsställning och
arbetet framför datorn blir mindre ansträngande. Du kommer att märka att du
arbetar effektivare och får mer energi över till dina arbetsuppgifter och annat
som är viktigt.
Contour Designs mission är att erbjuda ergonomiska redskap som gör att användarna tryggt kan arbeta framför datorn utan att riskera smärtor eller belastningsskador. Du kan testa en RollerMouse gratis i 14 dagar.

En mus för alla behov
Tack vare Contours stora
RollerMouse-sortiment
kan du alltid hitta en mus
som passar dina behov,
oavsett om du är advokat,
tandläkare, jobbar i finansbranschen, på kontor eller
något helt annat.

Har du tänkt på hur du sitter?

Fördelarna med RollerMouse:

Med en centrerad mus som RollerMouse
behöver du inte sträcka ut armen åt sidan,
utanför den ideala arbetspositionen. Med en
centrerad mus är det enkelt att växla mellan
höger och vänster hand, vilket ger större
variation och mindre besvär.

Korrekt ergonomisk
kroppsställning
Med RollerMouse får du
automatiskt en bra och ergonomisk sittställning. Du
har allt du behöver precis
framför dig.

Korrekt
Fel

Forskare vid Harvard University har jämfört
RollerMouse med en traditionell mus:
• RollerMouse ger en betydligt bättre ställning i handled och axlar jämfört med en traditionell mus.
• RollerMouse ger den bästa avlastningen för musklerna i underarmen.
• RollerMouse var mest användarvänlig och bekväm att använda.

99 %

säger att ett centralt placerat
pekdon har hjälpt dem mot
smärtor och obehag.*

Använd båda händerna
Med RollerMouse kan du
enkelt växla mellan höger
och vänster hand, vilket
skapar större variation.

65 %

anser att ergonomisk utrustning hjälper dem att arbeta
effektivare.*

Öka effektiviteten
Den centrala placeringen
och de smarta funktionerna
gör att du kan arbeta snabbare och effektivare med en
RollerMouse.

54 %

har haft musrelaterade
besvär.*

Vanliga belastningsskador

En veckas sjukfrånvaro är dyrt för företaget

Vi sträcker ut armen och greppar musen
på samma sätt som när den uppfanns på
1960-talet.

SINTEF har i samarbete med NHO genomfört en norsk enkätundersökning bland NHO:s
medlemsföretag. Undersökningen visar att en veckas sjukfrånvaro kostar norska företag
minst 10 000 kronor per arbetsdag i förlorad produktion och ökade utgifter.

Skillnaden mot då är att många fler tillbringar
betydligt mer tid framför datorn.

Många fall av sjukfrånvaro kan undvikas om företaget arbetar med hälsobefrämjande och
förebyggande åtgärder. RollerMouse gör ergonomi lönsamt och enkelt. En RollerMouse
kostar ungefär lika mycket som en dags sjukfrånvaro.
Källa: Rapport från SINTEF/NHO.
*Undersökning genomförd i samarbete med Coxit Kommune, Norge/4 000 deltagare.

Vilken RollerMouse ska du välja?
Prova
RollerMouse
GRATIS i 14
dagar!

FINNS ÄVEN I TRÅDLÖST UTFÖRANDE

RollerMouse Red-familjen - Innovativ design och hög precision
RollerMouse Red har en kraftig rullstav i gummi och innovativ teknik som förutser dina handrörelser – perfekt för dig som ställer höga krav på individuell anpassning och tillbringar arbetsdagen
framför en eller flera skärmar. Till RollerMouse Red kan du välja flera olika handleds- och armstöd.
RollerMouse Red levereras med ett smalt handledsstöd, Red plus med ett brett handledsstöd och
Red max med fullt armstöd.
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RollerMouse Pro3 - Anpassad för dig

RollerMouse Free3 - Ökad kontroll

Användarvänlig ergonomisk mus som följer dina
naturliga arm- och handrörelser. Passar alla,
oavsett om du arbetar med ett fullstort tangentbord eller föredrar en delvis täckt rullstav. Välj
mellan två olika handledsstöd. Pro3 levereras
med ett smalt handledsstöd och Pro3 plus med
ett brett.

Kombinerar hög precision och komfort med
kompakt design. Det här är redskapet för dig
som rör dig mellan olika arbetsplatser. Den
höga markörhastigheten gör att markören enkelt och effektivt kan flyttas över stora eller flera
skärmar medan den långa rullstaven gör det enkelt att variera arbetsställningen.

Balance Keyboard - Den perfekta partnern
Tangentbordet, som är designat för att fungera
ihop med RollerMouse Red, Red plus, Red max
och Free3, gör att händerna hamnar i en perfekt
position när man ska skriva och använda musen.
När du använder Balance Keyboard tillsammans
med en RollerMouse kommer du närmare din
arbetsstation.
Den negativa lutningen ger en
ergonomisk handledsposition.

Negativ

Prova RollerMouse gratis i 14 dagar! Läs mer på contourdesign.se

Neutral

Positiv

