HVORDAN KOMMER DU
DEG GJENNOM EN LANG
ARBEIDSDAG FORAN PC’EN?
RollerMouse hjelper deg til en mer effektiv
arbeidsdag, og du vil oppleve mer overskudd
etter en lang dag foran datamaskinen.

www.contourdesign.no I info@contour-design.com I Tel: +47 21 66 17 16

Å sikre en god holdning er sannsynligvis det viktigste du kan gjøre når du arbeider foran en datamaskin. Med en sentral pekeenhet som RollerMouse vil du
oppnå en bedre arbeidsstilling som reduserer risikoen for belastningskader og
du vil spare energi og jobbe mer effektivt.

Prøv
RollerMo
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GRATIS i e
14
dager!

Contour Designs målsetting er å tilby de beste ergonomiske verktøyene til deg
som jobber foran en datamaskin.

Har du tenkt over hvordan du sitter?

Fordelene med RollerMouse:

Med en sentrert mus som RollerMouse unngår du at armen din havner for langt ut til
siden, utenfor det gode arbeidsområdet. En
sentrert mus gjør at du lett kan veksle mellom
å bruke høyre og venstre hånd, noe som gir
større variasjon.

Rett ergonomisk stilling
Med RollerMouse blir du
automatisk sittende i en ergonomisk god arbeidsstilling.

Bruk begge hendene
Med RollerMouse kan du
lett veksle mellom å bruke
høyre og venstre hånd, noe
som gir større variasjon.

Bli mer effektiv
RollerMouse er sentralt
plassert foran tastaturet og
smarte funksjoner gjør at du
arbeider raskt og effektivt.
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Forskere ved Harvard University har sammenlignet
RollerMouse med tradisjonell mus, styrekule og berøringsplate:
• RollerMouse forbedrer posisjonen til håndledd og skuldre betydelig i forhold til tradisjonell mus.
• RollerMouse gir best avlasting av musklene i underarmen.
• RollerMouse var mest brukervennlig og komfortabel ved bruk.

sier, at bruk av sentralt
pekeredskap har eliminert
smerte og ubehag.*

mener, at ergonomisk utstyr
gjør de mer effektive
i arbeidet.*

har opplevd musesmerter.*

Typiske belastningsskader.

En ukes sykefravær koster bedriftene dyrt.

Måten man strekker seg på, griper, flytter
og klikker med en tradisjonell mus har ikke
forandret seg siden den ble oppfunnet på
60-tallet.

SINTEF har i samarbeide med NHO gjennomført en spørreundersøkelse blant NHOs
medlemsbedrifter. Undersøkelsen viser at en ukes sykefravær koster bedriftene 13.000
kr., eller 2.600 kr. pr. virkedag i tapt produksjon og økte kostnader.

Det som imidlertid har forandret seg vesentlig, er at mange flere bruker mye mer
tid foran PC’en.

Mye sykefravær kan unngås dersom virksomheten jobber mer med helsefremmende og
forebyggende tiltak. Ergonomi er lønnsomt og enkelt med RollerMouse. En RollerMouse
koster omtrent det samme som kostnadene ved én fraværsdag. Ref. SINTEF / NHO
rapport.
*Undersøkelse i samarbeid med byrået i Coxit / 4000 respondenter

Hvilken RollerMouse skal du velge?
Prøv
RollerMouse
GRATIS i 14
dager!

FÅS OGSÅ SOM TRÅDLØS

RollerMouse Red familien - Løsningen på musesyke er her!
Med lekkert design og solid aluminiums-konstruksjon er RollerMouse Red et ergonomisk supplement til ethvert skrivebord. Den ergonomiske utformingen og den brukervennlige funksjonaliteten
gir deg maksimal arbeidseffektivitet og eliminerer belastninger og spenninger som vanligvis oppstår
når du bruker en tradisjonell datamus. RollerMouse Red leveres med en kort håndleddsstøtte, Red
plus med en bred håndleddsstøtte og Red max med full armstøtte.

FÅS OGSÅ SOM TRÅDLØS

RollerMouse Pro3 - Tilpasset deg

RollerMouse Free3 - Økt kontroll

En brukervennlig mus som er designet for
naturlige arm- og håndbevegelser foran dataskjermen. Perfekt for dem som jobber på et
utvidet tastatur, eller foretrekker en delvis skjult
rullestav. Den slanke håndleddsstøtten gjør
musen spesielt godt egnet på små flater.

Kombinerer høy presisjon og komfort med lav
design. Takket være den høye markørhastigheten kan du flytte markøren enkelt og effektivt
over større eller flere skjermer. Den lange
rullestaven gjør det enkelt å variere arbeidsstilling. Du jobber raskere og mer behagelig.

Balance Keyboard - Den perfekte kombinasjonen
Tastaturet er spesielt designet for å passe til
RollerMouse Red, Red plus, Red max og Free3, og
hjelper deg til å holde hendene i perfekt posisjon
for behagelig og effektivt arbeid. Ved å bruke
Balance Keyboard sammen med RollerMouse,
forener vi deg med arbeidsstasjonen.
Negativ «tilt» sikrer en ergonomisk
håndleddsposisjon.

Negativ

Prøv RollerMouse gratis i 14 dager! Se mer på contourdesign.no

Nøytral

Positiv

