MITEN JAKSAT
TYÖSKENNELLÄ KOKO
PITKÄN TYÖPÄIVÄN?
RollerMouse auttaa sinua tehostamaan
työpäivääsi ja tekee tietokonetyöskentelystäsi
tuottavampaa.*
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Pitkä istuminen tietokoneen ääressä edellyttää hyvää asentoa. RollerMousen
kaltainen keskitetty hiiri takaa hyvän työasennon ja vähentää tietokoneella
työskentelyn kuormittavuutta. Kun työskentelet tehokkaammin, sinulta säästyy
energiaa työtehtäviisi ja kaikkeen muuhun tärkeään.

Hiiri kaikkiin tarpeisiin
Contourin laaja RollerMousevalikoima takaa, että löydät
aina tarpeisiisi sopivan hiiren
riippumatta siitä, oletko
juristi vai hammaslääkäri tai
työskenteletkö taloussektorilla, toimistossa vai jossakin
ihan muualla.

Contour Designin tavoitteena on tarjota asiakkailleen ergonomisia apuvälineitä,
joiden avulla nämä voivat työskennellä tietokoneella turvallisesti ilman kipuja ja
rasitusvammoja. Voit kokeilla RollerMousea veloituksetta 14 päivän ajan.

Oletko kiinnittänyt huomiota asentoosi?

RollerMousen hyödyt:

RollerMousen kaltaisen keskitetyn hiiren
ansiosta kätesi ei päädy liian kauaksi sivulle,
vaan kädet pysyvät aina ergonomisella
työalueella. Keskitettyä hiirtä on helppo käyttää vaihtelevasti molemmilla käsillä, mikä tuo
vaihtelua työasentoihin ja vähentää vaivoja.

Ergonomisesti oikeaoppinen
asento
RollerMousen
ansiosta
asentosi on automaattisesti
hyvä ja ergonominen. Kaikki tarvitsemasi on suoraan
edessäsi.

Harvardin yliopiston tutkijat ovat vertailleet
RollerMousea ja perinteistä hiirtä.
• RollerMouse parantaa ranteen ja hartian asentoa huomattavasti perinteiseen hiireen verrattuna.
• RollerMouse tarjoaa parhaan helpotuksen kyynärvarren lihaksille.
• RollerMouse on helpompi ja mukavampi käyttää.

99 %

kertoo, että keskitetyn
osoitinlaitteen käyttäminen on
poistanut kipuja ja vaivoja.*

Käytä molempia käsiä

Lisää tehokkuutta

RollerMousea on helppo
käyttää vaihtelevasti
molemmilla käsillä, mikä
tuo vaihtelua työasentoihin.

RollerMousen keskitetty
sijainti ja näppärät toiminnot
nopeuttavat ja tehostavat
työskentelyäsi.

65 %

54 %

sanoo, että ergonomiset
työkalut ovat auttaneet heitä
tehostamaan työntekoa.*

on kärsinyt hiirikäden
aiheuttamista kivuista.*

Tavallisia rasitusvammoja

Viikon sairauspoissaolo tulee yritykselle kalliiksi

Tapa, jolla hiireen tartutaan, on pysynyt
samana siitä lähtien, kun hiiri keksittiin
1960-luvulla.

Norjalainen SINTEF-tutkimuslaitos on tehnyt yhteistyössä norjalaisen NHO-työnantajaliiton
kanssa kyselytutkimuksen NHO:n jäsenyrityksille. Tutkimus osoittaa, että viikon
sairauspoissaolo maksaa norjalaisyrityksille 1300 euroa – 270 euroa päivässä. Summa
muodostuu tuotannon menetyksistä ja nousseista kuluista.

Tietokoneen ääressä vietetty aika on sen
sijaan lisääntynyt huomattavasti.

Monet sairauspoissaolot voidaan välttää, jos yritykset panostavat terveyttä edistäviin ja
ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Ergonomia kannattaa, ja RollerMousen avulla se on
helppoa. RollerMouse maksaa suunnilleen saman verran kuin yksi sairauspoissaolopäivä.
Lähde: SINTEFin ja NHO:n raportti.
*Kysely toteutettiin yhteistyössä norjalaisen Coxitin kunnan kanssa, osallistujia oli 4000.

Millaisen RollerMousen sinä valitset?
Kokeile
RollerMousea
VELOITUKSETTA
14 päivän

SAATAVILLA MYÖS LANGATTOMANA

RollerMouse Red -tuoteperhe - Innovatiivista muotoilua ja suurta tarkkuutta
RollerMouse Redin vahva kuminen ohjaustanko hyödyntää innovatiivista teknologiaa, joka ennakoi
käsiesi liikkeitä. Se sopii käyttäjälle, joka arvostaa yksilöllisesti muokattavia asetuksia ja viettää
työpäivän yhden tai useamman näytön ääressä. RollerMouse Rediin on saatavilla useita eri ranne- ja
kyynärtukia. RollerMouse Red -mallissa on kapea rannetuki, Red Plus -mallissa leveä rannetuki ja Red
Max -mallissa täysi kyynärtuki.

SAATAVILLA MYÖS LANGATTOMANA

RollerMouse Pro3 - Juuri sinulle sopiva

RollerMouse Free3 - Lisää hallintaa

Helppokäyttöinen ergonominen hiiri, joka
seuraa käsivarsiesi ja käsiesi luonnollisia liikkeitä. Se sopii kaikille riippumatta siitä, käytätkö
täysikokoista näppäimistöä vai suositko osittain
peitettyä ohjaustankoa. Saatavilla kaksi eri
rannetukea. Pro3 -mallissa on kapea rannetuki ja
Pro3 Plus -mallissa leveä rannetuki.

Roller Mouse Free3:ssa yhdistyvät erinomainen
tarkkuus, käyttömukavuus ja matala muotoilu.
Tämä on työkalu sinulle, joka liikut eri työpisteiden
välillä. Osoitin liikkuu nopeasti, joten voit helposti
ja tehokkaasti siirtää osoitinta suurilla näytöillä
tai eri näyttöjen välillä, ja pitkän ohjaustangon
ansiosta työasennon vaihteleminen on helppoa.

Balance Keyboard - Täydellinen kumppani
Tämä näppäimistö on suunniteltu toimimaan
RollerMouse Redin, Red Plusin, Red Maxin ja
Free3:n kanssa, jotta kätesi ovat täydellisessä
asennossa kirjoittamisen ja hiirenkäytön kannalta.
Yhdistettynä RollerMouseen Balance Keyboard
tuo sinut entistäkin lähemmäksi työpistettäsi.
Negatiivinen kaltevuuskulma takaa
ranteelle ergonomisen asennon.

Negatiivinen

Neutraali

Positiivinen

Kokeile RollerMousea veloituksetta 14 päivän ajan. Lue lisää osoitteesta contourdesign.fi

