PRODUKTBLAD

Underarmstøtte Smal
TechnoGel®
ART NO

NAVN

DESIGN

65 149

Smal

Grå lycra

65 149-1 Smal
65 149-2 Smal

Svart PU
Svart lycra

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Underarmstøtte er konstruert for å skape
maksimal avlastning ved din arbeidsplass. Hele
underarmen får støtte, noe som gjør at nakke og skuldre
avlastes samtidig som tastaturet kommer i riktig høyde
for å ikke anstrenge håndledd og underarmer.
Vidamic Underarmstøtte inneholder det fantastiske
materialet TechnoGel, som er en trykkavlastende,
slitesterk og aldersbestandig gel som gjør at støtten
føles meget komfortabel.
TechnoGels styrke er evnen til å fordele trykket og å
være støtdempende uten å inneholde ftalater eller
andre helsefarlige stoffer.
Vidamic Underarmstøtte ﬁnnes med 2 forskjellige
trekk; lycra eller polyuretan (PU). Lycra er mykt og
behagelig mot huden, mens PU er lettest å holde ren.
PU passer derfor veldig godt i miljø der hygienen er
vikig, som f.eks. sykehus, men også på lager, logistikk
og steder der rensligheten er høy og mange mennesker
passerer.

Vidamics ulike underarmstøtter er stabile og enkle å
montere på skrivebordet. Den gode passformen mot
tastaturet muliggjør for de ﬂeste brukere å sitte med
armene avlastet i 90 graders vinkel, noe som gir en
bedre holdning og optimal ergonomi for arm og nakke.
Belastningsskader oppstår ofte ved stillesittende og
monotont skjermarbeid med store belastninger på
nakke- og skulderparti. Om underarm og håndledd gis
en god støtte, reduseres belastningen betydelig.
BRUKSANVISNING

Vidamic Underarmstøtte i Lycra rengjøres med Vidamic
Lycra Cleaner. Underarmsøtte i PU rengjøres med
våtservietter med alkohol, f.eks. Vidamic Plastic
Cleaner. Ettertørke med tørr serviett for best resultat.
MILJØFORDELER

• Giftfri – ingen helseskadelige mykgjørere eller
bromerte ﬂammehemmere som “vandrer” ut i luften.
• Hudvennlig – utmerket for allergikere – ingen stoffer
som forårsaker irritasjon, allergier eller andre plager.
• Aldersbestandig gel og en underside av god kvalitet.
• Produsert i EU – sikrer godt arbeidsmiljø og korte
transporter med lavere utslipp av klimagasser.
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MATERIALER

Fyll: TechnoGel. Et høyteknologisk polyuretanmaterial
uten mykgjørere.
Trekk: Lycra for 651xx och 651xx-2, PU for 651xx-1
Metall: Svart pulverlakk
SIKKERHETSINFORMASJON

TechnoGel er behandlet med et antibakterielt lag for å
forebygge bakterievekst.
Dette er spesielt viktig om en underarmstøtte brukes
av ﬂere. Det antibakterielle middelet er dermatologisk
testet og er ikke irriterende eller allergifremkallende.
ERGONOMI

Arbetetsmiljöverket har utstedt en forskrift om arbeid
ved skjermer, AFS 199:5, som beskriver
arbeidsgiverens ansvar for hvordan arbeidsplasser ved
skjermarbeid skal være utformet for å unngå
blastningsskader i bl.a. nakke- og skulderparti.
“Arbeidsplassen skal være dimensjonert, utformet og
utrustet slik at den som jobber kan innta bekvemme og
varierte arbeidsstillinger og -bevegelser.”
“Det vesentlige er at arbeidsstillinger med håndledd
vinklet oppover eller innover - vridning - unngås.”
Mange arbeidsplasser må ha en underarmstøtte for å
oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven, noe som ikke alle
arbeidsgivere er klar over.
PRODUKTFAKTA

TechnoGel® er et høyteknologisk materiale som først
ble utviklet for bruk i sykepleien. Den har utmerket
trykkfordelende og støtdempende egenskaper og
avlaster kroppen ved ulike belastninger.
TechnoGel inneholder ingen mykgjørere som
etterhvert forsvinner og resulterer i at materialet mister
sin elastisitet, blir sprøtt og ødelagt. Det er derfor
meget aldersbestandig og beholder sin styrke og sine
elastiske egenskaper også etter meget lang tids bruk.
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