
Avlastning og fleksibilitet - 
reduserer trykk på nakke og 
skuldre 

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 underarmsstøtte i Lycra er behandlet med 
antibakterielt middel som forhindrer bakterier i å leve 
på overflaten. 
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 
viktig, som f.eks. sykehus, men også på lager, logistikk 
og steder der rensligheten er høy og mange mennesker 
passerer.  
 
Vidamics forskjellige 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. Underarmstøtte i PU rengjøres med 
våtservietter med alkohol, f.eks. Vidamic Plastic 
Cleaner. Ettertørke med tørr serviett for best resultat. 
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UNDERARMSTØTTE ORIGINAL TECHNOGEL® 

ART NO NAVN DESIGN FORPAKNING 

65 159-5 Original Soft white PU stk 

65 159-3 Original Soft black PU stk 

65 159-2 Original Black lycra  stk 

65 159 Original Grey lycra stk 


