
The wellness mouse.

Musealternativet, der modvirker smerte ved skærmarbejde.



Fight the Pain.™
Flere og flere sidder hele dagen foran 
skærmen og arbejder. Vi bevæger os for 
lidt og sidder for meget i statiske stillinger, 
som vi ikke er bygget til. Mange oplever 
problemer i arme, skuldre og nakke.
 Hos Mousetrapper har vi en mission: 
Ingen skal have ondt på grund af dårlige 
arbejdsstillinger med musen.
 Den svenske opfinder Rolf Strömberg 
lancerede vores første Mousetrapper 
i 1994. En succes, som i dag er 
markedsledende i Norden og lanceres 
internationalt. I dag ved vi, og de fleste 
ergonomer og arbejdsterapeuter, at 
smerter ved skærmarbejde kan undgås.
 Mousetrapper er musealternativet, 
som forebygger musearm og andre 
problemer, der kan opstå ved arbejde 
med en traditionel computermus. Den 
centrerede placering af Mousetrapper 
foran tastaturet giver en god ergonomisk 
arbejdsstilling med armene tæt ved 
kroppen og hænderne tæt på tastaturet.

Takket være dette kan du både 
forebygge og mange gange lindre de 
belastningsskader, som kan opstå, 
når du arbejder uden for din egen 
akse, hvilket du gør med en almindelig 
computermus. Du behøver altså ikke at 
strække dig efter musen på skrivebordet 
længere. Den brede og bløde håndleds-
støtte giver samtidig støtte og aflastning 
til nakke, skuldre, arme og håndled.
 Prøv Mousetrapper – the wellness mouse.

Læs mere om os og vores produkter på 
mousetrapper.com.



En del af en helhed.
Bæredygtighed handler om meget 
mere end materialevalg og transport. 
Alt hænger sammen. Beslutninger, 
vi træffer i dag, har konsekvenser i 
fremtiden. Det handler naturligvis om 
ansvar for vores jord og miljøet, men 
også om at skabe gode vilkår for 
medarbejdere, bidrage til samfundets 
bedste og arbejde for sunde 
virksomheder. Hos Mousetrapper vil vi 
mere end at have en velskrevet politik. 
Vi vil virkelig være med og trække 
vores del af læsset. 
 Det er ikke altid helt let. At arbejde 
som producent kan have konsekvenser, 
som kan være svære at danne sig 
et overblik over. Men så langt det er 
muligt, vil vi være en del af en helhed  
og tage vores del af ansvaret. 
 Her kommer et kort sammendrag 
af, hvad vi gør, og hvordan vi tænker. 
Vil du vide mere, så kan du læse 
vores Code of Conduct og vores 
Sustainability Policy. 

Hvordan kan en producent i 
Sverige bidrage til et bedre miljø? 
Mousetrappers produkter er for det 
første designet til at holde længe, men 
også til at minimere miljøpåvirkningen. 
Det er ikke brug og smid væk-
produkter. Produkterne er lette at 
rengøre, og der findes reservedele til 
løbende service og vedligeholdelse. 
Alt sammen for at forlænge levetiden 
– og når produkterne er slidt op, er de 
designet til at være enkle at genvinde i 
så høj grad som muligt. 

Vores leverandører befinder sig 
primært i vores nærområde og er 
nøje udvalgt. Plastdelene laves fx i 
Estland, og printpladerne i Sverige, 
hvilket minimerer transporten. Vi har 
desuden valgt leverandører, som vi 
kan arbejde tæt sammen med og 
have en reel indflydelse på. Og vi 
holder naturligvis hele tiden øjnene 
åbne for at finde funktionelle og 
genanvendelige materialer. Vi sikrer 
også, at fejlbehæftede plastdetaljer 
granuleres og bliver til nye produkter. 

Alle, der arbejder med og for os, 
skal trives 
Mangfoldighed er godt. Hos 
Mousetrapper ser vi det som 
en fordel, at alle kan bidrage 
med forskellige perspektiver 
og kompetencer. Uanset køn, 
kultur, seksuelt tilhørsforhold eller 
uddannelse. Vi ser det som et vigtigt 
bidrag til vores konkurrenceevne – 
som en global virksomhed er det en 
fordel at have medarbejdere med 
forskellig baggrund og erfaring. 
 Vi skriver naturligvis under på 
både FN’s og ILO’s konventioner 
om menneskerettigheder og 
arbejdsforhold. Læs mere i vores 
Code of Conduct. 

Sunde virksomheder giver 
langsigtede resultater 
Man kan naturligvis stikke genvej 
og købe sig til hurtige og enkle 
sejre. Men hos Mousetrapper vil vi 

tænke langsigtet. Hvis vi kan udvikle 
konkurrencedygtige produkter og 
arbejde for langsigtede, professionelle 
samarbejder med vores partnere 
og leverandører, så er vi af den 
overbevisning, at vi også vil blive 
belønnet med langsigtet fremgang. 
Vi vil skabe en kultur, som bygger på 
åbenhed og tillid i disse relationer, 
hvor vi kan stole på hinanden og 
sammen skabe sunde virksomheder.
 Bestikkelse er en uskik, der forgifter 
erhvervslivet, og noget, vi tager 
skarp afstand fra. Det gælder også 
alle former for uetiske og ulovlige 
handlinger. Vi forventer naturligvis, at 
vores partnere og leverandører har 
samme holdning.

Har du spørgsmål eller idéer, som 
kan gøre os bedre? Så hører vi 
gerne fra dig. 
Bæredygtighed bliver let noget, der 
bare skal krydses af på To do-listen. 
Men vi ønsker ikke, at det skal være 
sådan, og vi vil meget gerne have din 
hjælp. Vi søger hele tiden at udvikle 
vores virksomhed og vores produkter 
ud fra et helhedsperspektiv – hvor 
miljøet, det sociale og økonomien går 
hånd i hånd. 

Anders Ehnbom, 
adm. dir. Mousetrapper



Mousetrapper Advance 2.0+ er den opgraderede version af vores 
storsælger Advance 2.0. Ligesom Advance 2.0 har den hele 6 
programmerbare knapper, men mere luksuriøse håndledsstøtter - 
magen til dem på Mousetrapper Prime. De aflastende håndledspuder 
er nemme at holde rene og pæne, da overfladerne kan tørres over 
med et desinfektionsmiddel. 
 De 6 programmerbare knapper giver dig masser af muligheder 
for at tilpasse din Mousetrapper til netop dine behov. Download 
softwaren MT Keys, så kan du nemt ændre knappernes funktioner 
og lægge standardtekster, brugerprofiler og meget mere ind. MT 
Keys fås både til Mac og PC. 
 Advance 2.0+ har desuden et tastaturunderlag, der kan foldes ud, 
hvilket betyder at din Mousetrapper passer lige så godt til de nye 
supertynde tastaturer som til de tykkere standardtastaturer.

■ Supertyndt ergonomisk design
■ Sort med hvid accentfarve
■ Styremåtte med klik- og scrollefunktion
■ 6 programmerbare knapper til individuel brugertilpasning  

via MT Keys
■ Udskiftelige håndledsstøtter, der kan holdes rene med et 

desinfektionsmiddell
■ Justerbar højdetilpasning ved hjælp af et foldbart friktionsunderlag
■ 2000 dpi

Fordele ved Advance 2.0+ Nøglefunktioner

■ Bredde: 480 mm
■ Højde: 20 mm
■ Dybde: 110 mm
■ Vægt: 665 g
■ Art.nr: MT122

Fakta

Advance 2.0 er vores storsælger og findes i tre udførelser 
med elegante accentfarver i enten hvid eller koral. Med hele 6 
programmerbare knapper har du virkelig gode muligheder for at
få en Mousetrapper der er præcis som du vil have den. Download 
softwaren MT Keys, så kan du nemt ændre alle knappernes funktion 
og lægge standardtekster, brugerprofiler og meget mere ind. MT 
Keys fås både til Mac og til PC. På Advance 2.0 er der også et 
tastaturunderlag til at folde ud, hvilket betyder at den passer
lige så godt til de nye supertynde tastaturer som til de tykkere 
standardtastaturer.

■ Et supertyndt ergonomisk design
■ Accentfarver i hvid eller koral
■ Styremåtte med klik- og scrollefunktion
■ 6 programmerbare knapper der via MT Keys kan tilpasses efter
 dit personlige behov
■ Udskiftelige håndledsstøtter
■ Justerbar højdetilpasning ved hjælp af et underlag med
 friktionsbelægning til at folde ud
■ 2000 dpi

Fordele ved Advance 2.0 Nøglefunktioner

■ Bredde: 480 mm
■ Højde: 20 mm
■ Dybde: 110 mm
■ Vægt: 665 g
■ Art.nr: Hvid MT112
■ Art.nr: Koral MT120

Fakta

Advance 2.0 Advance 2.0+



Lite

Lite er basisproduktet i sortimentet af Mousetrapper-produkter og er 
tilpasset et tastatur i normalstørrelse. Til dig der ikke har behov for 
mere end den højreklik-, dobbeltklik-, scroll- og venstreklikfunktion 
der ligger på Mousetrappers unikke styremåtte.
 Lite har også bløde aflastende håndledsstøtter som findes i sort 
eller rød.

■ Fire knapper med scroll og autoscroll
■ Styremåtte med klik
■ USB Plug and Play
■ 1500 dpi

Fordele ved Lite Nøglefunktioner

Fakta
■ Bredde: 495 mm
■ Højde: 25 mm
■ Dybde: 125 mm
■ Vægt: 695 g
■ Art.nr: Rød MT115
■ Art.nr: Titaniumgrå MT114

Alt det, du ønsker i en Mousetrapper, og lidt til. De 8 programmerbare 
knapper giver dig masser af muligheder for at tilpasse din 
Mousetrapper til netop dine behov. Med Prime har du mulighed 
for at arbejde trådløst via Bluetooth – og du kan selvfølgelig bruge 
et USBkabel, hvis du foretrækker det. Download vores app MT 
Keys, så kan du nemt ændre knappernes funktioner og lægge 
standardtekster, brugerprofiler og meget mere ind. MT Keys fås både 
til Mac og PC.
 Håndledsstøtterne på Prime kan tørres af og udskiftes, hvilket gør 
det let at holde produktet pænt og hygiejnisk. Prime inkluderer et 
udfoldeligt tastaturunderlag, der gør, at den passer lige så godt til de 
nye supertynde tastaturer som til højere standardtastaturer.

■ Et supertyndt ergonomisk design
■ En styremåtte med klik- og scrollefunktion
■ Mulighed for at arbejde trådløst via Bluetooth
■ 8 programmerbare knapper der kan tilpasses efter dit personlige
 behov via MT Keys
■ Håndledsstøtterne kan holdes rene med desinfektionsmidler op til 85 %
■ Udskiftelige håndledsstøtter
■ Justerbar højdetilpasning ved hjælp af et underlag med
 friktionsbelægning til at folde ud
■ Batteritid inden opladning er 4 måneder
■ Genopladeligt batteri
■ 2000 dpi
■ Bluetooth 4.1

Fordele ved Prime Nøglefunktioner

■ Bredde: 480 mm
■ Højde: 20 mm
■ Dybde: 110 mm
■ Vægt: 720 g
■ Art.nr: MT123

Fakta

Prime



Mousetrapper Alpha er vores mest komplette produkt, som 
kombinerer fordelene ved et centreret pegeredskab og bruger-
venligheden ved et tastatur i fuld størrelse. Alpha sluttes til din 
computer via Bluetooth eller med et USB-kabel og har lang batteritid, 
hvis du skal arbejde trådløst. Med et kombineret tastatur og 
ergonomisk pegeredskab behøver du aldrig mere tænke over hvilket 
tastatur, der passer til din Mousetrapper, eller justere afstanden 
mellem pegeredskabet og tastaturet. Mousetrapper Alpha er et 
komplet produkt til dig, der vil reducere dine smerter og øge dit 
velbefindende, uden at det går ud over din effektivitet eller fleksibilitet.

■ Ergonomisk musealternativ med indbygget tastatur
■ 19 programmerbare knapper til individuel brugertilpasning
■ Batterilevetid på op til 2 måneder ved fuld opladning
■ Styremåtte med klik- og scrollfunktion
■ Slankt ergonomisk design
■ Bluetooth 4.1
■ 2000 dpi

Fordele ved Alpha Nøglefunktioner

■ Bredde: 313 mm
■ Højde: 20 mm
■ Dybde: 220 mm
■ Vægt: 745 g
■ Art.nr: MT116

Fakta

Alpha Oplev MT keys

Styrk Mousetrapper-oplevelsen ved at tilpasse knappernes funktioner, 
så de passer til netop dit arbejdsflow. Download MT Keys ved at gå 
ind på Mousetrapper.com, klikke på Downloads og derefter vælge MT 
KeNår MT Keys er downloadet, vises der et billede på produktet. Der 
er samme billede, der findes under din Mousetrapper. Flyt markøren til 
den knap, du vil ændre. Klik på den ved at trykke let på styremåtten én 
gang. Nu vises der en drop down-menu, hvor du frit kan vælge, hvad 
du ønsker, at knappen skal gøre. Du kan gøre alt fra at tilføje ekstra 
venstreklik til at oprette hurtigkommandoer eller tilføje tekster, som du 
efterfølgende kan indsætte.
 MT Keys gør arbejdet ved computeren enklere!

Skræddersy oplevelsen
Du styrer markøren på skærmen ved at bevæge pege-, lang- og 
ringfingeren let på styremåtten, og måtten flytter sig todimensionelt på 
en meget behagelig måde. Du har også mulighed for at venstreklikke, 
hvor du vil, på styremåtten.
 Med programmet MT Keys kan du enkelt ændre eksisterende 
funktioner på din Mousetrapper, så du får netop de funktioner, du ønsker. 
Programmet MT Keys er let at downloade på Mousetrappers webside.

■ Indstil stolen, så fødderne har støtte mod gulvet, og ret ryggen, 
også når du sidder.

■ Arbejd med armene tæt inde ved kroppen.
■ Støt armene på en underarmsstøtte eller på bordet.
■ Skift arbejdsstilling, og stå op indimellem, når du arbejder, ved 

hjælp af et hæve-sænkebord.
■ Placer skærmen i en behagelig afstand, så det føles godt for både 

øjne og nakke.
■ Forbyg belastningsskader (RSI) ved at gennemgå dit valg af 

computermus.

Mousetrapper-oplevelsen og MT Keys

Tips til bedre arbejdsstilling og ergonomi

Software

Zoom ud
Dobbeltklik

Scroll op

Zoom ind
Højreklik

Scroll

Scroll ned
IndsætKopiér

Klik/Markér





Tips og løsninger, 
der hjælper.
Der er mange ting, man kan tænke over for at indgå unødige smerter ved 
skærmarbejde. I bund og grund handler det om, at en statisk position før ellere 
senere risikerer at give problemer. Ensidige små bevægelser, som gentages 
statisk, kan give problemer, hvor træthed i muskler kan være første tegn.
 Regelmæssige pauser, små enkle øvelser og ergonomiske løsninger giver bedre 
forudsætninger for at undgå unødige smerter i arme, skuldre og nakke. Her er et 
par tips til, hvad du kan gøre. Du kan også besøge www.mousetrapper.com, hvor 
du finder flere råd og øvelser.

Små pauser gør godt
Alle arbejdsstillinger risikerer at blive 
statiske, og derfor er det vigtigt at kunne 
holde små mikropauser i arbejdet, så 
musklerne kan slappe af og restituere. 
Stræk dig gerne, og gå en lille tur.

Ergonomiske øvelser
Nogle enkle øvelser kan være:

Stræk armene ud foran dig, hold 
hænderne samlet, og mærk, at 
skulderbladene strækkes ud. Hold 
positionen i 5-15 sekunder.

Spred fingrene, og knyt hånden skiftevis. 
Gentag 10 gange med hver hånd, og mærk, 
hvordan spændinger slipper.

Trætte ben afhjælpes ved placere 
fødderne på gulvet og løfte hælene. Gentag 
gerne 20 gange. 

Skuldersmerter kan forebygges, hvis du 
stiller dig med højre ben foran det venstre 
i en døråbning. Placér højre hånd (venstre, 
hvis du er venstrehåndet) i lænden med 
håndfladen udad. Placer albuens bagside 
mod dørkarmen, og stræk forsigtigt i 5-10 
sekunder ved at presse overkroppen 
bagud. Det presser albuen fremad. Slap af, 
og gentag et par gange.

Ergonomiske løsninger
Mousetrapper er udformet for at skabe 
en naturligt ergonomisk position, så albuen 
lander inden for skuldrene, hvilket markant 
mindsker problemer med smerter i arme, 
skuldre og nakke.

Hæve-/sænkeborde har flere fordele.  
Dels kan du enkelt sikre, at du sidder 
korrekt ved at kontrollere, at albuerne er 
på højde med skriveboredet, når du sidder 
afslappet med ryggen. Den indlysende 
fordel er derudover, at man enkelt kan 
skifte mellem stående og siddende 
stilling. Stående position giver den fordel, 
at du aktiverer flere muskler, hvis du 
samtidig flytter vægten frem og tilbage 
mellem benene. Et tip er at stå op og 
arbejde lige efter frokosten, da det styrker 
forbrændingen.

Sid rigtigt med en stol, du kan justere.
En let fremadlænet stilling er at foretrække. 
Fødderne skal placeres stabilt i gulvet, og 
du skal sikre, at lænd og underarme har 
god støtte.

Den ergonomiske 
arbejdsplads. 
Hos Mousetrapper er vi meget omhyggelige med detaljerne, men vi tænker 
også på helheden. Det kræver samspil mellem flere elementer at skabe en 
bæredygtig og sund arbejdsplads. En ergonomisk arbejdsplads er vigtig, for 
at sikre, at vi kan præstere optimalt og have det godt. Hæve-/sænkeborde, 
regelmæssige pauser og ergonomiske øvelser er vigtige komponenter for et 
sundt miljø.

Mousetrappers hovedprodukt er ergonomiske mus, som er udformet for at 
mindske risikoen for slid- og overbelastning i arme, skuldre, ryg og nakke. 
Men vi fokuserer også på tilbehør, som også er vigtige komponenter i et 
ergonomisk arbejdsmiljø. Suppler din arbejdsplads med Mousetrappers 
tilbehør, såsom vores ståmåtte, vores laptop/tablet stand og vores 
underarmsstøtte. Ved at gennemgå helheden kan du mindske risikoen 
for smerter og overbelastningsskader og skabe et bæredygtigt miljø 
og velvære for dine medarbejdere.

Se vores tilbehør

TilbehørTips



Hos Mousetrapper har vi en mission: Ingen skal have smerter på grund af arbejde i 
akavede stillinger. Eller som vi plejede at sige: Vi bekæmper smerte – Fight the Pain.

Det hele startede med en computermus i 1994, da den svenske opfinder Rolf 
Strömberg lancerede vores første Mousetrapper – et musealternativ, som forebygger 
belastningsskader og andre problemer, som opstår, når man arbejder med en 
traditionel computermus.

Siden da har vi udvidet vores sortiment af “bekæmp-smerten-produkter”, og vores 
seneste skud på stammen er Standfriend, som hjælper dig med at skifte mellem 
stående og siddende stilling. Den perfekte måde at få det bedre på og opnå større 
udholdenhed.

Historien om Standfriend

Sådan startede det
Fra starten evaluerede vi vores sortiment 
og kunne se, at vores produkter 
dækkede de fleste situationer og 
understøttede sunde arbejdsstillinger 
ved skrivebordet. Ergonomiske mus, 
tastatur, aflastningsmåtte, stativ til bærbar 
computer og armlæn – men vi manglede 
et produkt, der hjælper os med at stå op 
og arbejde.

Vores designere udviklede et koncept, 
der opfyldte vores krav: Det skulle være 
brugervenligt, let at opbevare, og så 
skulle det – ikke mindst – være attraktivt. 
En ting, som vi har lyst til at se på i vores 
hjem og bruge hver dag i mange år.

Bæredygtige på mange måder
Vi har fokus på bæredygtighed i 
vores virksomhed, og selvom vi er en 
teknologivirksomhed, gør vi vores  
bedste for at minimere vores indvirkning 
på miljøet. 

Det er naturligt for os at producere 
lokalt i Sverige. Det reducerer 
behovet for transport, og det giver 
os transparens i hele produktionen, 
hvilket styrker kvaliteten – og sikrer en 
bæredygtig proces. Materialerne, der 
anvendes – fra emballage til produkt 
produceret på en bæredygtig måde. 
Standfriend produceres i Småland, der 
er kendt for sine håndværksmæssige 

og iværksættermæssige traditioner. 
Regionen er også hjemsted for flere 
berømte svenske virksomheder i 
designverdenen som IKEA og Husqvarna.

Man siger ofte, at det bedste du kan købe 
for at være bæredygtighedsbevist er at 
købe noget, der holder længe. Vores mål 
er, at din Standfriend bliver en trofast ven, 
der kan følge dig i livet – og hvem ved? 
Måske kan også næste generation også 
opleve den som en ven, der hjælper dem 
med at bekæmpe smerten.

Nyhed!
Standfriend

Standfriend er venbar: Vælg mellem en blød og Hvid 
overflade, eller den elegante Graphite Grey.
Vælg mellem sort eller lyse grå metal stand.

Fordelende ved Standfriend
Alle får det bedre med en varieret arbejdsstilling. Standfriend er en 
fremragende løsning til let at variere din arbejdsstilling.

Intelligent design betyder, at du nemt kan justere til den rigtige højde for 
dig. Den store tastaturplatform giver plads til din mobiltelefon, noter eller 
et glas vand.

Designet til nemt betjening. Du kan flytte rundt på din Standfriend med 
få justeringer – den ser fantastisk ud på væggen når du ikke bruger den.

Standfriend er designet og produceret i Sverige – hvilket reducere 
transport-tiden og signalere gennemsigtighed i hele produktionsfasen.

Standfriend er nem at opbevarer, og dens foldbare design 
bidrager, til at den ikke fylder meget. Hæng den på væggen 
eller pak den sammen når du ikke bruger den.

Bredde: 600 mm
Dybde: 495 mm
Højde: 680 mm
Vægt: 6.5 kg
Arbejdshøjde: 150-190 cm
Max. skærmstørrelse: 17”
Maksvægt: 10 kg

To farver i en: Vendbar hylde:
Hvid eller Graphite Grey

Modell TB501: Metal stand i sort 

Modell TB502: Metal stand i lysegrå

Fakta



Mousetrappers underarmsstøtte 
støtter underarmene og forebygger 
overbelastning i armene.

Underarmsstøtte

■ Bredde: 680 mm
■ Dybde: 205 mm
■ Højde: 20 mm
■ Midte: 40 mm
■ Art.nr: TB214*
■ Art.nr: TB202**

* Passer till Advance 2.0, Advance 2.0+, Lite og Prime.
** Passer till Alpha. 

Vores tilbehør

Active

Laptop/Tablet Stand 

Type

Du finder alt vores tilbehør 
på mousetrapper.com

Kommer 
snart

Ståmåtten Active modvirker træthed 
og smerter i fødderne og hjælper dig 
med at holde en god position, når du 
står op og arbejder.

■  Længde: 740 mm
■  Bredde: 450 mm
■  Højde: 18 mm
■  Vægt: 875 g
■  Art.nr: TB401

Mousetrappers Laptop/Tablet Stand hjælper dig 
med at holde hovedet i en ergonomisk position og 
øjnene i den rigtige højde.

■ Længde: 254 mm
■ Bredde: 183/267 mm (min./maks.)
■ Højde: 10/184 mm (min./maks.)
■ Vægt: 430 g
■ Art.nr: TB402

Et kvalitetstastatur i et slankt, justerbart 
design, der giver god ergonomi. Udstyret 
med solceller og funktionsknapper, der 
kan programmeres i i MT Keys.

■  Længde: 492 mm
■  Bredde: 161 mm
■  Højde: 21 mm
■  Vægt: 667 g
■  Art.nr: TB403



www.mousetrapper.com


