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Active
At stå op og arbejde har vist sig at have stor eﬀekt på energiforbrændingen. Vi mere end fordobler
energiforbruget ved at stå op og arbejde sammenlignet med stillesiddende arbejde. Hvis du har et
hæve-/sænkebord på dit arbejde, er der meget at vinde ved at stå op en større del af dagen. Med
Mousetrapper Active bliver fødderne ikke trætte, og du kan holde ud at stå op i længere perioder.

Fordele med Active
Ved at benytte Active behøver du ikke have særlige sko. Med Active
under fødderne kan du stå fodrigtigt i dine sædvanlige sko – blødt og
bekvemt, men samtidig stabilt.
Oplever du smerter i arm, skulder eller nakke, kan det være en god
idé at prøve at stå op når du arbejder. Det er nemt; du skal bare ﬂytte
stolen ud til siden, hæve bordet og lægge din Active på gulvet. Du vil
opleve at du orker mere når kroppen går fra en hvilestilling til en mere
aktiv position.
Mousetrapper arbejder med at modvirke smerter på jobbet.
Oplever du engang imellem smerter i arm, skulder eller nakke, er det
nemt at prøve Active. En anden løsning som mange får det bedre af,
er en ergonomisk mus fra Mousetrapper. Læs mere om dem og om
Active på www.mousetrapper.com.

Nøglefunktioner
■

■

■

■

■

Ergonomisk måtte som hjælper dig til at kunne stå op i
længere tid når du arbejder.
Active er designet til at du skal kunne benytte dine
sædvanlige sko og alligevel stå fodrigtigt uden at få ondt.
Hjælper dig til at forbrænde betragtelig mere energi når du
står i stedet for at sidde stille hele dagen.
Mange velfærdssygdomme skydes en stillesiddende
livsstil. Ved at stå op fordeler du hele tiden automatisk
kropsvægten imellem dine fødder, hvilket signalerer aktivitet
for kroppen og fører til øget energiforbrænding.
Pæn måtte, fremstillet af slidstærk gummi og polyuretan
(PU) som er nemt at vaske.
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Har du Active til rådighed på jobbet kan du stå op i
længere perioder når du arbejder, uden at blive træt.
Den bløde Active er designet til at du skal kunne
benytte dine sædvanlige sko og alligevel opnå en
ergonomisk rigtig belastning af fødderne.

Tips til en bedre arbejdsstilling og
god ergonomi:
■

■

■

Varier din arbejdsstilling; stå indimellem op og arbejd ved
brug af et hæve-/sænkebord.
En blød ergonomisk måtte hjælper dig til at kunne stå op i
længere tid ad gangen.
Når du sidder ned, skal stolen indstilles så fødderne kan
få støtte mod gulvet, og husk at rette ryggen, også når du
sidder ned.

■

Arbejd med armene ind mod kroppen.

■

Hav støtte for armene på en underarmsstøtte eller et bord.

■

■

Placer skærmen i en bekvem afstand så det føles behageligt
for både øjne og nakke.
Forebyg belastningsskader (RSI) ved at bruge en mus der er
centralt placeret foran tastaturet.

Fakta
■
■
■
■
■

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

