
Czy odczuwasz ból w obrębie nadgarstka lub drętwienie palców?
Piotr (33 lata) pracuje jako Manager w dziale marketingu.

Przyzwyczajenie:
Elastyczna forma zatrudnienia pozwala Piotrowi na zdalną pracę z domu. 
Bardzo lubi to rozwiązanie i często z niego korzysta. Niestety podczas 
używania notebooka ból w obrębie nadgarstka zaczyna się nasilać. 

Problem:
Zapobieganie jest lepsze i tańsze niż leczenie - nie czekaj aż będzie 
za późno. Zwieszanie dłoni nad klawiaturą lub opieranie nadgarstków 
o blat lub krawędź biurka w trakcie pracy może powodować zmęczenie 
i ucisk w obrębie nerwu pośrodkowego a w rezultacie zespół 
cieśni nadgarstka.  

rozwiązanie:
W trakcie pracy ręce powinny być zgięte pod kątem prostym lub lekko 
rozwartym (kąt między ramieniem a przedramieniem), dłonie płasko. 
Stosuj podkładki ergonomiczne pod mysz i przed klawiaturę. 
Podkładki umożliwiają zachowanie neutralnej, bez ucisku w obrębie 
   nadgarstka, pozycji dłoni w trakcie pracy. Pamiętaj o prawidłowym 
       ułożeniu dłoni na podkładce. Podpórka powinna znajdować się 
           w dolnej części dłoni - nie w obrębie zgięcia nadgarstka.

4 proste kroki

Bałagan na biurku i nic nie można znaleźć? 
Brzmi znajomo?
Patrycja (24 lata) pracuje jako Asystentka w dziale 
administracji. 

Przyzwyczajenie:
Patrycja pracuje w agencji castingowej. Ma szeroki 
zakres obowiązków i wszystkie potrzebne akcesoria 
znajdują się na jej biurku. Posiłki także spożywa 
przy biurku.

Problem:
Patrycja ma problemy z utrzymaniem porządku 
na biurku i często gubi ważne przedmioty. 
To powoduje niepotrzebny stres i opóźnienia
w wykonywaniu zadań. Czy cierpisz z powodu bólu szyi jak Anna?

Anna, (28 lat) pracuje jako Regionalny Przedstawiciel Handlowy.

Przyzwyczajenie:
Anna bardzo dużo podróżuje i pracuje w różnych lokalizacjach, 
dlatego często korzysta z notebooka. Złe nawyki (korzystanie 
z laptopa umieszczonego na kolanach czy na blacie stołu i pochylanie się 
w kierunku ekranu) sprawiły, że odczuwa ból w obrębie szyi i drętwienie karku.

Problem:
Laptop dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do przenoszenia i okazjonalnej 
pracy. Jednak korzystanie z niego przez wiele godzin dziennie w różnych warunkach sprawia,  
że chcąc zobaczyć coś na niewielkim ekranie nachylamy się w jego kierunku. Taka sama sytuacja 
ma miejsce w przypadku zbyt nisko, daleko lub za blisko ustawionego ekranu monitora LCD/TFT. 

Wejdź na stronę www.ergotest.pl 

i wypełnij krótki test, aby dowiedzieć się więcej.
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rozwiązanie:
Korzystając z notebooka w trakcie podróży pamiętaj o zabraniu ze sobą lekkiej i składanej podstawy 
takiej, jak Fellowes GoRiser. Nigdy nie pracuj na laptopie trzymając go bezpośrednio na kolanach 
lub płasko na blacie biurka. Jeżeli w stałym miejscu pracy korzystasz tylko 
z notebooka ustaw go na osobnej podstawie z regulacją wysokości 
oraz podłącz zewnętrzną klawiaturę i myszkę. Górna krawędź ekranu laptopa 
czy monitora LCD powinna znajdować się na odległość wyciągniętej ręki 
bezpośrednio na linii wzroku. Pamiętaj o możliwości zwiększenia czcionek 
i regulacji jasności ekranu monitora. Przy pracy z dokumentami korzystaj 
ze specjalnych podstawek (copyholderów) umieszczonych po stronie oka 
dominującego. W jego określeniu pomoże ćwiczenie na stronie www.ergotest.pl
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rozwiązanie:
Odpowiednia organizacja przestrzeni roboczej na biurku 
zwiększy komfort wykonywanej pracy, skróci czas 
na poszukiwanie potrzebnych dokumentów. Dobrze dobrane 
akcesoria ergonomiczne i rozmieszczenie tylko niezbędnych 
urządzeń w zasięgu wyciągniętej ręki zredukują nieład 
i bałagan na biurku oraz ograniczą liczbę niepotrzebnych 
ruchów ciała w trakcie pracy. 

Pomogą:
akcesoria nabiurkowe, sortery dokumentów, nakładki zwiększające blat roboczy

Pomogą:
podkładki ergonomiczne pod mysz i przed klawiaturę, szuflady na klawiaturę

Pomogą:
podstawy i ramiona pod laptopy/monitory LCD/TFT,
podstawki pod dokumenty
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Ból pleców nie pozwala Tomaszowi na pracę w pozycji siedzącej.
Tomasz (56 lat) pracuje jako Konsultant.

Przyzwyczajenie:
Tomasz w firmach, z którymi współpracuje, często korzysta z ogólnodostępnych biurek. 
Podobnie jak inne osoby pracujące przez 7 - 8 godzin dziennie przy komputerze 
odczuwa bóle pleców. Ich przyczyną jest nieprawidłowa postawa podczas pracy.

Problem:
Krzesła, na których siedzi Tomasz podczas wykonywanej pracy 
nie zapewniają właściwego podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Blaty biurek umieszczone są na stałej wysokości. Krzesła nie posiadają 
lub posiadają w niewielkim zakresie możliwość regulacji 
wysokości czy kąta/wysokości oparcia. Wprowadzenie 
niewielkich zmian umożliwi dostosowanie miejsca pracy 
do potrzeb wielu użytkowników. 

rozwiązanie:
Korzystając z nowego miejsca ustaw wysokość siedziska tak, 
aby kąt zgięcia kolan wynosił około 90° a ręce spoczywały 
na biurku pod kątem prostym lub lekko rozwartym. Stopy 
powinny płasko spoczywać na podłodze. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy zastosować podnóżek pod stopy. 
Odpowiednie wsparcie w odcinku lędźwiowym 
zapewni zastosowanie profilowanej podpórki pod plecy.

Pomogą: 
podpórki pod plecy, podnóżki


