Ergonomika namuose ir biure
Kaip sukurti patogią ir
saugią darbo vietą?
Darbuotojo vadovas
RŪPINKIS SAVO SVEIKATA
DIRBK PATOGIAI

AR TU

SAUGUS?

KAS YRA ERGONOMIKA?
Ergonomika pavadinimas kilęs iš dviejų graikiškų žodžių:
ergon - darbas ir nomos - gamtos dėsnis. Tarptautinė
ergonomikos asociacija ergonomiką apibrėžia kaip
žmogaus ir aplinkos sąveiką. Praktikoje atsižvelgiant į
ergonominius rodiklius sukuriama kokybiška darbo
aplinka, pritaikyta individualiems poreikiams. Svarbiausias
ergonomikos mokslo uždavinys yra organizuoti darbą taip,
kad jis atitiktų dirbančių žmonių galimybes.

Ar gali darbas kenkti sveikatai?
Daroma prielaida, kad darbas biure yra vienas iš sunkiausių ir labiausiai žalojančių
sveikatą. Ar tai tiesa? Švedijos ortopedijos Alpha Nachemson atklikti tyrimai parodė, kad
dirbant sėdimą darbą stuburas apkraunamas 40% labiau nei tada, kai mes stovime. Bet tai
ne viskas - sėdint pasvirus į priekį stuburo slankstelių apkrova gali padidėti nuo 85% net
iki 175%.
Palyginimui - sėdimoji padėtis palinkus į priekį mūsų stuburui yra 35-55%
kenksmingesnė nei lenkimas ir sunkių objektų kėlimas stovint!
Ilgalaikis statinis sėdėjimas kenkia ne tik stuburui, bet ir daro itin neigiamą įtaką mūsų
sveikatai, savijautai, nuotaikai ir darbingumui. Manoma, kad ilgalaikis sėdėjimas sukelia
rimtus medžiagų apykaitos pokyčius ir yra viena iš pagrindinių nutukimo, širdies ligų,
vėžio ir diabeto priežasčių.

Ar
žinote,
kad...?

1 iš 3 europiečių kenčia nuo
kompiuterinio nuovargio.

60% teigia kad dėl to jų

darbo našumas yra gerokai
mažesnis.

ir 32% vidutiniškai

2 savaites

išeina nedarbingumo
atostogų.

* Loudhouse Research 2016, Fellowes užsakymu

ILGAS SĖDĖJIMAS - PAVOJINGAS JŪSŲ SVEIKATAI
Europiečiai praleidžia
apie 7 valandas
darbe sėdint prie
kompiuterio.
valandas

94% iš jų pripažįsta

per
dieną

kad didžiąją dalį laiko
praleidžia statinėje
sėdimoje padėtyje*.

∗ Loudhouse Research 2016, Fellowes užsakymu

CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS
(KUMULIACINIAI TRAUMINIAI
SUTRIKIMAI)
Cumulative Trauma Disorders - tai psichinės ir
fizinės traumos, kurias sukelia netaisyklinga
laikysena bei pasikartojantys pernelyg įtempti
plaštakų ir rankų judesiai. Ilgainiui tai sukelia
riešo, kaklo, pečių ar nugaros skausmus. CTD
skiriasi nuo tradicinio raumenų nuovargio, nes jis
neatsiranda per trumpą laiką. CTD - tai pernelyg
didelis sausgyslių, raumenų ir jautrių nervų
audinių nusidėvėjimas, sukeltas per ilgą laiką.

POVEIKIS KAULŲ - RAUMENŲ
SISTEMAI
Tai dar viena grėsmių grupė, susijusi su darbu prie
kompiuterio. Nes darbas kompiuteriu - tai tikslūs
pasikartojantys judesiai ilgą laiką tam tikroje padėtyje.
Didelė grėsmė mūsų sveikatai kyla tada, kai ilgalaikio
statinio judėjimo metu mūsų stuburas būna netaisyklingoje
padėtyje, o būtent tai ir sukelia įvairias stuburo ligas, gali
atsirasti net disko išvarža ar stuburo iškrypimas.

PAGRINDINĖS MIKROTRAUMŲ PRIEŽASTYS GALI BŪTI:
1.

Pasikartojantys
judesiai, pvz .: rašymas
klaviatūra, pirštų, riešo
nuolatiniai judesiai pele,
dokumentų ir aplinkinių daiktų
ant stalo ėmimas.

2.

Raumenų ir nervų
įtempimas, kurį sukelia: įtemptos
rankos bei per toli nuo kūno
nutolusios alkūnės. Dėl nervų ir
raumenų pertempimo sutrinka
smegenų kraujotaka, pasireiškia
įvairūs sveikatos sutrikimai.

3.

Netinkama laikysena darbo
metu: pėdos nepadėtos ant
grindų, viršutinė kūno dalis
netiesi, pečiai įtempti. Kėdės be
atramų rankoms, be galimybės
suktis aplink savo ašį bei
reguliuoti aukštį; netinkamas
atlošo aukštis ir kampas.
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GALIMI SUTRIKIMAI
Nugaros ir stuburo problemos, raumenų sustingimas
Sukelia darbas nepatogioje padėtyje, lenkimasis į priekį, sėdėjimas
ant kėdės krašto, rankų atramų, nugaros atramos stoka arba
neteisingas sėdynės aukštis.
Kraujotakos sutrikimai
Apatinėse galūnėse - neteisingos padėties rezultatas prie
kompiuterio; viršutinėje - RSI ir riešo kanalo sindromas.
Repetitive Strain-Injury Syndrom (RSI)
Pasikartojančios įtampos pažeidimų sindromas (RSI), kurio
priežastis yra nuolat kartojamas tas pats judesys.
Riešo kanalo sindromas
Tai vidurinio nervo suspaudimas siauriausioje riešo vietoje, kuri
vadinama riešo kanalu. Šis sindromas - neteisingos rankų padėties
pasekmė naudojant klaviatūrą (riešas pakilęs arba pakelta ranka).
Sausų akių sindromas
Dėl akių įtampos (ilgalaikio darbo kompiuteriu) akys rečiau mirksi,
išsausėja.
Regėjimo sutrikimai
Akių nuovargis, skausmas, kurį sukelia įtampa žiūrint į smulkius ar
judančius objektus.
Galvos svaigimas ir galvos skausmas
Sukelia akių įtampa, darbas kompiuteriu be pertraukų, nepatogi
sėdėjimo padėtis.
Akių, nosies ir gerklės gleivinių dirginimas
Tai reakcija į užterštą, sausą patalpų orą; į nuo kompiuterių
padidėjusį elektrostatinį krūvį ir didelę ozono koncentraciją ore, kurią
sukelia lazeriniai spausdintuvai.
Psichosocialinė rizika
Atsiranda dėl blogo darbo planavimo, organizavimo ir valdymo, dėl
prastų socialinių darbo sąlygų ir gali turėti neigiamų psichologinių,
fizinių ir socialinių padarinių, tokių kaip su darbu susijęs stresas,
pervargimas ar depresija.

Ar
žinote,
kad...?

Tik 35% darbuotojų skundžiasi vadovui dėl netinkamos savo
darbo vietos ar aplinkos. Net 65% apklaustųjų kenčia tyloje.
*Loudhouse Research 2016, Fellowes užsakymu
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MES ŽINOME KĄ DAROME BLOGAI, BET...
... mes dažnai nieko nedarome, kad pagerinti savo darbo vietą.
Ar kuri nors iš šių situacijų jums atrodo pažįstama?

NE ERGONOMIŠKI
PRODUKTAI, NETVARKA
ROZWIĄZANIE

NETINKAMAS PROBLEMŲ
ROZWIĄZANIESPRENDIMAS ROZWIĄZANIE

NETAISYKLINGA LAIKYSENA,
BLOGI ĮPROČIAI

JEI TAIP - PASINAUDOKITE METODU 4 ZONOSTM FELLOWES!
Metodas 4 ZonosTM parodo kaip pritaikyti darbo vietą, atsižvelgiant į sveikatos problemas ir kaip jų išvengti.
Naudojantis patarimais ir įtraukiant į tai vadovus, jūs galite lengvai ir greitai pakeisti savo darbo vietą į
ergonomišką, palankesnę jūsų gerai savijautai bei komfortui.

40-75 cm
20-50ŗ

ZONA 1
IŠVENKITE PEČIŲ IR
KOJŲ SKAUSMO

ZONA 2
IŠVVENKITE RIEŠŲ
SKAUSMO

ZONA 3
IŠVENKITE KAKLO IR
PEČIŲ SKAUSMO

ZONA 4

ŠVARI IR ORGANIZUOTA
DARBO VIETA

JŪS TURITE TEISĘ!
BŪTINA PATIKRINTI AR DARBO VIETA ATITINKA ES DIREKTYVĄ 90/270/EEB.
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ZONA 1

IŠVENKITE PEČIŲ IR KOJŲ SKAUSMO

ĮPROTIS

PROBLEMA

Ar jums reikalingi nugaros skausmai ir patinusios kojos?
Sėdėjimas ant kėdės be tinkamos atramos gali sukelti kraujotakos sutrikimą, pečių
skausmą ir bendrą nuovargį. Jei jūsų kėdė neturi reguliuojamos nugaros atramos,
naudokite papildomas kojų ir nugaros atramas tam, kad išlaikytumėte tinkamą padėtį.

SPRENDIMAS
SVARBŪS PATARIMAI:
90° - 105°

• Nustatykite kėdės aukštį taip, kad rankos būtų padėtos
ant stalo alkūnes sulenkiant stačiu kampu, stuburas
tiesus, o kelių lenkimo kampas ne mažesnis nei 90°.
• Pėdos turi būti padėtos ant žemės arba, jei yra
galimybė, ant papildomos kojų atramos.
• Tarp kėdės ir šlaunų turi likti dviejų pirštų pločio tarpas.

90°

• Kad išlaikyti nugarą tiesią, svarbu prispausti juosmenį
prie kėdės atlošo, taip išvengiant lenkimosi į priekį.
• Papildoma reguliuojama juosmens atrama padeda
išlaikyti taisyklingą nugaros padėtį.
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Kuo naudingi produktai
Fellowes:
• Tinkamai juos pritaikant, sukuriama ergonomiška ir
komfortiška darbo vieta.
• Kėdė be lengvai reguliuojamo atlošo aukščio ir
kampo - netinkama darbui. Tinkamai sureguliuotas
nugaros atlošas, naudojant papildomas atramas,
užtikrina maksimalų komfortą ir taisyklingą laikyseną
ilgo sėdėjimo metu.
• Pėdos atramos naudojimas kartu su nugaros
atrama savaime skatina taisyklingus sėdėjimo
įpročius.

Pėdos atramos parinkimas:
• pradėkite nuo stalo ir kėdės aukščio nustatymo;
• patikrinkite, kiek vietos yra po stalu;
• atkreipkite dėmesį į platformos dydį - pėdos turi pilnai pasidėti ant kojų
atramos;
• norėtumėte turėti pėdų atramą su kilnojamu pagrindu ar jau nustatytu
pakreipimo kampu, o galbūt norėtumėte pasirinkti abu variantus;
• jei turite kraujotakos sutrikimų (varikozė, patinusios kojos) - rinkitės pėdų
atramą su masažo pagalvėlėmis ir judėjimo galimybe;
• norite dar daugiau konforto - rinkitės universalų įrenginį, kuris veikia
kaip kojų atrama ir klimato kontrolės sistema, pvz.: „Professional Series“.

Pečių, nugaros atramos pasirinkimas:
• jei nugaros atlošo aukštis nereguliuojamas ir jame nėra
sumontuotos optimalią atramą kaklui ir pečiams suteikiančios
galvos atramos - galite naudoti papildomą atramą;
• atkreipkite dėmesį į kėdės dydį, atlošo ir sėdynės gylį;
• jei patalpoje neįrengta oro kondicionavimo sistema/ventiliacija, o
kėdė aptraukta medžiaga neleidžiančia kūnui kvėpuoti - tinklelio
pasirinkimas - puikus sprendimas ne tik biure, bet ir automobilyje;
• galima rinktis didesnę (tvirtinamą prie kėdės) arba mažesnę
(greitai nuimamą ir uždedamą ant skirtingų kėdžių) atramą.
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REKOMENDUOJAMI PRODUKTAI:

Profesionali atrama

Profesionali atrama su tinkleliu

Atrama PlushTouchTM

Specialus užpildas greitai prisitaiko prie
atlošo formos. Trigubo tvirtinimo sistema
neleidžia atramai judėti ant kėdės atlošo.
Trijų dalių pagalvėlė su antibakterine
MICROBAN® danga užtikrina puikią
stuburo atramą.

Trijų dalių atlošas juosmens ir nugaros
srityse suteikia geriausią atramą ir
puikiai prisitaiko prie kūno formų. Orui
pralaidi medžiaga. Lengva pritvirtinti,
tinka daugeliui darbo kėdžių.

Unikali technologija FoamFusion™
užtikrina patogią ir minkštą atramą
jūsų nugarai. Greitai ir lengvai
tvirtinamas spaustuku diržas leidžia
tiksliai susireguliuoti atramą
reikalingame juosmens aukštyje.
Modernus dizainas tinka kitiems
serijos PlushTouch™ gaminiams.

T-KOM-8041801

4800€

T-KOM-8029901 3590€

T-KOM-8026501 3790€

Profesionali kojų atrama su
klimato kontrole - Professional
Series™
Universalus įrenginys veikia kaip kojų
atrama ir klimato kontrolės sistema.
Galima rinktis tarp dviejų šildymo (125
W arba 250 W) ir vienos vėsinimo
temperatūrų. Aukščio reguliavimas
(127 ir 152mm). Universalus įrenginys
veikia kaip ir pasvirimo kampo
reguliavimas: 5°,14° arba 20 laipsnių
kampu. Laido ilgis: 1,25 metro.

T-KOM-8070901* 6450€
*Tiekiama pagal užsakymą.

8

Kojų atrama MICROBAN®

Ergonominė kojų atrama

3 padėčių aukščio nustatymo sistema:
108mm, 127mm ir 146mm.
Reguliuojamas pasvirimo kampas
tolygiai iki 30°. Antibakterinė
MICROBAN® danga nenusiplauna,
nenusitrina bei apsaugo nuo žalingų
bakterijų.

Patvari iri tvirta konstrukcija.Specialus
išgaubtas paviršius masažuoja kojas.
Dvi reguliuojamo aukščio padėtys
85mm arba 105 mm. Pasvirimo
kampas iki 25°. Pagaminta iš 100%
perdirbto plastiko.

T-KOM-8035001 4620€

T-KOM-48121-70 3490€

ZONA 2

IŠVENKITE RIEŠŲ SKAUSMO

ĮPROTIS

PROBLEMA

Problema, susijusi su riešų skausmu?
Ilgas darbas kompiuterio klaviatūra gali sukelti skausmą ar dilgčiojimą plaštakose ir riešuose. Rašant
klaviatūra plaštakos ir riešai neturėtų į ką nors remtis, būti pakelti, nulenkti ar pasukti į šoną.
Tinkamiausia tokia padėtis, kai riešas ir plaštaka sudaro tiesią liniją (0° kampą).

SPRENDIMAS
Svarbūs patarimai:

• Geriausia padėtis rankoms yra kai žastas laikomas
ant kūno, o dilbiai patogiai padėti ant stalo. Alkūnės
turi sudaryti statų 90 -100° kampą.
• Kampas tarp plaštakos ir riešo darbo metu
turėtų būti 0°.
• Būtina tinkamai suderinti stalo ir kėdės aukštį taip,
kad alkūnės sudarytų statų kampą, o riešai būtų ne
atremti į klaviatūrą, bet pakelti virš jos.
• Ilgą laiką dirbant nešiojamuoju kompiuteriu geriau
naudoti išorinę reguliuojamą klaviatūrą.
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Kuo naudingi produktai Fellowes:
• Jie padeda palaikyti teisingą rankų padėtį darbo metu.
• Padeda išvengti vidurinio nervo spaudimo riešo kanale.
• Riešo atrama, kilimėlis pelei su riešo atrama ir kilimėlis
klaviatūrai - visi šie produktai užtikrina taisyklingą rankų
padėtį darbo metu.
• Nepamirškite tinkamai uždėti ranką ant atramos taip, kad
kuo mažiau judėtų plaštaka bei riešas ir rankos nepavargtų.

Tunel Health-VPTM
Pagalba riešams
Speciali, patentuota riešo atramos konstrukcija
„Tunel Health-V™“ Fellowes produktuose padeda
išvengti negalavimų ar net sutrikimų, tokių kaip
„Riešo kanalo sindromas“.

Rinkdamiesi ergonomišką delno/riešo
atramą, atkreipkite dėmesį į:
• ergonomiškus sprendimus pasirenkant atramas (riešo atrama
Health-V™, putų pelės kilimėlis su riešo atrama Memory Foam,
Pelės kilimėlis su riešo atrama I-Spire™);
• antibakterinę apsaugą ir lengvą valymą;
• svorį ir matmenis, pvz.: ar jis lengvai telpa į dėklą su nešiojamuoju
kompiuteriu.

VENKITE NETAISYKLINGOS RANKOS PADĖTIES:
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REKOMENDUOJAMI PRODUKTAI:

T-KOM-9181201 1757€
Juoda

T-KOM-9184001 1757€
Pilka

T-KOM-9182801 1850€
Juoda

Atrama Health-V TM
Speciali, patentuota riešo atramos konstrukcija Health-V apsaugo nuo riešo sausgyslių užspaudimo. Paviršius
padengtas antibakterine MICROBAN® medžiaga, apsaugančia nuo žalingų mikroorganizmų dauginimosi.
Neslystantis pagrindas neleidžia kilimėliui judėti ant darbo stalo. Viskoelastinės prisitaikančios putos Memory
Foam visą dieną laiko rankas ergonomiškai taisyklingoje padėtyje. Pagamintas iš medžiagos su elastanu
Lycra®.

T-KOM-9314802
Balta

1670€

T-KOM-9311802 1670€
Pilka

T-KOM-9472902 1670€
Juoda

Pelės kilimėlis su riešo atrama I-Spire™
Novatoriškas siūbavimo dizainas suteikia daugiau patogumo valdant pelę ir sumažina įtampą. Tinka optinėms
ir lazerinėms pelėms. Lengvai valomas paviršius.

T-KOM-9178201 Juoda 1339€

T-KOM-9175801
Pilka

T-KOM-9176501
Juoda

T-KOM-9172801
Tamsiai mėlyna

1630€

1630€

1630€

T-KOM-9178401 Tamsiai mėlyna

1339€

Putų pelės kilimėlis su riešo atrama MEMORY FOAM
Riešo atramos forma, priklausanti nuo rankos prispaudimo stiprumo jėgos ir šilumos, užtikrina komfortišką
darbą. Viskoelastinės prisitaikančios putos Memory Foam visą dieną laiko rankas ergonomiškai taisyklingoje
padėtyje. Neslystantis pagrindas neleidžia kilimėliui judėti ant darbo stalo.

11

ZONA 3

IŠVENKITE KAKLO IR PEČIŲ SKAUSMO

ĮPROTIS

PROBLEMA

Jūs kenčiate nuo pečių ir kaklo skausmo?
Lenkiantis į priekį, sukant kaklą arba keliant galvą aukštyn ir žemyn, žiūrint į dokumentus ant stalo ir į
monitoriaus ekraną gali atsirasti įtampa kakle, pečiuose ir nugaroje. Tokią situaciją dažniausiai sukelia
neteisingi monitoriaus nustatymai arba dažnai naudojami ant stalo gulintys dokumentai. Norint išvengti
nepageidaujamų sveikatos problemų, dirbančio kompiuteriu darbo vieta turi atitikti ergonominius reikalavimus.

SPRENDIMAS
Svarbūs patarimai:

40-75 cm
20-50°

• Monitorius lango atžvilgiu statomas taip, kad
saulės šviesa nešviestų darbuotojui į akis. Todėl
monitoriaus negalima statyti nei prieš langą, nei
šalia jo.
• Monitorius turi būti priešais 40-75 cm atstumu
nuo kūno (per ištiestos rankos ilgį). Didesnis
monitorius (19cm įstrižainės) dar toliau.
• Viršutinis ekrano kraštas turi būti akių lygyje arba
šiek tiek žemiau.
• Taisyklinga padėtis - laikant galvą, pečius ir
klubus tiesia linija. Stenkitės nesukti liemens ir
nesilenkite link ekrano.
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Šiuolaikinės darbo vietos kuriamos taip, kad užtikrintų mažesnį darbuotojų
nuovargį bei padidintų produktyvumą. Šiems tikslams pasiekti padeda ir
optimaliai išdėstyti ir sureguliuoti pagal individualius vartotojo poreikius visi
kompiuterio komponentai. Tiek kompiuterio monitorių, tiek nešiojamą kompiuterį
papildomos atramos ar stovo pagalba pastatysite reikiamame aukštyje.

Renkantis stovą monitoriui atkreipkite dėmesį:
• į stalo dydį, aukštį;
• į monitoriaus dydį / įstrižainę ir jo pagrindo dydį (stabilumo
užtikrinimui), ar pats monitorius turi aukščio reguliavimą, ir
koks monitoriaus svoris;
• ar ant stalo yra pakankamai vietos - papildomas stovas;
monitoriui padės sutaupyti vietos ant darbo stalo, bei
palengvins papildomų raštinės reikmenų organizavimą
(papildoma stove esanti lentynėlė ar stalčius dokumentams);
• į monitoriaus nustatymus ir stalo tipą, pvz.: ar jis yra
kampinis stalas ir monitorius turi būti patalpintas jo kampe
(pastaba: specialios „Smart Suites ™“ serijos stovo
trikampis pagrindas idealiai tinka statyti ant darbo stalo
kampo).

Patikrinkite, kuri jūsų akis yra dominuojanti.
Tuščioje sienoje nupiešę didelį tašką, atsisėskite priešais jį maždaug 3 metrų atstumu. Laikydami
savo pagrindinės rankos smilių 15 cm atstumu nuo savęs, žiūrėkite į sienoje nupieštą tašką, kuris
turėtų būti vienoje linijoje su tuo pirštu. Ranką laikykite taip, kad, pasitelkę periferinį regėjimą,
galėtumėt matyti du piršto vaizdus, vienoje ir kitoje taško pusėje. Kairysis piršto vaizdas atitiks
dešinę akį, o dešinysis – kairę akį. Žiūrėdami tiesiai į tą tašką, atkreipkite dėmesį į tai, ar kuris iš tų
dviejų piršto vaizdų nėra silpnesnis ar skaidresnis už kitą. Jei taip yra, tai tas piršto vaizdas atitinka
jūsų silpnesnę akį. Jei jis gerokai silpnesnis už kitą piršto vaizdą, tai jūs tikriausiai slopinate vaizdą
– viena jūsų akis silpnesnė.
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REKOMENDUOJAMI PRODUKTAI:

Stovas monitoriui Riser

Stovas monitoriui Riser su lentyna

Rekomenduojamas monitoriams iki 17" arba iki
27 kg. Trijų pozicijų reguliuojamas aukštis, nuo
50 mm iki 100 mm. Pagamintas iš 100%
perdirbto plastiko.

Rekomenduojamas monitoriams iki 21"arba
iki 36 kg. Trys atramų rinkiniai leidžia
nustatyti 5 aukščių padėtis: nuo 64 iki
165 mm. Galinėje pusėje yra laidų rūšiavimo
sistema. Pagamintas iš 100% perdirbto
plastiko.

T-KOM-9169301 2500€

T-KOM-9169401 3990€

Stovas monitoriui Riser su stalčiumi/laikikliu

Stovas LCD monitoriui

Rekomenduojamas monitoriams iki 21" arba
iki 36 kg. Trys atramų rinkiniai leidžia
nustatyti 5 aukščių padėtis: nuo 64 mm iki
165mm. Stovo galinėje pusėje yra laidų
rūšiavimo sistema. Su stalčiumi ir
ištraukiamu dėklu dokumentams. Pagamintas
iš 100% perdirbto plastiko.

Skirtas LCD/TFT monitoriams iki 17" arba
iki 14 kg. Aukščio reguliavimas nuo 76 iki
114 mm. Galimybė pasukti 45° kampu
leidžia nustatyti monitorių tinkamu
žiūrėjimo kampu.

T-KOM-9169501 4990€
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T-KOM-91450 3900€

Stovas nešiojamam kompiuteriui Smart Suites™
su 4 USB jungtimis
Išlaiko nešiojamus kompiuterius iki 17’’ ir iki 6
kg. 3 aukščių padėtys (70, 85 arba 100 mm).
Priekyje didelė kišenėlė priedams. Stovo
galinėje pusėje 4 USB 2.0 jungtys ir laidų
rūšiavimo sistema.
T-KOM-8020201 4890€

Stovas nešiojamam kompiuteriui Office Suites™
Išlaiko nešiojamus kompiuterius iki 17’’ ir iki 5
kg. Reguliuojamas pasvirimo kampas nuo 14° iki
27,5°. 6 aukščio reguliavimo padėtys (109 - 160
mm). Specialus laikiklis priekyje neleidžia
kompiuteriui nuslysti nuo stovo.
T-KOM-8032001 3780€

Stovas nešiojamam kompiuteriui
Quick Lift I-Spire™ - baltas

Stovas nešiojamam kompiuteriui Quick Lift ISpire™- juodas

Išlaiko nešiojamus kompiuterius iki 17’’.
7 skirtingos kampo/aukščio reguliavimo
padėtys. Sulankstomos priekinės kojelės.
Ventiliacijos anga užtikrina aušinimą.
Guminio paviršiaus ir priekinio laikiklio dėka
kompiuteris nenuslysta. Galima naudoti su
papildoma klaviatūra ir pele. Susilanksto.

Išlaiko nešiojamus kompiuterius iki 17’’.
7 skirtingos kampo/aukščio reguliavimo
padėtys. Sulankstomos priekinės
kojelės.Ventiliacijos anga užtikrina aušinimą.
Guminio paviršiaus ir priekinio laikiklio dėka
kompiuteris nenuslysta. Galima naudoti su
papildoma klaviatūra ir pele. Susilanksto.

T-KOM-8210101 3200€

T-KOM-8212001 3200€
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ZONA 4

ŠVARI IR ORGANIZUOTA
DARBO VIETA

ĮPROTIS

PROBLEMA

Netvarka ant stalo, amžinas vietos trūkumas?
Daugelis mūsų naudojamų daiktų užima daug vietos ant darbo stalo. Būtini įrenginiai, pvz.: kompiuteris,
telefonas ir spausdintuvas, gali žymiai sumažinti laisvos erdvės kiekį, todėl sunku produktyviai dirbti. Tai gali
sukelti stresą, nuovargį, sumažėja efektyvumas ir pasitenkinimas darbu. Fellowes siūlo daug sprendimų, kurie
padės jums susitvarkyti darbo vietą taip, kad viską galėtumėte lengvai pasiekti.

SPRENDIMAS
Svarbūs patarimai:
• Įsitikinkite ar jūsų darbo vieta pakankamai erdvi.
• Jei ant stalo mažai vietos, naudokite produktus du
viename arba tuos produktus, kuriuos galima uždėti
vieną ant kito (pvz.: lentynos dokumentams).
• Kuriant darbo vietą svarbu valdymo reikmenų
išdėstymas: nuolat naudojami įtaisai, priemonės
dedamos normalioje pasiekiamumo zonoje, mažiau
svarbūs - talpinami maksimalioje pasiekiamumo
zonoje.
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REKOMENDUOJAMI PRODUKTAI:

Stovas CPU/naikikliui Office Suites™
Leidžia pastatyti kompiuterį arba naikiklį po
stalu arba prie darbo stalo. Tvirta konstrukcija,
maksimali apkrova iki 50 kg. - Pločio
reguliavimas: 70-280 mm. Keturi ratukai su
stabdžių mechanizmais.
T-KOM-8039001*

3450€

*Tiekiama pagal užsakymą.

Mobilaus telefono stovas-pieštukinė I-Spire™
Yra papildomas skyrius išmaniajam telefonui su
specialiu lizdu prijungti įkroviklį ir skyrius sąsagėlėms,
kanceliarijai laikyti. Pasunkintas pagrindas stabilumui
užtikrinti.
T-KOM-9381302 Balta
T-KOM-9473202 Juoda

1290€
1290€
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Didžiąją mūsų gyvenimo dalį mes sėdime...
Reguliari mankšta, aktyvus gyvenimo būdas (bėgiojimas ar
važinėjimas dviračiu), pilnavertė mityba - tai visuomenėje vis
didėjantis supratimas apie sveiką gyvenimo būdą.
Tačiau daugeliui iš mūsų geros savijautos ir sveiko gyvenimo būdo
pavyzdys yra kelios minutės pėsčiomis nuo biuro iki darbovietos sėdimos darbo vietos… Viena valanda mankštos sporto salėje
iššvaistoma per septynias valandas, praleidžiamas sėdint prie
kompiuterio.

Kontrastas tarp privataus ir profesinio gyvenimo yra akivaizdus, ypač kai kas ketvirtas
žmogus sakokad jis jaučiasi sveikas namuose ir nesveikas darbe. Kas trečias mano, kad jis
nelabai gali arba išvis neturi galimybės pasirūpinti savo sveikata ir savijauta darbe ir kaltina
dėl to savo darbdavį. 85% darbuotojų mano, kad reikia daugiau dėmesio skirti į jų darbo
vietai keliamus saugos ir sveikatos reikalavimus.*

* Loudhouse Research 2016, Fellowes užsakymu

10 ir daugiau valandų per dieną buvimas sėdimoje
padėtyje ne tik darbe, bet ir namuose,
gali sukelti ...
psichologinius pokyčius,
kurie prasidedajau po 20
minučių sėdėjimo.

apie 29%
didėja nesavalaikės
mirties rizika;

apie 48%
didėja metabolinio
sindromo (kurį vienija
diabetas, didelis kraujo
spaudimas ir nutukimas)
rizika;

apie 40%
didėja širdies, vėžio ir
diabeto (remiantis
pavyzdžiais sėdint 8 val. per
dieną) ligų rizika;

RŪPINKITĖS SAVIMI
Yra daug būdų fiziniam aktyvumui darbe didinti.
Vienas iš jų yra stovimo ir sėdimo darbo
sistemos įgyvendinimas: po valandos sėdimo
darbo padaryti pertrauką, atsistoti ir
pasivaikščioti arba padaryti keliatą pratimų.
Keiskite sėdėjimo padėtis ir dirbkite stovimą
darbą ne ilgiau nei 30 minučių.

didėja nutukimo
rizika.

* šaltinis activeworking.com

Venkite ilgo sėdėjimo ir ilgo stovėjimo. Tarp sėdėjimo ir
stovėjimo mėgaukitės jums tinkama aktyvia veikla,
kuria siekiama:

• sveikatinamojo fizinio aktyvumo,
• kalorijų deginimo,
• didesnio efektyvumo,
• rūpinimosi sveikata ir gera
savijauta.
SĖDĖJIMAS
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apie 50%

VISO KŪNO
JUDESIAI

STOVĖJIMAS

Darbo
Darbovieta
vieta
Sit-Stand
Sit-Stand Lotus™
Lotus™
Sėdima - stovima darbo vieta skatina darbuotoją sumažinti sėdimo darbo
laiką ir lengvai keisti padėtį dirbant. Kompleksinės technologijos ir
ergonominių rankenų pagalba aukštis lengvai reguliuojamas. 22 skirtingo
aukščio nustatymai ir 17" vertikalus reguliavimas tam, kad žmogus galėtų
dirbti jam tinkamoje padėtyje. Inovatyvus laidų valdymas ir įrenginio
įkrovimo lizdas užtikrina patogų planšetinio kompiuterio ar išmaniojo
telefono naršymą bet kokiame aukštyje. Stovai parduodami jau paruošti
naudojimui - nereikalauja jokio surinkimo - reikia tik išimti juos iš pakuotės.
Išlaiko iki 15 kg. Du darbo paviršiai suteikia daug naudingos erdvės
įvairiems priedams pasidėti. Garantija 3 metai.

T-KOM-009901 Baltas* 48500€
T-KOM-007901 Juodas* 48500€

Monitoriaus laikiklis Lotus™
Suderinamas su Fellowes Lotus ™ sėdėjimo/stovėjimo darbo vieta, padeda
palaikyti optimalų aukštį ir matomumą. Aukščio reguliavimas iki 40 cm. Galima
rinktis viengubą (vienam monitoriu) arba dvigubą (dviems monitoriams) stovą.
Dvigubo monitoriaus laikiklio rankena leidžia reguliuoti monitorių atstumus
vienas nuo kito norimu artumu. Kiekvienas laikiklis Išlaiko monitorių iki 27" ir 7kg.
Atitinka VESA montavimo standartus.
T-KOM-8042801 Viengubas* 8900€
T-KOM-8042901 Dvigubas* 13900€
*Tiekiama pagal užsakymą.
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„Entelo“ kėdės - tai sertifikuoti produktai taisyklingai stuburo laikysenai.
Ergonominės formos parametrai puikiai tinka turintiems stuburo problemų.
Pasinaudokite galimybe išbandyti kėdę nemokamai!*

Norm

B-ENT-NORMB 13400€

*kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką(-ę) arba www.eurobiuras.lt

Uni

B-ENT-UNIB 15800€

