The wellness mouse.
Musealternativet som motvirker smerte foran bildeskjermen.

Fight the Pain.
™

Stadig flere tilbringer hele dagen foran
en bildeskjerm. Vi beveger oss for lite og
sitter for mye i statiske stillinger som vi ikke
er bygd for. Mange opplever problemer
med verking i arm, skulder og nakke.
I Mousetrapper har vi en oppgave:
Ingen skal trenge å ha smerter på grunn
av en dårlig musestilling.
Den svenske oppfinneren Rolf
Strömberg lanserte vår første
Mousetrapper i 1994. En suksess som
i dag er markedsledende i Norden og
lanseres internasjonalt. I dag vet vi, og de
fleste ergonomer og arbeidsterapeuter
med oss, at det er mulig å unngå smerter
foran bildeskjermen.
Mousetrapper er musealternativet som
forebygger musearm og andre problemer
som kan oppstå ved arbeid med en vanlig
datamus. Den sentrerte plasseringen av
Mousetrapper foran tastaturet gir en god
ergonomisk arbeidsstilling, med armene
nær kroppen og hendene nær tastaturet.

På den måten er det mulig
både å forebygge og ofte lindre
belastningsskadene som kan oppstå
i forbindelse med at du jobber utenfor
din egen skulder – som du gjør med
en vanlig datamus. Nå trenger du altså
ikke å strekke deg etter musen på
skrivebordet lenger. Den brede og myke
håndleddstøtten gir samtidig støtte og
avlastning for nakke, skuldrer, armer
og håndledd.
Prøv Mousetrapper – the wellness mouse.
Les mer om oss og produktene våre på
mousetrapper.com.

En del av en helhet.
Bærekraft handler om veldig mye mer
enn bare materialvalg og transport. Alt
henger sammen, og beslutninger vi tar
i dag får konsekvenser i fremtiden. Det
handler naturligvis om ansvar for jorden
vår og miljøet, men også om å skape
gode vilkår for medarbeidere, bidra
til samfunnsnytte og fremme sunn
forretningsvirksomhet. I Mousetrapper
ønsker vi mer enn bare å ha en
velformulert policy. Vi har et sterkt
ønske om å være med og dra lasset.
Det er ikke enkelt. Rollen som
produsent får konsekvenser som
det kan være vanskelig å ha oversikt
over. Men så langt det er mulig
ønsker vi å være en del av en helhet
og ta vårt ansvar.
Nedenfor følger en kort
oppsummering av hva vi gjør og
hvordan vi tenker. Les gjerne vår Code
of Conduct og vår Sustainability Policy
hvis du ønsker å vite mer.
Hvordan kan en produsent i
Sverige bidra til et bedre miljø?
Mousetrappers produkter er først og
fremst designet for å holde lenge, men
også for å redusere miljøpåvirkningen.
Her er det ikke ”bruk og kast” som
gjelder. Produktene er enkle å
rengjøre, og det finnes reservedeler
for løpende service og vedlikehold.
Alt for å forlenge levetiden - og når
produktene er utslitt, skal de kunne
resirkuleres i størst mulig grad og på
enklest mulig måte.
Våre leverandører finnes
hovedsakelig i vårt nærområde og

er valgt med omhu. Plastdelene
fremstilles for eksempel i Estland
og kretskortene i Sverige, noe som
betyr mindre transporter. Vi har
dessuten valgt leverandører som vi
kan samarbeide nært med og kunne
ha en reell innflytelse på. Vi holder
selvfølgelig øynene konstant åpne for
å finne funksjonelle og resirkulerbare
materialer. Vi sørger også for at
defekte plastdetaljer males opp og blir
til nye produkter.
De som jobber med og for oss
skal trives
Mangfold er sunt. I Mousetrapper ser vi
det som en fordel at alle kan bidra med
ulike perspektiver og ulik kompetanse.
Uansett kjønn, kultur, seksuell legning
eller utdanning. Vi ser det som et viktig
bidrag til vår konkurransedyktighet som et globalt selskap er det en fordel
å ha medarbeidere med ulik bakgrunn
og erfaring.
Vi signerer naturligvis både
FNs og ILOs traktater vedrørende
menneskerettigheter og arbeidsforhold.
Les mer i vår Code of Conduct.
Sunn forretningsvirksomhet gir
langsiktige resultater
Selvfølgelig kan vi ta snarveier
og kjøpe raske og enkle seirer. I
Mousetrapper ønsker vi imidlertid
å tenke langsiktig. Kan vi utvikle
konkurransedyktige produkter og
jobbe for langsiktige profesjonelle
samarbeid med våre partnere og
leverandører, tror vi at belønningen

er gode resultater i det lange løp.
Vi ønsker å skape en kultur som
bygger på åpenhet og tillit i disse
relasjonene, der vi kan stole på
hverandre og sammen skape en sunn
forretningsvirksomhet.
Bestikkelser er noe som forgifter
forretningslivet og noe vi tar sterk
avstand fra. Det gjelder også alle
former for uetiske og ulovlige
handlinger. Vi forventer selvsagt at
våre partnere og leverandører har
samme holdning.
Har du spørsmål eller ideer som
kan gjøre oss bedre? Da hører vi
gjerne fra deg.
Bærekraft kan lett bli noe som krysses
av på oppgavelisten. Vi ønsker ikke
at det skal være slik, og vi tar gjerne
imot hjelp fra deg. Vi forsøker
hele tiden å utvikle virksomheten
og produktene våre ut fra et
helhetsperspektiv der miljø, økonomi
og det sosiale går hånd i hånd.
Anders Ehnbom,
administrerende direktør
i Mousetrapper

Advance 2.0

Fordeler med Advance 2.0
Advance 2.0 er vår storselger og den finnes i tre utførelser
med elegante aksentfarger i hvitt eller korall. Med hele 6
programmerbare knapper har du mulighet til å få din Mousetrapper
nøyaktig slik du vil ha den. Last ned programvaren MT Keys, så kan
du enkelt endre alle knappenes funksjoner, legge inn standardtekster,
brukerprofiler og mye mer. MT Keys finnes for både Mac og PC.
På Advance 2.0 har du også et utfellbart tastaturunderlag som gjør
at den passer like bra til de nye, supertynne tastaturene som til de
høyere standardtastaturene.

Fakta
■
■
■
■
■
■

Bredde: 480 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 110 mm
Vekt: 665 g
Art.nr: Hvit MT112
Art.nr: Korall MT120

Nøkkelfunksjoner
■
■
■
■
■
■
■

Supertynn ergonomisk design
Aksentfarger i hvitt eller korall
Styrematte med klikk- og scrollfunksjon
6 programmerbare knapper for tilpasning til eget behov via MT Keys
Utskiftbare håndleddsstøtter
Justerbar høydetilpasning med bøybart friksjonsbelegg
2000 dpi

Advance 2.0+

Fordeler med Advance 2.0+
Mousetrapper Advance 2.0+ er den oppgraderte versjonen av
vår storselger Advance 2.0. Akkurat som Advance 2.0 har den
hele 6 programmerbare knapper, men håndleddstøttene er mer
bekvemme – samme som på Mousetrapper Prime. De avlastende
håndleddputene kan tørkes av, og holdes enkelt rene og friske med
desinfeksjonsmiddel for overflater.
De 6 programmerbare knappene gir deg muligheten til å få
Mousetrapper akkurat slik du vil ha den. Last ned programvaren
MT Keys, så kan du enkelt endre alle knappenes funksjoner, legge
inn standardtekster, brukerprofiler og mye mer. MT Keys finnes for
både Mac og PC.
Advance 2.0+ har også et utfellbart tastaturunderlag som gjør at
Mousetrapper passer like bra til supertynne tastaturer som til de
høyere standardtastaturene.

Fakta
■
■
■
■
■

Bredde: 480 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 110 mm
Vekt: 665 g
Art.nr: MT122

Nøkkelfunksjoner
■
■
■
■
■

■
■

Supertynn, ergonomisk design
Svart med hvit aksentfarge
Styrematte med klikk- og rullefunksjon
6 programmerbare knapper for tilpassing til eget behov via MT Keys
Utskiftbare håndleddstøtter som kan holdes rene med
desinfeksjonsmiddel for overflater
Justerbar høydetilpassing med bøybart friksjonsbelegg
2000 dpi

Lite

Fordeler med Lite
Lite er basisproduktet blant Mousetrapper-produktene og er tilpasset
etter et tastatur med normal størrelse. Den er til for deg som ikke
har behov for mer enn høyreklikk, dobbeltklikk og scroll samt
klikkfunksjonen som finnes på Mousetrappers unike styrematte.
Lite har også myke, avlastende håndleddsstøtter som finnes i svart
eller rød utførelse.

Fakta
■
■
■
■
■
■

Bredde: 495 mm
Høyde: 25 mm
Dybde: 125 mm
Vekt: 695 g
Art.nr: Rød MT115
Art.nr: Titanium grå MT114

Nøkkelfunksjoner
■
■
■
■

Fire knapper med scroll og autoscroll
Styrematte med klikk
USB Plug and Play
1500 dpi

Prime

Fordeler med Prime
Alt du ønsker av en Mousetrapper og litt til. Åtte programmerbare
knapper gir deg betydelig flere muligheter til å få Mousetrapper
akkurat slik du vil ha den. Prime gir mulighet til å jobbe trådløst via
Bluetooth, men du kan naturligvis koble den til med USB-kabel hvis
du foretrekker det. Last ned appen vår MT Keys, så kan du enkelt
endre funksjon på knapper, legge inn standardtekster, brukerprofiler
og mye mer. MT Keys finnes både til Mac og PC.
Håndleddstøttene på Prime kan tørkes av og skiftes ut, noe som
gjør produktet lett å holde rent og pent. Prime har et utbrettbart
tastaturunderlag som gjør at den passer like godt til de nye syltynne
tastaturene som til høyere standardtastaturer.

Fakta
■
■
■
■
■

Bredde: 480 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 110 mm
Vekt: 720 g
Art.nr: MT123

Nøkkelfunksjoner
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Supertynt ergonomisk design
Styrematte med klikk- og scrollfunksjon
Mulighet til å arbeide trådløst via Bluetooth
8 programmerbare knapper for tilpasning til eget behov via MT Keys
Håndleddsstøttene kan holdes rene med desinfeksjonsmiddel
Utskiftbare håndleddsstøtter
Justerbar høydetilpasning med bøybart friksjonsbelegg
Batteritid før lading er 4 måneder
Oppladbart batteri
2000 dpi
Bluetooth 4.1

Programvare

Alpha

Opplev MT keys
Klikk/Merk
Dobbeltklikk
Forminsk

Rull opp

Rull
Høyreklikk
Forstørr

Kopier

Lim inn

Rull ned

Fordeler med Alpha
Mousetrapper Alpha er vårt mest komplette produkt,
som kombinerer fordelene ved et sentrert pekeverktøy og
brukervennligheten til et fullskalatastatur. Alpha kobles til PC-en via
Bluetooth eller ved hjelp av USB-kabel, og har lang batteritid for deg
som har behov for å jobbe trådløst. Gjennom å kombinere tastatur
og ergonomisk pekeverktøy trenger du aldri mer å tenke på hvilket
tastatur som passer til Mousetrapper eller justere mellomrommet
mellom pekeverktøy og tastatur. Mousetrapper Alpha er det
komplette produktet for deg som ønsker mindre smerter og høyere
komfort uten at det går på bekostning av effektivitet eller fleksibilitet.

Fakta
■
■
■
■
■

Bredde: 313 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 220 mm
Vekt: 745 g
Art.nr: MT116

Nøkkelfunksjoner
■
■
■
■
■
■
■

Ergonomisk musealternativ med innebygd tastatur
19 programmerbare knapper for tilpassing til eget behov
Batteritid ved full lading er opptil 2 måneder
Styrematte med klikk- og rullefunksjon
Slank, ergonomisk design
Bluetooth 4.1
2000 dpi

Skreddersy opplevelsen

Mousetrapper-følelsen og MT Keys

Forsterk Mousetrapper-følelsen ved å tilpasse knappenes funksjoner
så de passer nettopp til din måte å jobbe på. Last ned MT Keys ved å
gå inn på Mousetrapper.com, klikke på Nedlastinger og deretter velge
MT Keys for Windows eller OS X. Følg deretter anvisningene.
Når MT Keys er lastet ned, vises et bilde av produktet, det
samme bildet du finner under din Mousetrapper. Plasser markøren
på knappen som du vil endre. Klikk på den ved å trykke lett på
styrematten én gang. Du får nå opp en nedtrekksmeny der du kan
velge fritt hva du ønsker at knappene skal gjøre. Du kan gjøre alt fra
å legge til ekstra venstreklikk til å opprette hurtigkommandoer eller
legge inn tekster som du senere kan lime inn.
MT Keys gjør jobben foran PC-en enklere!

Med peke-, lang- og ringfinger plassert på styrematten styres
markøren på skjermen med enkle bevegelser, og matten forflytter seg
todimensjonalt på en veldig behagelig måte. Du kan også venstreklikke
hvor du vil på styrematten.
Med programmet MT Keys er det enkelt å endre eksisterende
funksjoner på Mousetrapper så du får nøyaktig de funksjonene du ønsker.
Programmet MT Keys er enkelt å laste ned fra Mousetrappers hjemmeside.

Tips for en bedre
arbeidsstilling og ergonomi
■

■
■
■

■

■

Still inn stolen slik at føttene får støtte mot gulvet, og strekk
ryggen også når du sitter.
Hold armene nær kroppen når du jobber.
Støtt armene på en underamsstøtte eller et bord.
Varier arbeidsstillingen, reis deg innimellom og jobb ved et hevog senkbart skrivebord.
Plasser skjermen på en avstand som føles behagelig for både
øyne og nakke.
Forebygg belastningsskader (RSI) ved å se nærmere på valg
av datamus.

Tips

Tilbehør

Nyttige tips
og løsninger.

Den ergonomiske
arbeidsplassen.

Det er mange ting man kan tenke på for å unngå unødige smerter ved arbeid foran
en bildeskjerm. I bunn og grunn handler det om at en statisk stilling før eller senere
risikerer å skape problemer. Gjentatte ensidige små og statiske bevegelser kan gi
problemer, der tretthet i muskler kan være det første tegnet.
Regelmessige pauser, små enkle øvelser og ergonomiske løsninger gir bedre
forutsetninger for å unngå unødige smerter i arm, skulder eller nakke. Her følger
noen tips om hva du kan gjøre. Gå gjerne inn på www.mousetrapper.com hvis du
ønsker flere råd og øvelser.

I Mousetrapper er vi nøye med detaljene, men er samtidig opptatt av helheten.
En bærekraftig og sunn arbeidsplass krever samspill mellom flere elementer.
En ergonomisk arbeidsplass er viktig for at vi skal orke å prestere og for at vi
skal trives og ha det bra. Hev- og senkbare skrivebord, regelmessige pauser
og ergonomiske øvelser er viktige komponenter i et sunt miljø.

Små pauser hjelper

Ergonomiske løsninger

Alle arbeidsstillinger risikerer å bli statiske,
og derfor er det viktig å kunne ta små
mikropauser i arbeidet. Slik at musklene kan
slappe av og hente seg inn. Strekk gjerne
på deg og ta en liten spasertur.

Mousetrapper er utformet for å skape en
naturlig ergonomisk stilling der albuene
havner innenfor skulderen, noe som drastisk
reduserer problemer med smerte i arm,
skulder og nakke.

Ergonomiske øvelser

Et hev- og senkbart skrivebord har
flere fordeler. Dels kan du enkelt sørge
for at du sitter riktig ved å kontrollere at
albuene befinner seg i samme høyde som
skrivebordet når du sitter avslappet med rett
rygg. Den åpenbare fordelen er ellers at det
er enkelt å variere mellom en stående og
sittende arbeidsstilling. Fordelen med å stå er
at du aktiverer flere muskler hvis du samtidig
flytter vekten mellom bena fra tid til annen. Et
tips er å stå og jobbe like etter lunsj, noe som
er bra når maten skal fordøyes.

Noen enkle øvelser:
Strekk armene ut foran deg, hold
hendene sammen og kjenn at
skulderbladene strekkes fra hverandre.
Hold denne stillingen i 5–15 sekunder.
Sprik med fingrene og knytt nevene
vekselvis. Gjenta 10 ganger med hver hånd
og kjenn hvordan spenningene slipper taket.
Slitne ben avhjelpes ved å løfte hælene
når føttene er plassert i gulvet. Gjentas
gjerne 20 ganger.
Skuldersmerter kan forebygges ved at
du stiller deg i en døråpning med høyre
ben foran det venstre. Hold høyre
hånd (venstre hvis du er venstrehendt)
i korsryggen med håndflaten ut. Sett
baksiden av albuen mot dørkarmen og
tøy forsiktig i 5–10 sekunder ved å lene
overkroppen bakover. Da går albuen forover.
Slapp av og gjenta et par ganger.

Mousetrappers hovedprodukt er ergonomiske mus, som er utformet med
tanke på å redusere risikoen for skjev- og overbelastning i armer, skuldrer,
rygg og nakke. Vi fokuserer imidlertid også på tilbehøret, som er viktige
bestanddeler i et ergonomisk arbeidsmiljø. Suppler arbeidsplassen med
Musetrappers tilbehør, for eksempel vår ståmatte, vår laptop/tablet stand
og vår underarmsstøtte. Ved å se nærmere på helheten kan du redusere
risikoen for smerter og overbelastningsskader, og skape et bærekraftig
miljø med et personale som trives og har det bra.

Sitt rett med en stol som du kan justere.
En lett foroverbøyd stilling er å foretrekke.
Føttene skal være godt plassert på gulvet,
og sørg for god støtte for korsrygg og
underarmer.

Se våre tilbehør



Nyhet!

Standfriend

Slik startet det

Bærekraftig virksomhet

Helt fra begynnelsen av har vi evaluert
produktutvalget vårt og dagens produkter
dekker de fleste jobbsituasjoner,
som fremmer en god arbeidsstilling
ved skrivebordet. Ergonomisk mus,
tastatur, ståmatte, bærbart PC-stativ og
underarmsstøtte – men vi manglet et
produkt som lar oss jobbe stående.

Bærekraft er kjernen i virksomheten vår,
og som en teknologibedrift forsøker vi å
minimere miljøpåvirkningen. Les mer om
våre ambisjoner her.

Våre designere utarbeidet derfor et
konsept som oppfylte kravene våre: Vi
ønsket et brukervennlig produkt for enkel
oppbevaring og med et flott utseende.
Noe vi ønsker å se i hjemmet vårt og
bruke hver eneste dag i mange år.

Standfriend-historien
Hos Mousetrapper har vi ett mål: Ingen skal oppleve smerter eller belastningsskader
når de jobber i en ukomfortabel arbeidsstilling. Eller, som vi sier: Fight the Pain.
Alt startet med en datamus i 1994 da den svenske oppfinneren Rolf Strömberg
lanserte Mousetrapper – en alternativ mus som forebygger belastningsskader og
andre problemer som kan oppstå når du bruker en tradisjonell mus.
Siden den gang har vi utvidet utvalget av «Fight-the-Pain»-produkter, og Standfriend,
vårt nyeste familiemedlem, lar deg jobbe både sittende og stående. Med dette
produktet kan du jobbe mer komfortabelt lenger.

Lokal produksjon i Sverige er helt naturlig
for oss. Det reduserer transportbehov
og gir oss full oversikt over hele
produksjonen, noe som bidrar til høy
kvalitet og sikrer en bærekraftig prosess.
Alle materialer – fra emballasje til produkt
– er bærekraftig produsert. Standfriend
er produsert i Småland-regionen, kjent
for entreprenørånd og håndverk av høy
kvalitet. Regionen er også hjemstedet

til flere anerkjente svenske design- og
produksjonsselskaper, som IKEA og
Husqvarna.
Vi hører ofte at miljøbevissthet handler om
å kjøpe noe som varer lenge. Og målet
vårt er at Standfriend vil være en trofast
følgesvenn i mange år, og hvem vet?
Kanskje også neste generasjon vil bruke
den som et Fight the Pain-produkt.

Fordeler med Standfriend
Vi føler oss bedre når vi kan variere arbeidsposisjonen. Standfriend er
en utmerket løsning for å variere din daglige arbeidsposisjon på en enkel
måte.

Skrivebordet er vendbart; velg mellom en ren Hvit overflate
eller elegant Grafitt Grått.
Velg mellom sort eller lysegrå metall stand.

Intelligent design gjør at du enkelt finner din riktige arbeidshøyde. Det
generøse skrivebordet til tastaturet gir også plass til din mobiltelefon,
notater eller vannglasset.
Designet for enkel håndtering. Du kan enkelt flytte og legge sammen din
Standfriend – i tillegg ser den bra ut på veggen når den ikke er i bruk.
Standfriend er designet og produsert i Sverige – dette reduserer
transportbehov og gir gjennomsiktighet i hele produksjonssyklusen.

Fakta
Bredde: 600 mm
Dybde: 495 mm
Høyde: 680 mm
Vikt: 6.5 kg
Arbeidshøyde: 150-190 cm
Max. screen size: 17”
Max. belastning: 10 kg

To farger i en: Vendbart skrivebord,
hvit eller grafitt grå
Modell TB501: Sort metall stand
Modell TB502: Lysegrå metall stand

Standfriend er enkel å sette bort og det enkle
sammenleggbare designet tar liten plass. Heng den på
veggen eller sett den bort når den ikke er i bruk.

Våre tilbehør

Laptop/Tablet Stand
Mousetrappers Laptop/Tablet Stand hjelper deg med å holde
hodet i en ergonomisk stilling og øynene i riktig høyde.
■
■
■
■
■

Lengde: 254 mm
Bredde: 183/267 mm (min/maks)
Høyde: 10/184 mm (min/maks)
Vekt: 430 g
Art.nr.: TB402

Type

Kommer
snart

Et tastatur av høy kvalitet med slank design,
som kan justeres så det gir god ergonomi.
Utstyrt med solceller og funksjonstaster som
programmeres i MT Keys.
■
■
■
■
■

Lengde: 492 mm
Bredde: 161 mm
Høyde: 21 mm
Vekt: 667 g
Art.nr.: TB403

Underarmsstøtte

Active

Gi støtte for underarmene og
unngå overbelastning i armene med
Mousetrappers underarmsstøtte.

Ståmatten Active motvirker
tretthet og verking i føttene, og
hjelper deg med å ha en god
stilling når du står og jobber.

■
■
■
■
■
■

Bredde: 680 mm
Dybde: 205 mm
Høyde: 20 mm
Midje: 40 mm
Art.nr.: TB214*
Art.nr.: TB202**

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

■
■
■
■
■

Lengde: 740 mm
Bredde: 450 mm
Høyde: 18 mm
Vekt: 875 g
Art.nr.: TB401

Du finner alle våre tilbehør
på mousetrapper.com

www.mousetrapper.com

