
 
 

Ranne/kämmentuki CombiRest 
näppäimistö- ja hiirialustalla 
 

Uuden korotetun hiirimaton ansiosta ranteen asento säilyy suorana myös 
hiirtä käytettäessä. 
 
 
 
Ergonomiset edut 
 

 Ranne/kämmentuen antama tuki auttaa 

vähentämään rannekanavaoireyhtymän oireita, 

kuten pistelyä, tunnottomuutta tai kylmyyttä käsissä. 

Tuki auttaa säilyttämään ranteen suorassa 

asennossa sekä näppäilyn aikana että taukoa 

pidettäessä. 

Tuen ja korotetun hiirimaton avulla päästään 

samaan tulokseen myös hiirikäden osalta 

 Korotettu hiirimatto yhdessä tuen kanssa antaa 

paremman tuen ja vähentää painetta ranteen alueella 

painon jakautuessa laajemmalle alueelle 

 Ranne/kämmentuki CombiRest Uplift antaa parhaan 

mahdollisen tuen: se ei ole liian kova eikä liian 

pehmeä, jolloin ranteen alle voisi syntyä liikettä 

hidastavia painaumia. 

 Alusta on maalattu mattavärillä, jotta siitä ei tulisi 

häiritseviä heijastuksia silmiin. 

 Alusta mahdollistaa työskentelyasennon 

muuttamisen, koska näppäimistöä ja hiirtä voidaan 

pitää joko pöydällä tai sylissä. Asennon 

muuttaminen silloin tällöin on ergonomisesti 

hyödyllistä. 

 
  

Tuotteeseen kuuluu korotettu hiirimatto 

Korotettu hiirimatto ylläpitää ranteen 
suoraa asentoa niin pystyhiiriä kuin 
normaalejakin hiiriä käytettäessä 

CombiRest Upliftin käyttäminen 
ergonomisena kulmapalana 



 
 

Tärkeitä ergonomisia vihjeitä 
 
Oikeaoppisesta ergonomisesta käyttötavasta 

johtuen tätä tuotetta tulisi oikeastaan kutsua 

'kämmentueksi' laajalti käytetyn termin 'rannetuki' 

sijasta. (Emme ole hylänneet termiä 'rannetuki', 

koska muuten tuotettamme ei löydettäisi.)  

 

Jos näppäimistöä käytetään tukea hyödyntäen, 

tulisi kämmenen (kämmenen alareunan) olla tuen 

päällä - ei ranteen. Jos rannetta pidetään tuen päällä, 

niin ranteen alapuolinen paine voi vaikeuttaa veren 

virtausta ja puristaa rannekanavaa. 

 

Ilman ranne/kämmentukea ihmisellä on taipumus 

pitää käsiä pöydällä sormet näppäimistöllä. Tämä 

johtaa huonoihin ranneasentoihin. Tilanne on vielä 

huonompi, jos ranteita pidetään pöydän reunaa 

vasten. Paras tapa toimia on pitää kämmentä tuen 

päällä, ei rannetta.  

 
 
Muut edut 
 

 Pöytätilaa säästyy, kun alusta sijoitetaan täyttämään pöytätasojen sisäkulmaa. 

 Soveltuu oikea- ja vasenkätisille, sillä hiirimatto voidaan sijoittaa näppäimistön oikealle tai 

vasemmalle puolelle. 

 
  
Ympäristöystävälliset materiaalit 
  

 Alustan metalli on kierrätettävissä täysin. 

 Pulverimaalaus ei aiheuta VOC-aine (volatile organic compound) päästöjä tai ne ovat 

hyvin vähäisiä. 

 Pehmusteen alla oleva puulevy on valmistettu FSC-sertifioidusta materiaalista. Forest 

Stewardship Council -todistus vahvistaa, että puu on hankittu ympäristöystävällisellä, 

sosiaalisesti vastuullisella ja ekonomisella tavalla. 

 
  

Korotettu hiirimatto vasenkätisille aseteltuna 

Korotettu hiirimatto oikeakätisille 



 
 

Tekniset tiedot 
 

Mitat_____  Alusta 700 x 275 x 20 mm 

Ranne/kämmentuki 700 x 90 mm  

Hiirimatto 180 x 220 mm 

Alusta      Pulverimaalattua teräslevyä, mattaväri 

Rannetuki Ympäristöystävällinen vaahtomuovi, joka sisältää kasviöljypohjaisia 

ainesosia. Kangaspäällyste (vaihtoehtoisesti keinonahkapäällyste) 

Hiirimatto   Voidaan sijoittaa näppäimistön oikealle tai vasemmalle puolelle 

Liukuesteet___ Alustan alla 
 
 
Tuotekoodi 
 
12106 – Ranne/Kämmentuki metallialustalla, kangaspäällyste (vaihtoehtoisesti 
keinonahkainen päällyste: 12107) 


