Kvalita je potvrzena a zpečetěna
Používání průmyslových rohoží Ergolastec je vynikající pro záda
pracovníků, snižuje počet absencí, čímž zvyšuje produk�vitu a jejich
komfort

Rohož ERGOLASTEC dobře tlumí a absorbuje
rázy a vibrace. Výrazně zpomaluje nástup
příznaků únavy, snižuje možnost otékání dolních konče�n a svalové napě�.
Pružnost rohože umožňuje pasivní reakce
svalů na nohách, zejména lýtek, čímž se snižuje
napě� pohybového aparátu vlivem konstantního napě�.
Díky těmto vlastnostem je dosaženo vysoké
koncentrace pracovníků na výkon a �m
dobré produk�vity práce a nižší zmetkovitos�.
AGR

Vysoký počet absencí lze přičíst
diagnózám onemocnění páteře
a zad.
Muskuloskeletární onemocnění
představují téměř 42% všech absencí a téměř polovinu všech případů pracovní neschopnosti.
Zdaleka nejčastějším onemocněním
z této skupiny diagnóz je bolest,
navíc ve většině případů chronická!
Year
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Source: Knieps F I Pfaff H (Hrsg.) „Langzeiterkrankungen“. BKK Gesundheitsreport 2015;
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KRAIBURG používá ERGOLASTEC®
a tím předchází problémům!

Pozitivní účinky ergonommické průmyslové rohože
ERGOLASTEC

®

- na krevní oběh a činnost svalů dolních končetin
(aktivace svalové pumpy)
- na stabilitu a koordinaci
- na prevenci vzniku křečových žil
- na subjektivní pocit pohody

-

AGR – více než jenom nálepka
Certifikát AGR pomáhá při rozhodování při nákupu výrobků šetrných k zádům-

Jaké vlastnosti musí mít výrobek vhodný pro optimální oporu páteře a pohybového ústrojí?

Obchodníci často prezentují spoustu nepravdivých nebo zavádějících informací a proto vznikla
kampaň za zdravá záda (AGR), která poskytuje vodítka pro spotřebitele pomocí AGR certifikátu.
Tento certifikát je udělován pouze produktům, které byly testovány nezávislou komisí odborníků
z různých lékařských oborů a byl prokázán jejich pozitivní vliv na zdraví zad a páteře.
Pravděpodobně to nejdůležitější na tomto certifikátu je, že jde o multidisciplinární přístup k těmto
produktům a že závěry jsou vytvořeny na základě informací od řady lékařů a ne pouze zástupci
průmyslu, kteří jsou často motivováni pouze komerčními zájmy.
AGR certifikát dokonce získal nejvyšší hodnocení EXELENT od spotřebitelského časopisu ÖKO-TEST.
Certifikát AGR byl také hodnocen na „LABEL – ONLINE“, který financuje Spolkové ministerstvo
spravedlnosti a ochrany spotřebitele a získal zde nejvyšší známku. Byl potom zařazen do kategorie
„NEJVÝŠE DOPORUČOVANÝ“ ve všech kategoriích.
Vzhledem k přísným testovacím kritériím a podpoře panelu certifikovaných zdravotnických
pracovníků se certifikát AGR těší vysoké úrovni akceptace v odborných lékařských kruzích.
AGR pečeť se již stala běžnou známkou kvality pro spotřebitele a jasným indikátorem vhodnosti
výrobku pro zdraví zad a pohybového aparátu.
Cíl AGR je vypořádat se s veřejným nepřítelem pro zdraví č.1 – bolestí zad
Účelem sdružení je podpora výzkumu příčin bolestí zad a způsobů zabránění vzniku těchto bolestí.
Výsledkem tohoto výzkumného úsilí je, co nejvíce rozšířit znalosti, které povedou k eliminaci bolestí
zad.
Shromažďování a sdružování těchto lékařských poznatků a jejich poskytování, vzdělávání a pomoc
postiženým jsou hlavními cíli AGR – kampaň pro zdravá záda, která vznikla v roce 1995. Od počátku
spolupracuje s mnoha významnými lékařskými institucemi.
Nepostradatelným prvkem v prevenci a terapii při zmírňování bolestí zad je použití „BACK-FRIENDLY“
pomůcek při každodenních činnostech.
Další informace na www.agr-av.de
KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG

MG Plastics s.r.o.

