
.....tilstramning og afskruning af 
lågene på centrifugerør kan være 
en af de aller farligste opgaver en 
laboratorietekniker laver i løbet af 
en arbejdsdag?

I dag anerkendes EBA, forkortelse 
for Ensidigt Belastende Arbejde, 
som et hyppigt, alvorligt problem 
på arbejdsmarkedet.

Det kraftfulde og præcise vrid 
man foretager for at skrue låg på 
et centrifugerør, kan virke  som en  
ganske ubetydelig bevægelse.

Prøv så at gange den med mange 
hundrede gentagelser pr. dag, og  
forstå hvorfor så alvorlige gener  
som karpaltunnelsyndrom eller  
seneskedehindebetændelse er en 
risiko for laboratorieteknikere.

Hvorfor ikke lade LidTwister®
klare opgaven?

Karpaltunnelsyndrom: Forårsages af længere 
tids overbelastning af den store median-nerve 
i håndleddet. Dette sker ofte ved arbejde udført 
med mange små vrid og vip i håndleddet.
De vigtigste symptomer er smerter, snurren og 
følelsesløshed i fingrene. 

Seneskedehindebetændelse: Overbelastning af  
de svøb der holder senerne fast. I hænderne 
forårsages den tit af arbejde med gentagne og 
kraftbetonede gribe- / stramme-bevægelser. 
De vigtigste symptomer er smerter, hævelser og 
stivhed i hænderne. 

Vidste
du
at...?



Information og brug:

LidTwister® har tre indstillinger:

1. Apparatet skruer låget af og 
efterlader det løst oven på 
centrifugerøret.

2. Apparatet skruer det løst 
monterede låg fast.

3. Apparatet skruer låget af og 
holder på det, hvorefter lågen 
åbnes. Når røret igen placeres 
i holderen og lågen lukkes, 
skrues låget på igen.

LidTwister® startes ved at lukke 
lågen med hånden. 

Når lågen lukkes fastlåses den og  
apparatet starter. Når apparatet er 
færdigt åbnes lågen automatisk.

LidTwister® 
Er opfundet, designet og 
fremstillet i Danmark.

LidTwister® 
Mål: 45 x 21 x 30 cm (H x B x D) 
Vægt: 17 kg 

LidTwister® 
Kan anvendes til 50 og 15 ml
standard centrifugerør. 

Anvender man 50 ml rør behøves 
adapteren ikke (A), men ved 15 ml 
rør placeres den i styret (B).

Forhandler:

tel. +45 4847 5070
info@in-vitro.dk
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