CÔNG THÁI HỌC MANG
LẠI LỢI ÍCH VỀ KINH TẾ
Làm cách nào công thái học hiện đại có thể cải thiện sức
khỏe nhân viên và lợi nhuận của công ty.

Hầu hết mọi người dành 1 phần tư đến 1 phần ba thời gian cuộc
đời trong lúc thức của họ tại nơi làm việc.1 Đó là một khoảng thời
gian lớn đối với nhân viên. Và đối với người chủ lao động, đó lại là
một cơ hội lớn. Nhân viên càng cảm thấy thoải mái trong khi làm
việc, họ sẽ càng tạo ra nhiều năng suất.
Để cảm thấy dễ chịu trong suốt cả ngày, mọi người cần những nơi
làm việc không chỉ giữ cho họ khỏi bị căng thẳng hay ốm đau. Các
nơi làm việc cần thực sự cải thiện điều chúng tôi muốn nói đến là
sức khỏe – khái niệm rộng hơn của sự khỏe mạnh về tinh thần và
thể chất. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đồng tình với điều này. Họ
cho rằng sức khỏe tốt không chỉ là không bị ốm, mà còn là trạng
thái khỏe mạnh.2
Những người chủ lao động có thể tạo ra tác động trực tiếp tới chất
lượng công việc được hoàn thành tại công sở chỉ đơn giản bằng
cách đảm bảo rằng mọi người cảm thấy thoải mái và trải nghiệm
sự khỏe mạnh trong khi làm việc. Mặc dù điều này có vẻ như một
nhiệm vụ khó thực hiện và đạt được, nhưng một phương pháp hiệu
quả và đã được chứng minh đang nằm ngay trong tầm tay bạn ...
hoặc có thể dưới tầm – cải thiện công thái học tại nơi làm việc.

Nơi làm việc đã
trở thành nơi cần
khuyến khích và
duy trì sự khỏe
mạnh.

Thiết bị công thái học, chẳng hạn như chuột tạo vị trí tay tự nhiên,
giúp nhân viên làm việc lâu hơn, với hiệu suất và chất lượng cao
hơn đồng thời giảm thời gian nghỉ ngơi. Điều đó giúp tạo ra những
nhân viên vui vẻ hơn và công ty đạt nhiều lợi nhuận hơn.
Nói ngắn gọn, công thái học đem lại lợi ích về kinh tế. Các giải
pháp cho nơi làm việc công thái học của Logitech có thể giúp công
ty bạn trở thành một nơi lành mạnh hơn để làm việc.
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Cuốn sách trắng này sẽ khám phá
các chủ đề sau:
 Mối nguy hiểm ẩn nấp phía sau bàn làm việc.
 Đánh giá Nguy cơ chấn thương tại nơi làm việc.
 Lợi ích của việc giải quyết nguy cơ chấn thương tại nơi làm việc.
 Giải pháp công thái học đối với Chấn thương tại nơi làm việc.
 Sự khác biệt mà Chuột và Bàn phím có thể tạo ra.
 Thuyết phục Người lao động Mu a và Sử dụng.
 Giảm Nguy cơ chấn thương tại nơi làm việc có thực sự dễ như vậy?
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Mối nguy hiểm ẩn nấp phía
sau bàn làm việc
Bất kể khung cảnh từ nơi làm việc có đẹp hay những người đồng
nghiệp có thân thiện đến mức nào, công việc bàn giấy đều có
những điểm yếu. Nhược điểm lớn nhất đối với nhân viên từ khía
cạnh sức khỏe là hạn chế di chuyển trong suốt cả ngày.
Người lao động ít vận động, ngồi lỳ trước máy tính trong khi thực
hiện các động tác lặp đi lặp lại, rủi ro chấn thương liên quan đến
căng cơ bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, cánh tay, vai và cổ, chưa kể đến
mỏi mắt, có thể gây ra các vấn đề về thị lực và đau đầu.

Người ta ước tính rằng
đến năm 2023, 90%
lực lượng lao động sẽ
cần có trình độ tin học
cơ bản để làm việc.
Điều đó có nghĩa là rất
nhiều thời gian được
sử dụng để ngồi, nhìn
vào màn hình.3
Chuột công thái học tiên tiến MX Vertical của Logitech

Nhưng các công việc bàn giấy lại là một phần của nơi làm việc hiện
đại, dự kiến sẽ tăng thêm cùng với sự phát triển của nền kinh tế
toàn cầu. Đó là tình huống mà chúng ta phải đối mặt trong thời gian
dài. Vậy liệu có cách nào chống lại những tác động tiêu cực này
không? Câu trả lời là có. Xu hướng ngày càng tăng đối với việc áp
dụng các chương trình công thái học chính thức tại nơi làm việc
nhắm mục đích nâng cao năng suất, sự thoải mái và sức khỏe của
người lao động bằng cách xác định và khắc phục các yếu tố rủi ro
về công thái học.4 Và người chủ lao động phải thực sự nghiêm túc.
Trên thực tế, những người lao động ngày nay không chỉ ủng hộ
những sáng kiến cải thiện sự lành mạnh của công ty, mà đó còn là
điều họ mong đợi.
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82% người dùng lao
động tin rằng ông
chủ của mình hoặc
các kế hoạch sức
khỏe nên cung cấp
các chương trình về
sự khỏe mạnh.5
3

Ai bị RSI?
Câu trả lời có thể
khiến bạn ngạc nhiên.
Chấn thương do căng cơ lặp đi lặp lại
(RSI) là tình trạng thực hiện các hành
động tương tự liên tục, gây ra đau
đớn, thậm chí làm giảm chức năng
của gân và cơ. RSI không phải điều gì
đó chỉ xảy ra với những người đã làm
việc hàng thập kỷ, mà nó còn tấn công
những người trẻ và già như nhau. Ở
những người từ 25-29 tuổi, Hội chứng
Ống Cổ tay xảy ra ở 3,4 trên 1.000
người.6 Hãy xem xét tình huống điển
hình sau:

RSI xảy ra ở tất cả các nhóm tuổi

Karen là quản lý mạng xã hội ở một hãng công nghệ đang
phát triển. Cô ấy yêu thích công việc của mình và cơ hội
thăng tiến mà nó đem đến cho cô. Sau giờ làm việc, bạn có
thể thấy cô ấy tại phòng thể hình hay tụ tập với bạn bè vào
cuối tuần, đi leo núi với chú chó của mình.
Một ngày nọ, trong khi làm việc tại bàn, cô nhận thấy một
cơn đau âm ỉ ở phía ngón cái của cổ tay. Cô ấy nghĩ mình có
thể đã làm nó bị thương ở lớp tập yoga và cho rằng nó sẽ tự
biến mất, nhưng thay vào đó, nó lại ngày càng đau thêm đến
mức bắt đầu ảnh hưởng tới công việc của cô. Một tuần sau
đó, nó biến thành một cơn đau nhức nhối. Một bác sĩ đã kiểm
tra sức khỏe cho cô và khuyên cô điều chỉnh bố cục nơi làm
việc cùng những điều khác để tạo ra tư thế tay tự nhiên hơn.
Sau khi tiến hành một số nghiên cứu, Karen nhận ra cách cô
đã và đang ngồi và làm hàng nghìn cử động cánh tay, cổ tay
một ngày giống như việc chạy đường dài trên một đôi dép xỏ
ngón.

Một người nhân viên
công sở trung bình …
> Ngồi bên máy tính
2,6 giờ một ngày
> Di chuột trung bình
100 feet (30,48 m) mỗi
ngày làm việc hoặc
trên 6 dặm (9,6 km)
mỗi năm
Nguồn: Kinh tế sức khỏe cho Logitech, 2019

Chi phí trực tiếp cho các chấn thương do cử động lặp lại tại
nơi làm việc chỉ tính riêng ở Mỹ là 1,5 tỷ đô la.7 Chi phí trực
tiếp bao gồm bồi thường của người chủ lao động, chi phí y tế
và phục hồi chức năng, trợ cấp cho người phụ thuộc và chi
phí pháp lý.

Công thái học mang lại lợi ích về Kinh tế

4

Những điều đó còn chưa tính đến chi phí gián tiếp như tỷ lệ
nghỉ việc cao, trở ngại trong vận hành, nghỉ phép, chất lượng
công việc kém, tinh thần thấp, giảm năng suất và không hiệu
quả. Không nên đánh giá thấp hai yếu tố cuối cùng. Những
nhân viên công sở chỉ bị đau cổ tay thường giảm 15% năng
suất.8

DANH SÁCH KIỂM TRA:

Đánh giá nguy cơ chấn thương
tại nơi làm việc
15% tất cả những người dùng máy tính tại Mỹ trải qua cơn
đau tay, cổ tay, cánh tay và vai mỗi ngày.9 Dưới đây là danh
sách kiểm tra nhanh để xác định xem nhân viên công sở có
làm gia tăng nguy cơ chấn thương tại nơi làm việc không:



Nhân viên có ghế và màn hình công thái học điều
chỉnh được để họ có thể sắp xếp và điều chỉnh lại chỗ
làm việc nhằm tạo ra tư thế tự nhiên hơn không?



Họ có được tiếp cận với những chuyên gia đánh giá
công thái học hay được trợ giúp thiết lập chỗ làm việc
hợp lý không?

 Người dùng máy tính xách tay có sử dụng màn hình

ngoài, bàn phím và chuột (không phải bàn di chuột)
trên bàn làm việc không?



Nhân viên có thể hoàn thành công việc trong ngày mà
không phải tự điều chỉnh chỗ làm việc do không thoải
mái hay thường xuyên phải giải lao không?

Nếu câu trả lời cho những câu hỏi trên là “không”, nhân viên
đang gặp rủi ro chấn thương tại nơi làm việc. Tuy nhiên, có
một cách hiệu quả để giúp họ tránh những kết cục đau đớn
và có thể tốn kém: Thiết bị văn phòng được thiết kế theo công
thái học.
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Bàn phím Công thái học Chia đôi ERGO K860 của Logitech

Giải quyết nguy cơ chấn thương tại nơi làm việc.
Điều đó có lợi hơn bạn nghĩ.
Tin xấu là thực tế không thể phủ nhận – nguy cơ
chấn thương ngày càng gia tăng bắt nguồn từ các
công việc gắn với bàn giấy phổ biến là sự thực.
Nhưng có một tin tốt: có một giải pháp dễ dàng
và nó không phải là điều khó đạt được cũng như
không quá tốn kém để thực hiện. Đơn giản chỉ
cần thêm một chương trình công thái học vào các
sáng kiến sức khỏe hiện tại là có thể giảm nguy
cơ chấn thương tại nơi làm việc đồng thời tăng sự
hài lòng đối với công việc, cam kết, sự gắn bó và
ý thức về mục đích của người lao động, đó là còn
chưa kể đến tăng khả năng giữ chân nhân viên.
Rõ rệt hơn nữa, những người chủ lao động đã
thiết lập quy trình công thái học đang giảm chi phí
y tế và thu được các lợi ích khác về kinh tế.10
Nhưng sức khỏe hàng ngày cũng quan trọng
như lợi nhuận đối với thế hệ người lao động tiếp
theo và họ đang đảm bảo rằng những người
chủ nhận thức được điều đó. Trong năm 2017,
những người thuộc thế hệ Millennial (thế hệ Y)
như Karen chiếm 35% lực lượng lao động. Đến
năm 2020, con số đó sẽ tăng lên tới 50%.11 Và
họ đề cao những lợi ích về sức khỏe hơn bất kỳ
thế hệ nào trước đó, một phần được chứng minh

qua các thói quen chi tiêu cá nhân của mình. Nhìn
chung, thế hệ millennial chi tiêu gần như gấp đôi
cho “chăm sóc bản thân” so với thế hệ bùng nổ
trẻ sơ sinh (baby boomer).12 Tại nơi làm việc, họ
đã bắt đầu chuyển dịch văn hóa bằng cách đặt ra
kỳ vọng cao cho sự cân bằng giữa công việc/cuộc
sống. Các gói lương thưởng thường quan trọng
nhất đối với những người mới tuyển dụng, nhưng
thế hệ Y quan tâm đến khía cạnh rộng hơn của
tổng lương thưởng, bao gồm sự lành mạnh của
doanh nghiệp và văn hóa hàng ngày. Họ đặc biệt
muốn đảm bảo rằng họ sẽ được khỏe mạnh trong
khi làm việc.
Khi các công ty ủng hộ chính sách tư duy hướng
tới tương lai của doanh nghiệp lành mạnh, họ liên
tưởng tới thế hệ trẻ hơn này. Họ cũng thu hẹp
khoảng cách giữa thế hệ Y và các thế hệ khác
trong lực lượng lao động bằng cách đào tạo và
ngăn ngừa chấn thương cho tất cả mọi người.
Những gì từng là lựa chọn thì bây giờ là bắt buộc.
Sức khỏe đã trở thành một điều bắt buộc trong
kinh doanh đối với những công ty có hiệu suất cao.
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Giải pháp công thái học đối với Chấn thương tại nơi làm việc
Mục tiêu cuối cùng của công thái học luôn—và
sẽ luôn là— giảm và ngăn ngừa đau đớn cho
người dùng cuối. Để đạt được điều này, các phát
hiện khoa học thu được từ việc nghiên cứu hiệu
suất và sức khỏe thể chất khách quan của con
người phải được biến đổi thành sản phẩm có thể
sử dụng được bởi người lao động ngày này qua
ngày khác.

Nhu cầu về sự thoải mái là điều cơ bản ở con
người, nhưng trong quá khứ, ý tưởng về sự thoải
mái hiếm khi được gắn với nơi làm việc. Tuy
nhiên, khi xem xét đến lượng thời gian một người
bình thường ngày nay dành ra tại công sở, điều
bắt buộc là họ phải cảm thấy thoải mái nhằm đạt
được hiệu suất cao nhất. Thoải mái có nghĩa là
tiến vào trạng thái dễ chịu và tự do về mặt thị
giác và xúc giác. Các câu hỏi sau giúp đo lường
mức độ thoải mái của người dùng cuối trong môi
trường công sở.

 Thiết bị công sở có dễ sử dụng không?
 Nó có cho phép một người hoàn thành nhiệm
vụ trong khi duy trì sự tập trung không?

 Liệu một người có thể hoàn thành nhiệm vụ
mà không hề nhận ra thiết bị đang được sử
dụng hay không?

Nếu thiết bị làm giảm cơn
đau gây mất tập trung . . .
thì năng lực nhân viên và
khả năng sản xuất tiềm
năng sẽ được nâng cao.

Dưới đây là những điều rút ra liên quan tới sự
thoải mái tại nơi làm việc: Nếu thiết bị làm giảm
cơn đau gây mất tập trung – nếu nó làm tăng sự
thoải mái – thì năng lực của nhân viên và khả
năng sản xuất tiềm năng sẽ được nâng cao. Điều
này có thể là khởi đầu của một thay đổi to lớn vì
khi sự thoải mái gia tăng và cơn đau giảm đi, nó
sẽ chấm dứt vòng tròn luẩn quẩn. Tình trạng đau
đớn khiến bạn chán nản và sự chán nản khiến
một người có khả năng bị các tình trạng đau đớn
hơn.13
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Sự khác biệt mà Chuột
và Bàn phím tạo ra
Công việc liên quan đến sử dụng bàn phím và chuột trong
nhiều giờ đòi hỏi một lượng cử động lặp đi lặp lại đáng kể. Tư
thế bất tiện và/hoặc sử dụng sai thiết bị cho công việc có thể
làm trầm trọng thêm tác động của những cử động đó, có thể
dẫn tới mệt mỏi, khó chịu và đau đớn. Với thiết bị được thiết
kế công thái học, những cử động này trở nên tự nhiên hơn
với tư thế cổ tay và bàn tay lành mạnh hơn, có thể giảm nguy
cơ gặp RSI.

Tổng chi phí trung bình
của người chủ lao động
cho một ca bị Hội chứng
Ống cổ tay là $64.852.14

Tốt nhất là không nên chờ đợi cho đến khi xuất hiện các dấu
hiệu của RSI để thấy chuột và bàn phím có thể tạo ra sự
khác biệt như thế nào. Các thiết bị công thái học có thể giúp
làm giảm đau hoặc ít nhất giảm nguy cơ trầm trọng hơn. Và
khi nhân viên không bị đau đớn, công ty sẽ hoạt động có lợi
nhuận hơn. Việc có một nhân viên bị chẩn đoán Hội chứng
Ống cổ tay có thể đưa đến chi phí đáng ngạc nhiên mà người
chủ lao động phải gánh chịu. Theo báo cáo của Cục Quản lý
An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), chi phí trực tiếp
trung bình của chỉ một ca là $30.882 và tồi tệ hơn, chi phí
gián tiếp trung bình là $33.970.14 Điều đó khiến cho tổng chi
phí của một ca bị Hội chứng Ống cổ tay là $64.852. Sử dụng
thiết bị công thái học nhằm đẩy lùi các chấn thương tại nơi
làm việc là một cách khôn ngoan để tránh chi phí không dự
kiến và về mặt ROI, đó là khoản đặt cược gần như chắc chắn
nhất.

Chuột công thái học tiên
tiến MX Vertical
Tư thế nắm tay tự nhiên
làm giảm căng cơ
Với góc đứng độc đáo
57°, áp lực cổ tay được
giảm
Tính năng theo dõi
quang học tiên tiến với
khả năng chuyển đổi tốc
độ con trỏ giúp giảm cử
động tay 4 lần 17 —giảm
hiện tượng mỏi cơ và
bàn tay
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Chìa khóa là Đảm bảo
người lao động mua và sử
dụng: Công thái học, Sự
thoải mái & Nhu cầu.
Các sản phẩm công thái học chỉ thực sự có hiệu
quả khi người dùng cuối thực sự sử dụng chúng.
Tìm ra sự kết hợp tuyệt vời giúp đảm bảo cải thiện
tính công thái học mà không làm giảm hiệu suất chính
là sứ mệnh bao trùm của Logitech.
Vậy mục tiêu này đã biến thành thiết kế sản phẩm thực tế
như thế nào? Nó chắt lọc ba nguyên tắc cốt lõi: công thái học,
sự thoải mái và nhu cầu.
Sự tuyệt vời của công thái học là nó có thể được định lượng
và đánh giá bằng cách quan sát tư thế, hoạt động cơ và tác
động lên hiệu suất. Tư thế là vị trí các bộ phận cơ thể bạn
trong khi đứng hoặc ngồi. Hoạt động cơ tức là mức độ căng
và cử động mà thiết bị công thái học sẽ gây ra cho cơ. Tác
động lên hiệu suất là chỉ số đo lường thực tế nhất. Nó xem xét
đến chỉ số kép là hiệu suất kết hợp với việc giảm căng cơ cho
người dùng cuối.

9 trên 10 người
chuyển đổi sang
chuột và bàn phím
công thái học không
bao giờ quay trở lại
các mẫu mã truyền
thống.15

Mặc dù, về bản chất chủ quan, sự thoải mái có thể được đánh
giá cả về mặt thị giác lẫn cảm thụ và điều này là không khoan
nhượng trong định nghĩa về thiết kế của Logitech. Nếu một
sản phẩm không thoải mái khi sử dụng, thì người lao động sẽ
không dùng nó. Điều đó làm hỏng toàn bộ mục đích.

CÔNG THÁI HỌC

THOẢI MÁI

NHU CẦU

Kiểm nghiệm công thái học của Logitech với các cảm biến chuyển động
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Cuối cùng, nhu cầu do thiết kế tổng thể. Liệu người dùng
có nghĩ là trông nó đẹp, nó có hấp dẫn với họ, nó có trông
như một sản phẩm họ hiểu, và nó có ý nghĩa với họ và họ có
muốn thử nó không? Đối với người dùng, ý tưởng về chuột
và bàn phím công thái học có thể gợi lên hình ảnh về thiết
bị kỳ lạ, kỳ cục, phù hợp hơn với phòng thí nghiệm của một
nhà sáng tạo hơn là văn phòng thông thường. Tuy nhiên, các
sản phẩm công thái học của Logitech đã thách thức lối tư duy
này. Phương pháp thiết kế độc đáo của chúng tôi đem lại bàn
phím và chuột thoải mái, mang tính thẩm mỹ mà nhân viên
thực sự muốn dùng.
Khả năng triển khai thành công ba tiêu chí này giúp xác định
xem một thiết bị cụ thể cuối cùng có trở thành sản phẩm của
Logitech mang ra thị trường không. Điều này cũng cho ra kết
quả là các thiết bị dễ sử dụng và nhanh chóng trở nên quen
thuộc – và sau đó là không thể thiếu – đối với người dùng
cuối.

Thiết bị của
Logitech
có mẫu mã đẹp
mắt và cho cảm
nhận tuyệt vời.

Các công cụ của Logitech phù hợp với con người và các
nhiệm vụ.

Chuột Công thái học Tiên tiến MX Vertical và Bàn phím Công thái học Chia đôi ERGO K860 của Logitech
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Giảm nguy cơ chấn thương tại nơi
làm việc có thực sự dễ như vậy?
Câu trả lời thật đơn giản. Có. Khi các giải pháp công thái học
được đưa vào nơi làm việc, điều đó sẽ tăng nhận thức chung
về thói quen làm việc lành mạnh hơn. Trong quá trình chuyển
đổi sang thiết bị lành mạnh hơn, các hướng dẫn sau có thể
giúp tăng và nhấn mạnh đến thay đổi hành vi tích cực đối với
nhân viên:

1. Giáo dục chính là chìa khóa. Bao gồm đào tạo và
tuyên truyền về tầm quan trọng của thiết bị công thái học.
2. Ghi lại các chính sách công thái học để nâng cao
nhận thức.
3. Thay đổi hành vi diễn ra khi mọi người trải nghiệm
được chuột và bàn phím công thái học có thể cải thiện
tư thế tự nhiên như thế nào. Có trải nghiệm mới tin
tưởng.

Một lợi ích bổ sung của việc sử dụng các sản phẩm công thái
học đã được chứng minh và hấp dẫn là người lao động cảm
nhận rằng ông chủ trở thành người tôn trọng nhu cầu và sức
khỏe của họ, vượt xa hơn tiêu chí đơn thuần là “bắt buộc”.
Kết quả tinh thần nâng cao giúp nhân viên cảm thấy hạnh
phúc hơn, làm việc hiệu quả hơn.

Bàn phím Công thái học
Chia đôi ERGO K860 của
Logitech
Khung phím chia đôi,
uốn lượn giúp cải thiện
tư thế gõ
Chỗ gác tay có đệm tạo
ra sự thoải mái tối ưu về
công thái học và nâng
đỡ cổ tay hơn 54%19
0-4-7º

Độ nâng lòng bàn tay có
thể điều chỉnh để tạo sự
thoải mái ở mọi vị trí
(0°, -4°, -7°)

Khoảng 4 trong 10 người Mỹ nói rằng các cơn đau gây ảnh
hưởng tới tâm trạng, hoạt động, giấc ngủ, khả năng làm việc
hay tận hưởng cuộc sống của họ.16 Đối với những người này,
các giải pháp công thái học chính là nhân tố thay đổi cuộc
chơi. Cuối cùng, họ có thể tiến hành công việc một cách hiệu
quả. Có lẽ quan trọng hơn, họ có thể yên tâm làm việc.

Công thái học mang lại lợi ích về Kinh tế

11

Khi nhân viên cảm thấy
sức khỏe của họ không
phải là ưu tiên của công
ty, điều đó thường là do
truyền đạt sai.

Công thái học ngày nay là điều tuyệt
vời cho mai sau
Khi các giải pháp công thái học được áp dụng, điều kiện
chung của văn phòng sẽ được cải thiện đáng kể trên mọi
phương diện.
 Nhân viên sẽ ở trong điều kiện thoải mái hơn, tăng hiệu
quả khi làm việc.
 Các hình dạng vật lý thông minh có thể dẫn tới kết quả
cuối cùng là trạng thái sức khỏe được cải thiện.
 Những khoản tiết kiệm về chi phí y tế và những ngày nghỉ
phép sẽ dẫn tới trạng thái lợi nhuận tốt hơn cho công ty.
Chuột và bàn phím dòng Ergo của Logitech có thể cải thiện
tư thế, giảm sự căng cơ và tăng sự thoải mái. Với những
nhân viên và doanh thu tích cực, một viễn cảnh được đảm
bảo là: doanh nghiệp sẽ ở tình trạng tốt cho bất cứ điều gì
xảy ra trong tương lai.

> 25% người chủ lao
động ngày nay không
thông báo các chính
sách công thái học
> 30% chỉ thông báo
chính sách trong quá
trình đào tạo đầu vào
cho nhân viên mới18
khi họ bị ngập trong
các mớ tài liệu khác.
Việc thông báo tốt hơn
có thể thu hẹp khoảng
cách giữa người chủ
lao động và nhân viên,
tăng sức khỏe tổng
quát

Để tìm hiểu thêm về Dòng Ergo của Logitech, hãy truy cập
Logitech.com/mxvertical
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