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WarningWarning signs of RSI: 

pain,pain, fatigue, tingling, numbness, heaviness, hypersensitivity, 

lossloss of strength, clumsiness, cold hands. 

Emill Pascarelli & Deborah Quilter 

RepetitiveRepetitive Strain Injury: A Computer User's Guide, 1994 












