
                                                                         

 
O PRIMEIRO E ÚNICO ORTHOMOUSE* DO MUNDO 

*DO LATIM, ORTHO = CORRETO 

 

 
 

            A grande mudança em forma, design e uso do mouse. 
 

          Descubra a diferença! 
 

Ferramenta de precisão que se adapta a sua mão e não ao contrário 
 

Indispensável para sua mão como sua mão o é para você. 
 

O ORTHOMOUSE chegou para revolucionar o mercado de informática. É o primeiro e único mouse 
que se adapta com facilidade as formas da mão. Cada detalhe, no seu “design” foi desenvolvido com 
o objetivo de proporcionar mais precisão e reduzir as queixas e problemas médicos relacionados ao 
uso de mouses comuns. 
O ORTHOMOUSE foi concebido cientificamente para o usuário que preza sua saúde sem desprezar 
a qualidade no manuseio. É resultado de um extenso trabalho de pesquisas, que aliou com sucesso, 
tecnologia e conforto. 
O ORTHOMOUSE, prático e eficiente, vai tornar muito prazeroso o dia-a-dia do profissional, 
estudante ou qualquer pessoa que utilize constantemente o mouse. 
 

Nomeado ao prêmio “ERGOCUP” do Institute of Industrial Engineers, USA 
Ganhador do premio “EXCELÊNCIA EM P&D” do Anuário Informática, Prêmio Editorial 



Características exclusivas do OrthoMouse; o único mouse... 
 
• Que imita a forma e proporções da mão que o usa; a mão “copia” a atitude da escrita.  
• Que tem quatro diferentes empunhaduras (máxima capacidade em controle e sensibilide). 
• Que tem “empunhadura de precisão” em “posição de pinça” (incrível sensibilidade). 
• Que obriga e permite à mão e aos dedos trabalhar em “adaptação passiva” (nos outros 

mouses, a mão e os dedos trabalham em “compensação ativa”). 
• Que mantêm a principal característica da mão humana: polegar em oposição aos dedos. 
• Em que mão, dedos e antebraço ficam em equilíbrio muscular (tarefas sem esforços). 
• Com máxima sensibilidade e controle pelo suporte total da mão e dedos (repouso total). 
• Em que os cliques só demandam flexão instantânea, ao contrario dos outros mouses. 
• Em que os botões de menor resistência mecânica permitem longas tarefas sem esforço. 
• Que não possui arestas e/ou relevos abruptos na superfície de apoio. 
• Em que o “clique involuntário” foi eliminado: os dedos descansam sobre os botões. 
• Com facilidade nas tarefas de precisão devido à localização especial do sensor óptico. 
• Com revestimento texturizado anti-suor e antideslizamento. 
• Com cabo ultraflexível: deslocamento sem resistência. 
• Com botões scroll (up-down) de acionamento direto. 
• Em que a mão trabalha em “Posição funcional” (posição de proteção para a mão). 
 
O OrthoMouse permite 6 diferentes configurações (Assembly-Yourself Technology):  

• 3 “prolongadores” possibilitando adaptação a diferentes tamanhos de mãos. 
• 2 “pegas” superiores: adaptação adequada do polegar e indicador. 

Você escolhe a que melhor se adapta à sua mão! 
 

• O trabalho da mão em “Posição Funcional”, é o único caminho lógico para lidar com as 
LER/DORT relacionadas ao uso dos mouses. 

 
DADOS TÉCNICOS 

5 botões configuráveis 
Tecnologia Óptica 800 DPI 
Plug & Play com Windows, Linux e MAC. 
Conexão USB (adaptador USB/PS2 incluso) 
Cabo ultra flexível: 1,80m 

REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS 
 
Windows Vista/XP / 2000 / Me / 98; Macintosh: Mac OS 10.1.X – 10.3.X Mac OS 8.6 a 9.X  
Linux: Kernel 2.4 ou superior com suporte a dispositivos USB 
  
Este produto é protegido por direitos de patente:USA: 6,300,941 e 6,532,002, Canadá: 2,347,082, Brasil: 5,901,042-8 e 
7,903, 331, Argentina: 009025B4, México: 226639; Patentes pendentes em EEC e Japão. 

 
 
 

 
www.orthovia.com.br 

 
Telefones: (11) 4777-1615; (11) 4777-1608 

Email: contato@orthovia.com.br 


