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1000 DPI COM FIO OU WIRELESS LASER 1600 
                          

A Grande Mudança em Forma, Design e Uso do Mouse. 
 

 

 
Guia do usuário 

 
 

O ORTHOMOUSE foi indicado ao Prêmio “ERGOCUP” 
Na 7th Ergonomic Conference of Orlando, Florida-USA. 
Organizada pelo Industrial Engineers Institute-USA. 

 
 

O ORTHOMOUSE obteve o Prêmio “EXCELÊNCIA em P&D”. 
Organizado pela Plano Editorial. São Paulo. Brasil.  

 
Selecionado ao Premio “IDEABrasil” da Asociação Objeto Brasil.  

 
O Prêmio “FINEP de Inovação Tecnológica 2010” foi concedido pelo Ministerio de Ciência e 

Tecnologia do governo brasileiro ao Dr. Julio Abel Segalle, 
nosso diretor cientifico, pelo projeto ORTHOMOUSE. 

 
Versão 05/2013 
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ORTHOMOUSE – Simplicidade e conforto 

 

 
 
ORTHOVIA lhe agradece e lhe dá os parabéns pela escolha de um dos mais confortáveis e saudáveis mouses do 
mercado mundial. 
 
Concebido com base científica e respeitando normas ergonômicas e ortopédicas, este produto destaca a ORTHOVIA 
como uma empresa preocupada com o bem estar e segurança dos seus clientes. 
 
Este produto é uma revolução em fundamento, forma e conforto. Suas características são exclusivas e garantidas 
por nossas patentes internacionais. 
 

O ORTHOMOUSE TRABALHA, VOCÊ RELAXA E SUA MÃO DESCANSA! 
 

 
 

Precauções com a Saúde 
 

O uso de qualquer teclado ou mouse pode estabelecer lesões e doenças graves.  
 
Se durante o uso do seu computador ou em outras atividades sentir cansaço inexplicável, fraqueza nas mãos e nos 
antebraços, problemas ao abrir e fechar as mãos, mãos frias e doloridas, problemas de coordenação, não ignore 
estes sintomas,  procure um médico imediatamente. 
 
Fatores psicológicos, tais como estresse e distúrbios emocionais, podem preceder tais sintomas e são responsáveis 
pela sua manutenção. Existem ainda outros fatores que podem causar essas queixas: genéticos, organizacionais, 
ambientais, profissionais e individuais. 
  
Em virtude das diversas causas para os sintomas acima se faz necessário o seu diagnóstico preciso para 
determinar as condutas adequadas e minimizar seus sintomas e queixas. 
 

Você deve saber que, no mundo inteiro, a imobilização da mão fora da “Posição Funcional” é 
considerada "Erro Médico”. 

 
Por isso, o ORTHOMOUSE é o caminho lógico para reduzir as queixas relacionadas ao uso de mouses (Lesões por 
Esforços Repetitivos – LER e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - DORT). 
 

 
 

ORTHOMOUSE: Pergunte ao seu ortopedista 
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ORTHOMOUSE: O formato adequado para sua mão 

 
 

Características exclusivas fazem a diferença 
 
 Imita a forma e proporções da mão que o usa; a mão “copia” a atitude da escrita. 
 Tem quatro diferentes empunhaduras (máxima capacidade em controle e sensibilidade). 
 Tem “empunhadura de precisão”, em “posição de pinça” (incrível sensibilidade). 
 Obriga e permite à mão e aos dedos trabalhar em “adaptação passiva” (nos outros mouses, a mão e os 

dedos trabalham em “compensação ativa”). 
 Preserva a principal característica da mão humana: o polegar fica em oposição aos outros dedos. 
 Mão, dedos e antebraços trabalham em equilíbrio muscular completo (permitindo prolongadas tarefas sem 

esforços). 
 Grande sensibilidade e máximo controle gerados pelo suporte total da palma da mão e dedos (permitindo 

repouso total para todas as estruturas anatômicas envolvidas). 
 Tem diferentes medidas de pegas, permitindo que diferentes cumprimentos de dedos (polegar e indicador) 

permaneçam na melhor localização dentro de suas áreas específicas. 
 Cada clique demanda apenas movimentos de flexão instantânea e relaxamento; outros mouses exigem 

esforços de coordenação múltipla.  
 A utilização de switches de menor resistência mecânica permite longas tarefas com o mínimo esforço. 
 Não possui arestas e/ou relevos abruptos na superfície de apoio. 
 O “clique involuntário” foi eliminado: os dedos descansam sobre os botões. 
 Facilidade nas tarefas de precisão devido à localização diferenciada do sensor óptico.  
 Revestimento texturizado anti-suor e antideslizamento. 
 Cabo ultraflexível: deslocamento sem resistência. 
 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! 

 

 
 

ORTHOMOUSE: ergonomia ao extremo 
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VERSÃO SEM FIO (WIRELESS) 

 
O sensor é a laser com uma sensibilidade de 800, 1200 ou 1600 DPI, selecionada através do botão existente na 
base do mouse. Para mudar a sensibilidade basta pressionar o botão. A mudança da sensibilidade acontece de 
forma cíclica de 800 para 1200, de 1200 para 1600 ou de 1600 para 800 DPI. Uma forma prática de se conhecer a 
sensibilidade do mouse é observar o diferente deslocamento do ponteiro para um mesmo recorrido. Se o sensor 
estiver a 800 DPI e o mouse for movimentado um centímetro, o ponteiro irá percorrer certa distância na tela; se o 
sensor estiver a 1200 DPI, a distância que o ponteiro percorrerá (para o mesmo deslocamento do mouse de um 
centímetro) será de uma vez e meia a distância percorrida anteriormente; e se o sensor estiver a 1600 DPI, à 
distância percorrida pelo cursor será igual a duas vezes a distância inicial. (Fig. abaixo). 
 
O OrthoMouse Wireless deve ser alimentado por duas pilhas AA (não inclusas) que devem ser inseridas no 
compartimento em sua parte inferior (retire o prolongador para ter acesso ao compartimento das pilhas). 
Recomendamos UNICAMENTE o uso de pilhas alcalinas. Para ligá-lo, basta deslizar a chave (liga/desliga na parte 
inferior do mouse) para a posição “liga”. Em uso normal (8 horas por dia), as pilhas alcalinas duram 
aproximadamente 180 dias. O OrthoMouse possui um dispositivo economizador de energia que o coloca em modo 
“sleep” após 3 - 4 minutos de inatividade; neste modo, suas funções são reduzidas, porém qualquer toque em 
qualquer botão ou deslocamento do mouse reativa todas as funções. Apesar de dormente, após os três segundos 
de inatividade, o OrthoMouse ainda consome energia para manter suas funções vitais e é por isso que 
aconselhamos, após o seu dia de trabalho, que desligue o equipamento através da chave. (Ver Fig.). 
 

 
 
O seu OrthoMouse Wireless Laser 1600 vem com um receptor USB (já sincronizado com o mouse) que deve ser 
conectado a uma entrada (USB). O sistema operacional vai reconhecê-lo e carregar os “drivers” necessários (isso 
acontece só na primeira vez que o receptor USB é ligado, ou então, quando ele é inserido em outra porta USB). 
 

 

                                      

 
 

 
 

 
 
 

 
ATENÇÃO: O RECEPTOR USB É PEQUENO. O IDEAL É DEIXAR SEMPRE CONECTADO NA PORTA 
USB, POIS É FÁCIL PERDÊ-LO.  EVITE CONECTAR/DESCONECTÁ-LO DE FORMA HABITUAL, JÁ 
QUE  ISTO PODE RESULTAR EM DANOS NOS CONTATOS QUE NÃO SERÃO COBERTOS PELA 
GARANTIA. 

    EM UM NOTEBOOK 

         EM UM PC 
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1 – Retire o prolongador do OrthoMouse. 
 

2 – Com o auxílio de uma chave de fenda fina 
retire a tampa do recipiente das pilhas.  

3 – Use a chave de fenda, inserida no 
reborde do pólo positivo da primeira pilha 
para fazer uma alavanca e retirá-la do 
compartimento. 
 

4 – Repita a operação anterior para retirar a 
segunda pilha. 
 

5 – Insira a primeira pilha com o pólo 
negativo voltado para a mola do 
compartimento das pilhas. 

 
6 – insira a segunda pilha também com o 
pólo negativo voltado para a mola. 
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7 – Depois de colocadas, as pilhas deverão ficar alojadas, em seu compartimento, da seguinte forma: 
 

 
 

8 – Recoloque a tampa do compartimento da pilha e o prolongador correspondente. 
 

 
Conectando ao seu computador (OrthoMouse com fio) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                       
       Fig. 1 – Conexões 

 
 
 

Você está pronto para começar a usar o ORTHOMOUSE. 
 

 
Conexão USB (Windows, 
MacIntosh ou Linux) 

 
Com o computador ligado encaixe o      
conector USB (de seu OrthoMouse 
com fio) na respectiva porta. 
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Recomendações de uso  

 
Este produto visa, especificamente, oferecer conforto e proteger sua saúde durante a realização de tarefas com 
computadores. Para ótimos resultados, entretanto, recomendamos sua atenção para alguns detalhes: 

 
1. O ORTHOMOUSE foi projetado especialmente para respeitar o conceito de adaptação passiva (descanso 

total). Por isto, na sua utilização, sua mão deve permanecer em repouso; ela assume a chamada “posição 
funcional”, que é a única conhecida e aceita pela ciência médica/ergonômica em que todos os músculos e 
articulações da mão e do antebraço ficam em perfeito equilíbrio. Ela é também a única posição permitida pela 
Ciência Ortopédica para efetuar qualquer imobilização de mãos, dedos e antebraços. 
Então, lembre-se: a principal condição é RELAXAR!!! 

 
2. O uso do ORTHOMOUSE é simples, porém podem ser necessários uns poucos dias para sua adaptação. Trata-

se da necessária mudança de um mau hábito induzido pelo uso de mouses inadequadamente projetados 
para sua mão. Para os que nunca utilizaram um mouse, a adaptação será mais rápida.  

 
ORTHOMOUSE: Obriga sua mão a descansar 

 

                  
   

Fig. 2 – Posturas Recomendadas 

 
3. Certifique-se de que seu antebraço está descansando sobre a mesma superfície onde será usado o mouse; seu 

cotovelo deve estar em um ângulo de aproximadamente 90° e seu braço deve descer do ombro em um ângulo 
de até 45° da vertical. Desta maneira, a mão inteira, os dedos, o pulso e o antebraço assumirão 
automaticamente a “posição funcional”, apenas repousando adequadamente sobre o ORTHOMOUSE (Veja a 
Fig. 2). 

 
4. A mesa de trabalho deve satisfazer em tamanho às necessidades de sustentação de um teclado e de um 

mouse; deve também suportar pelo menos dois terços do antebraço e, obviamente, quaisquer outros 
elementos de trabalho sem prejuízo dos anteriores. 

 
A altura da mesa pode variar respeitando sempre a relação necessária com a altura da cadeira: uma mesa 
baixa combinará com uma cadeira baixa, desde que o usuário não tenha que dobrar seus joelhos em excesso, 
e uma mesa alta combinará com uma cadeira elevada, contanto que o usuário não fique com os pés 
pendurados. A diferença entre suas alturas deve ser tal que o usuário corretamente sentado (coluna vertebral 
de encontro a um respaldo, apoio para os pés e braços), os antebraços se acomodem relaxados e sustentados 
totalmente pela mesa num ângulo de aproximadamente 90° no cotovelo. Desta forma a mão repousará sobre 
o mouse na “posição funcional” (Veja a Fig. 2). A figura 2 D mostra a borda de mesa na sua forma mais 
funcional. A figura 2 A evidencia os cantos arredondados, já que ângulos agudos ocasionarão interrupção da 
circulação periférica, atrito nos ramos nervosos superficiais e irritação na pele. 
 

O detalhe mais importante para verificar se o usuário consegue relaxar é a inspeção dos dedos indicador e médio: 
eles deverão, sempre, ficar encostados descansando relaxados sobre os botões do mouse; se ficarem elevados, 
significa que o usuário ainda tem a postura dos outros mouses para se evitar o “clique acidental”, inexistente no 
ORTHOMOUSE porque os dedos ficam em equilíbrio total (isso possibilitou o uso dos switches de menor força 
de acionamento, o que resulta ao fim de um dia de trabalho em KILOGRAMAS A MENOS de esforços).  
 
Outro detalhe a examinar é a superfície dorsal da mão: se os tendões dos extensores dos dedos se evidenciam e 
aparecem, é porque que ainda está havendo esforço. Constatar-se-á  a evolução tendente ao relaxamento com os 
sucessivos dias de uso continuo e, DEVERÁ SER VERIFICADO O DESAPARECIMENTO COMPLETO DOS 
MENCIONADOS SINAIS DE ESFORÇO, ANTES DE EFETUAR AVALIAÇÕES SOBRE O GRAU DE CONFORTO E 
OPERABILIDADE ALCANÇADO.  
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       Acessórios 

 
 

Os acessórios que acompanham o ORTHOMOUSE (três “prolongadores” posteriores e duas “pegas” superiores) 
permitem montar 6 diferentes configurações adaptáveis à forma, tamanho e função de sua mão. É 
recomendável testar cada uma delas (por dois ou três dias) para saber qual a que melhor se adapta a 
sua mão. 
 
 

Os prolongadores 

 
Os “prolongadores” (menor, médio e maior) adaptam-se a direrentes tamanhos e formas de mãos. É importante 
testar as três alternativas antes de escolher a que será definitiva. O “prolongador” menor (ao contrário dos outros 
dois) permite que a eminência hipotenar (veja fig. 3) da mão seja apoiada na mesa de trabalho. Esta é uma 
característica preferida por muitos desenhistas e/ou usuários que efetuam tarefas de precisão; por isso, mesmo 
com mãos grandes, existem pessoas que preferem usar o “prolongador” menor para conseguir apoio da eminência 
hipotenar sobre a mesa de trabalho e assim permitir que esta atue como pivô dos movimentos laterais com 
mínimo esforço (Veja a Fig. 4). 
 

                                                
 
 
 
Usuários com mãos pequenas ou dedos mais curtos necessitarão utilizar o prolongador maior, que apoiará sua 
eminência hipotenar de permitirá que a mão seja posicionada mais para a frente no OrthoMouse, de forma que as 
pontas dos dedos indicador e médio atingirão a extremidade dos botões que lhes correspondem, onde a força para 
acioná-los é menor. Este prolongador também facilitará o acesso aos botões do polegar.  

 
 

ORTHOMOUSE: Idealizado por especialistas 

Produto para ser usado com a mão direita, não menor de 16 cm de comprimento. 

    Fig 2.1.  

Fig. 3.        Fig. 4. 
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ORTHOMOUSE: Tecnologia até a ponta de seus dedos 
 

  
 

Fig. 5. – Para trocar os “prolongadores”, pressione e empurre para frente. 

 
 

As pegas  
 

As “pegas” superiores permitem posicionar confortavelmente seus dedos polegar e indicador (eles constituem a 
“pinça” de mais alta sensibilidade de sua mão) permitindo às pontas dos dedos encostarem-se aos extremos 
inferiores dos botões. Resultado: maior controle e precisão. 

 

 
 
 

 
 
 

Fig. 6. - Com o polegar, pressionar a “pega” conforme a figura. 

 
 
 

Os 5 Botões 
 
As funções dos 5 botões podem ser configuradas no painel de controle de configurações de periféricos variando de 
procedimento de acordo com o sistema operacional utilizado (Windows, Linux, MacOS). 
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Os botões 1 e 2 executam funções padronizadas no sistema (Ver Fig. 7). 
 

Botão 1 - Superior esquerdo: escolhas básicas. 
Botão 2 - Superior direito: mostra os menus de atalho. 

 
ORTHOMOUSE: Maior precisão 
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1 2 

 

 
Fig 7. – Botões padrão. 

 

Os botões 3, 4 e 5 formam um conjunto que substitui a roda de rolagem dos mouses comuns com 
todas as vantagens da posição funcional (Ver Fig. 8). 

 

 

                                            Botão 3 - Executa a função associada a clicar a roda de rolagem dos outros mouses.. 
                         Escolha de rolagem em determinados programas: 

Clicar uma vez: aparece um ícone que deslocado movimenta a tela para cima, para 
baixo, para a esquerda ou para a direita; quanto maior a distância percorrida, mais 
rápida a rolagem.  
Clicar uma segunda vez: o ícone desaparece. 

 
                       Botão 4 - Rolagem vertical para cima: 

Clicar uma vez: a tela se desloca para cima lentamente. 
Clicar duas vezes ou mais e segurar: a tela se desloca para cima 
continuamente com uma velocidade proporcional ao número de cliques (5 
cliques atinge a velocidade máxima). 
Soltar: cessa o movimento. 
 
                  
                            Botão 5 - Rolagem vertical para baixo: 
Clicar uma vez: a tela se desloca para baixo lentamente. 
Clicar duas vezes ou mais e segurar: a tela se desloca para baixo 
continuamente com uma velocidade proporcional ao número de cliques (Com 
5 cliques atinge a velocidade máxima). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
                                                                       Fig 8. – Botões de rolagem 
 

Como todo mouse óptico, o ORTHOMOUSE necessita de uma superfície refletiva mínima, ou seja, não funcionará 
sobre uma mesa de material transparente ou branca brilhante. Neste caso, recomendamos o uso de um 

mousepad. Por não ter contato direto com a superfície, o conjunto da lente e sensor óptico conservará seu 
funcionamento original por longos períodos e a sua limpeza deve ser feita apenas quando necessário.  
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Configurações especiais no Windows 

 
Configurar a relação: movimentação do mouse / movimentação da seta na tela (MUITO IMPORTANTE NO USO 
GERAL do ORTHOMOUSE) da seguinte forma: clicar no “Iniciar” / “Painel de Controle” / “Mouse”. 
 

           

 
 

A seguir, selecione; “Opções do Ponteiro” / “Movimento”, onde diz: “selecione a velocidade do ponteiro” escolha a 
mais rápida possível na que consiga trabalhar sem perder precisão (em poucos dias de uso, vai chegar a preferir a 
mais rápida obtendo assim uma grande redução dos cansativos deslocamentos laterais dos antebraços e das 
mãos), clique em “aprimorar precisão do ponteiro” e em “mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão 
em uma caixa de diálogo” / “Aplicar” / “OK”.  
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Recomendamos configurar a velocidade de movimento do mouse (no painel de controle do sistema operacional) 
para 80% do ajuste máximo, em função da alta precisão do produto. (Ao adquirir destreza poderá aumentar a 
velocidade). 

 
A configuração dos botões de rolagem é feita a traves da opção “Roda” onde poderá escolher entre o número de 

linhas de deslocamento superior ou inferior a efetuar-se em cada clique ou definir o deslocamento 
de uma tela inteira de cada vez. 

 
 

 
 

 
Agora, seu ORTHOMOUSE já esta configurado (não o use sem fazê-lo previamente). 

 
 
 

Cuidados e manutenção 
 
 

Para limpar o ORTHOMOUSE é preciso inicialmente desconectá-lo do computador. Em seguida basta passar um 
pano umedecido em água na sua superfície. Na área interna (lente do sensor), a limpeza deve ser feita com uma 
haste flexível umedecida em água e sabão neutro: é preciso cuidado para não riscar sua superfície.  
 
 
 

 
 

Fig. 9 – Haste flexível 
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Dados Técnicos 

 

Altura: 65 mm 
Largura: 82 mm 

Comprimento com prolongador menor: 113 mm (*)   

Comprimento com prolongador médio: 121 mm (*) 
Comprimento com prolongador maior: 136 mm (*) 
(*) – Comprimento sem cabo. 
 
Revestimento: plástico de engenharia 
Conexão USB 
 
Peso: 
Corpo principal do OrthoMouse : 80 gr. (Com a tampa da pilha é de 90 gr) 
Corpo principal do OrthoMouse (com a tampa da pilha) e: 
1) Pega menor e prolongador menor :105 gr 
2) Pega menor e prolongador médio :112 gr. 
3) Pega menor e prolongador maior : 120 gr. 
4) Pega maior  e prolongador menor: 108 gr 
5) Pega maior  e prolongador médio :115 gr. 
6) Pega maior  e prolongador maior : 123 gr. 
Sem incluir o cabo (40 gr) 
 
O peso bruto do OrthoMouse com fio na caixa com todos os componentes, CD e folhetos é de 280 gr. 
O peso bruto do OrthoMouse sem fio na caixa com todos os componentes, CD e folhetos é de 240 gr. 
(Sem pilhas).  

 
 
 
 

 
SENSOR do OrthoMouse Wireless Laser 1600 DPI: 
Sensibilidade: 800 / 1200 / 1600 dpi 
Laser Stream technology 
Comprimento de onda: 832-865 nm 
Consumo auto-ajustável para longa duração das pilhas 
Cumpre com todos os requisitos para proteção ocular (classe 1) 
CERTIFICAÇÕES: FCC; CCE; IC; RhOs. 
 

SENSOR do OrthoMouse com fio 1000 DPI: 
Sensibilidade: 400 / 800 / 1000 DPI 
CERTIFICAÇÕES: FCC; CCE; IC; RhOs. 
 
 

 
 
 
 

ORTHOMOUSE: Conecte-se ao conforto 
 

Produto para uso com a mão direita 
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Requisitos mínimos necessários: - É necessária uma porta “Universal Serial Bus” (USB) 
 
Microsoft Windows: 
. Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Me / 98 ou superior. 
 
Macintosh: 
. Mac OS 8.6 a 10.X ou superior 
 
Linux:  
- Kernel 2.4 ou superior com suporte a dispositivos USB 

 
  
 
 

Patentes 
 

Este produto é inovador e está protegido pelas patentes outorgadas:  
USA, No. 6,300,941; 
USA, No. 6,532,002; 
USA, No. 7,755,609.   
Brasil: No. 5,901,042-8  
Brasil: No. 7,903,331-8 
Brasil: No. 8,400,186-0  
Canadá: No. 2,347,082 
Argentina: No. 009,205 B4 
México: No.  226,639. 
Japão: No. 4,414,101 
 
Há patentes requeridas em outros países: C.E.E. 
 
As patentes do ORTHOMOUSE (Orthopedic Computer Mouse) outorgadas nos EUA, Canadá, México, Brasil, 
Argentina e Japão, são as únicas do mundo indicando o posicionamento da mão na “posição funcional” e 
fundamentadas em evitar lesões ao usuário (em andamento na CEE). 
 

 
 

Assistência Técnica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Com a compra do seu OrthoMouse, a Orthovia lhe oferece, sem custo nenhum, uma avaliação do(s) posto(s) de 
trabalho onde ele(s) será(o) utilizado(s) e o aconselhamento necessário para sua ótima utilização, assim como 
outras reestruturações gerais eventuais a serem feitas, caso seja conveniente, a fim de desenvolver para os 

usuários, as melhores, mais sadias e produtivas condições laborais possíveis.  
 
 

Para esclarecer dúvidas e obter informações com relação ao ORTHOMOUSE, acesse www.orthovia.com.br 
ou contate-nos no endereço:  contato@orthovia.com.br  
 
 

ORTOPEDIA: a perfeição da ergonomia 
 

ORTHOVIA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 
Rua Frei Caneca, 39 - SALA 3 - B 

CEP: 06706-015 
Fones: (11) 4777 1615  (11) 4777 1608 

contato@orthovia.com.br 



 

 

16
Termo de Garantia 

 
 

Este produto foi projetado, fabricado e testado dentro dos melhores padrões de tecnologia e qualidade. Confiando 
nestes padrões, a ORTHOVIA garante o produto por 1 ano contra defeitos de fabricação (garantia limitada), incluído a 
garantia legal, exceto disposição em contrário na nota fiscal de venda, a contar da data da primeira compra, contra 
eventuais defeitos de material ou de fabricação, desde que constatado condições normais de uso, conforme este 
Guia do Usuário, por um técnico autorizado e observado as seguintes condições: 
 
1. O período de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda efetuada pela ORTHOVIA 
ou por uma das Revendas Autorizadas, ao primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros. 
 
2. Estão cobertos os custos de peças e serviços de reparo deste produto, efetivados nos Centros de Serviços 
ORTHOVIA ou Assistências Técnicas Credenciadas pelo período coberto por esta garantia. 
 
3. As peças substituídas serão de propriedade da ORTHOVIA. 
 
4. O atendimento será feito em qualquer Assistência Técnica Credenciada mais próxima, mediante a apresentação ou 
envio do produto, juntamente com a nota fiscal de venda ao primeiro adquirente. 
 
4.1 Todos os produtos enviados devem ser acondicionados em embalagens que garantam sua integridade, sendo 
que a segurança e as despesas de envio e retornos dos produtos são de responsabilidade do consumidor. 
 
4.2 O produto deve ser acompanhado de uma breve descrição do problema observado. 
 
4.3 A ORTHOVIA não se responsabiliza por eventuais perdas ou prejuízos advindos ao proprietário do equipamento 
durante o período em que necessite de manutenção. 
 
5. A ORTHOVIA disponibiliza o Serviço de Tele-suporte gratuitamente pelo mesmo período da garantia, para sanar 
qualquer dúvida a respeito da instalação, configuração e utilização deste produto. 
 
6. Excluem-se da garantia os defeitos causados por: 

A) uso indevido em desacordo com o guia do usuário ou erro de operação do produto; 
B) desmontagem ou manutenção não efetuada em Assistência Técnica Credenciada. 
C) agentes da natureza como: terremoto, inundação, incêndio, descargas elétricas (raio), desabamentos, 
maresia, umidade excessiva, etc.; 
D) queda, derramamento de líquidos, inserção de objetos estranhos, negligência, imprudência ou imperícia; 
E) equipamentos que produzam ou induzam interferências eletromagnéticas; 
F) furto ou roubo; 
G) surtos e/ou picos de tensão elétrica típica de algumas regiões, para as quais se deve sempre utilizar 
dispositivos estabilizadores para correção de anomalias e/ou acidentes na rede elétrica; 
H) transporte do produto em embalagem inadequada; 
I) limpeza inadequada ou desgastes resultantes de uso normal do produto. 
 

7. O consumidor tem prazo de noventa dias, a contar da data da nota fiscal de venda ao primeiro adquirente para 
reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, ou seja, de imediata observação no produto. Findo esse prazo, 
correrão por conta do consumidor os serviços que envolverem os seguintes itens: todos aqueles que constituem a 
parte externa do produto e qualquer outra acessível ao usuário, bem como cabos, conectores e acessórios em geral. 
 
8. Nenhum Revendedor ou Assistência Técnica Credenciada tem autorização para alterar as condições aqui 
mencionadas ou assumir compromissos em nome da Orthovia. 
 
9. A garantia será inválida se este Termo ou a nota fiscal de venda ao primeiro adquirente apresentar campos 
incompletos, rasura ou adulteração. 
 

 
 

 
 


