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Termos e condições de uso Atualizado em 26 de abril de 2010

1. Aceitação
Seu acesso e uso deste website estão sujeitos aos seguintes termos e condições e a todas
as leis aplicáveis. Ao acessar e navegar neste website, você aceita, sem limitação ou
qualificação, estes Termos e Condições e reconhece que quaisquer outros acordos sobre o
uso deste website entre você e Sandoz International GmbH são por estes substituídos e não
possuem força ou
efeito.

2. Informações/Condições Médicas
As informações de produto contidas neste website são fornecidas pela Sandoz International
GmbH e são somente destinadas à finalidade geral de informação. Muitos produtos
farmacêuticos e dispositivos médicos listados estão disponíveis mediante receita de um
médico ou profissional médico qualificado, e nem todos esses produtos podem estar
disponíveis em todos os países. As informações de produto não se destinam a fornecer
informações médicas completas. SE VOCÊ APRESENTA UMA CONDIÇÃO MÉDICA,
CONSULTE SEU PRÓPRIO MÉDICO OU SERVIÇO DE SAÚDE RAPIDAMENTE. NÃO
OFERECEMOS DIAGNÓSTICO MÉDICO PERSONALIZADO OU ACONSELHAMENTO DE
TRATAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O PACIENTE. Você deve sempre obter informações
médicas completas sobre os medicamentos ou dispositivos médicos prescritos (incluindo
seus benefícios terapêuticos e possíveis efeitos adversos) discutindo o uso apropriado de
qualquer medicamento ou dispositivos médicos diretamente com o médico que o prescreveu
ou, quando apropriado, outro conselheiro médico. Os profissionais da saúde podem obter
informações médicas completas a partir do folheto informativo do produto (bula). As
informações sobre estes produtos podem variar de acordo com o país. Pacientes, médicos e
outros profissionais da saúde devem consultar os serviços de saúde e autoridades
reguladoras locais para obter informações adequadas ao seu país. Além disso, a
regulamentação vigente em muitos países limita (ou mesmo proíbe, em alguns casos) a
disponibilidade da Sandoz International GmbH em fornecer informações e/ou responder
diretamente às perguntas dos pacientes sobre os produtos a eles prescritos. A Sandoz
International GmbH, no entanto, responderá a consultas e fornecerá informações ao
profissional da saúde qualificado em concordância com as regulamentações
locais.

3. Uso da Informação
Você pode navegar livremente neste website, mas você só pode acessar, baixar ou usar
informações deste website, incluindo quaisquer textos, imagens, áudios e vídeos (as

"Informações") para uso próprio e não comercial. Você não pode distribuir, modificar,
transmitir, reutilizar, divulgar ou utilizar a Informação para fins comerciais, sem permissão por
escrito da Sandoz International GmbH. Você deve manter e reproduzir todos os avisos de
direitos autorais ou outros direitos de propriedade contidos em qualquer Informação que você
baixar. Você deve assumir que tudo o que você vê ou lê neste website é protegido por
direitos autorais, a menos que indicado de outra forma e não pode ser utilizado, exceto
conforme previsto nestes Termos e Condições ou conforme descrito no website sem a
permissão por escrito da Sandoz International GmbH. A Sandoz International GmbH não
garante nem declara que o uso que você faz de materiais exibidos no website não infringe
direitos de terceiros que não sejam pertencentes ou afiliados à Sandoz International GmbH.
Com exceção da autorização limitada anterior, nenhuma licença ou direito sobre a
Informação, ou qualquer direito autoral da Sandoz International GmbH ou de qualquer outra
parte são concedidos ou conferidos a você.

4. Logotipos/Direitos de Propriedade
Você deve assumir que todos os nomes de produtos que aparecem neste website, sejam ou
não exibidos em letras maiúsculas ou com o símbolo de marca registrada, são marcas
registradas da Sandoz International GmbH e/ou de terceiros. Este website também pode
conter ou referenciar patentes, informações de propriedade, tecnologias, produtos, processos
ou outros direitos de propriedade da Sandoz International GmbH e/ou de terceiros. Nenhuma
licença ou direito sobre estas marcas, patentes, segredos comerciais, tecnologias, produtos,
processos e outros direitos de propriedade da Sandoz International GmbH e/ou de terceiros
são concedidos ou conferidos a
você.

5. Isenção de Garantias
Ainda que a Sandoz International GmbH empregue esforços razoáveis para garantir que as
informações sejam precisas e atualizadas, as informações podem conter imprecisões
técnicas ou erros tipográficos. A Sandoz International GmbH reserva-se o direito de fazer
alterações, correções e/ou melhorias nas Informações e nos produtos e programas descritos
nessas informações, a qualquer momento e sem aviso prévio. A Sandoz International GmbH
não dá garantias ou representações quanto à exatidão de qualquer informação. A Sandoz
International GmbH não assume qualquer responsabilidade por erros ou omissões no
conteúdo do website. TODAS AS INFORMAÇÕES SÃO FORNECIDAS “COMO ESTÃO”. A
SANDOZ INTERNATIONAL GMBH NÃO OFERECE NENHUMA GARANTIA SOBRE A
TOTALIDADE OU PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES DESTE WEBSITE OU DOS SEUS
USOS POSSÍVEIS. CONSEQUENTEMENTE, AS INFORMAÇÕES DEVEM SER
AVALIADAS CUIDADOSAMENTE PELOS USUÁRIOS DO WEBSITE. NEM A SANDOZ
INTERNATIONAL GMBH, NEM QUALQUER OUTRA EMPRESA DO GRUPO NOVARTIS
OU QUALQUER OUTRA PARTE ENVOLVIDA NA CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO OU ENTREGA
DESTE WEBSITE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS,
INCIDENTAIS, CONSEQUENTES, INDIRETOS OU PUNITIVOS DECORRENTES DE
ACESSO AO, USO DE, OU IMPOSSIBILIDADE DE USAR ESTE WEBSITE, OU
QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES NO CONTEÚDO DO WEBSITE. Algumas jurisdições
não permitem a isenção de garantias implícitas, portanto a exclusão acima pode não se
aplicar a você. A Sandoz International GmbH também não assume qualquer responsabilidade
e não será responsável por quaisquer danos ou vírus que possam infectar o seu computador

ou outros bens em virtude do acesso ao website e sua utilização e do acesso e utilização das
Informações ou da transferência de informações contidas neste website. A Sandoz
International GmbH reserva-se o direito de descontinuar este website a qualquer momento
sem aviso prévio e sem ser
responsabilizada.

6. Informações Fornecidas a Nós Pelo Usuário
Exceto pelas informações cobertas pela nossa Política de Privacidade, qualquer
comunicação ou material que você transmitir ao website por correio eletrônico (e-mail) ou de
outra forma, incluindo quaisquer dados, perguntas, comentários, sugestões ou similares,
serão tratados como não confidenciais e não exclusivos. Qualquer coisa que você transmita
ou poste se torna propriedade da Sandoz International GmbH ou de suas afiliadas e pode ser
usado para qualquer propósito, incluindo, mas não limitado a, reprodução, divulgação,
transmissão, publicação, exibição e postagem. Além disso, a Sandoz International GmbH é
livre para usar, sem compensação a você, quaisquer ideias, conceitos, know-how ou técnicas
contidas em qualquer comunicação que você enviar para o website, qualquer que seja a
finalidade, incluindo, mas não limitado a, desenvolvimento, fabricação e comercialização de
produtos com o uso de tais
informações.

7. Produtos Mundiais
Este website pode conter informações sobre produtos e serviços mundiais, nem todos
disponíveis em todos os locais. Uma referência a um produto ou serviço neste website não
implica que tal produto ou serviço esteja ou estará disponível em sua localidade. Os produtos
referidos neste website podem estar sujeitos a diferentes exigências regulatórias,
dependendo do país de utilização e a rotulagem do produto pode variar de país para país.
Consequentemente, os visitantes podem ser notificados de que certas seções deste website
se destinam apenas a determinados tipos de usuários especialistas ou apenas para públicos
em determinados países, devendo as informações do produto para um país específico serem
verificadas com a organização local da Sandoz. Você não deve interpretar qualquer
informação contida neste website como uma promoção ou propaganda para qualquer produto
ou uso de qualquer produto que não esteja autorizado pelas leis e regulamentos do seu país
de residência.

8. Aviso Legal
Nada neste website constitui um convite ou oferta para investir ou negociar ações ou Recibos
de Depósitos [American Depositary Receipts] da Novartis. Em particular, os resultados e
progressos reais podem ser substancialmente diferentes de qualquer previsão, opinião ou
expectativa expressa neste website e o desempenho passado do preço dos títulos não deve
ser invocado como um guia para seu desempenho
futuro.

9. Links para este website
A Sandoz International GmbH não revisou nenhum ou quaisquer dos websites de terceiros
que contenham links para este website e não é responsável pelo conteúdo de tais páginas
fora deste website ou por quaisquer outros websites vinculados a este website. Se você

deseja vincular seu website a este website, você pode somente oferecer o link para a página
inicial. Você não pode vincular em seu website a nenhuma outra página deste website sem o
consentimento prévio por escrito da Sandoz International GmbH. A citação ou o uso de uma
ou mais partes deste website no website de terceiros sem o consentimento por escrito
também é
proibido.

10. Links para outros websites
Links para websites de terceiros podem ser fornecidos para o interesse ou conveniência dos
visitantes deste website. Os termos de uso e política de privacidade do website de terceiros
podem ser diferentes. A Sandoz International GmbH não se responsabiliza pelos links
fornecidos por nós a terceiros e, em particular, não nos responsabilizamos pela exatidão ou
legalidade do seu conteúdo. Não aceitamos qualquer responsabilidade derivada de uma
violação ou omissão nas políticas de privacidade de
terceiros.

11. Postando neste website
Embora a Sandoz International GmbH possa, ocasionalmente, monitorar ou revisar
discussões, bate-papos, postagens, transmissões, quadros de avisos e similares no website,
a Sandoz International GmbH não tem a obrigação de fazê-lo e não assume nenhuma
responsabilidade ou responsabilização decorrente do seu conteúdo, de qualquer localidade,
nem por qualquer erro, libelo, difamação, calúnia, omissão, falsidade, obscenidade,
pornografia, profanação, perigo, divulgação de privacidade ou imprecisão contida em
qualquer informação nas postagens do website. Você está proibido de postar ou transmitir
qualquer material ilícito, ameaçador, calunioso, difamatório, obsceno, escandaloso,
inflamatório, pornográfico ou profano ou qualquer material que possa constituir ou encorajar
conduta que seja considerada um crime, dar origem a responsabilidade civil, ou violar
qualquer lei. A Sandoz International GmbH cooperará com todas as autoridades policiais ou
ordens judiciais solicitando ou direcionando à Sandoz International GmbH a divulgação da
identidade de qualquer pessoa que poste essas informações ou
materiais.

12. Consequências
Se tomarmos conhecimento de que você violou quaisquer dos termos e condições contidos
nesta Declaração Legal, poderemos imediatamente tomar medidas corretivas, inclusive
impedir o usuário de acessar os serviços oferecidos pela Sandoz International GmbH e
remover qualquer informação, dados e conteúdo postados no website pelo usuário, a
qualquer momento e sem aviso prévio. Se tivermos sido feridos por sua violação, poderemos,
a nosso exclusivo critério, buscar a reparação de danos de sua
parte.

13. Revisões
A Sandoz International GmbH poderá, a qualquer momento, rever estes Termos e Condições
atualizando esta publicação. Você está vinculado a essas revisões e, portanto, deve visitar
esta página periodicamente para rever os Termos e Condições atuais aos quais está
vinculado.
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