
“Com respeito à adopção da Política de Conformidade da ZOLL relativa a interacções 
com profissionais de cuidados de saúde, a ZOLL está agora a facultar orientações 
suplementares no seu idioma, para que possa tratar adequadamente quaisquer 
questões que surjam. Clique abaixo na ligação que indica o seu idioma para ter acesso 
às orientações adicionais.” 

 
CÓDIGO DE ÉTICA ADVAMED 
“PERMITIDO” 
Formação de produto e apoio na formação – Em instalações adequadas, sob a 
orientação de pessoas qualificadas. 
• Refeições simples - Sem convidados. São autorizadas deslocações razoáveis. 
• Demonstrações/Unidades de avaliação - É necessária uma documentação 
adequada. 
• Conferências de outras entidades - Pagamentos ao patrocinador. O patrocinador 
organiza o evento. São permitidas refeições simples, sem convidados. 
• Reuniões de vendas, promoção e negócios. São permitidas deslocações e 
refeições razoáveis. Não são permitidos convidados num ponto de encontro fora do 
local de trabalho do profissional de cuidados médicos. 
• Acordos de consultoria - Redigidos e detalhados; compensação comercial justa; 
autorização escrita prévia. 
• Ofertas - Somente para educação e para o benefício dos pacientes. Inferiores a 75 
euros. 
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CÓDIGO DE ÉTICA ADVAMED 
“NÃO PERMITIDO” 

Artigos de entretenimento ou lazer. Golfe, bilhetes para eventos desportivos, festas 
por ocasião de feriados, encontros em estâncias turísticas, etc.). 
• Ofertas de valor superior a 75 euros. Artigos promocionais de marca: iPods, leitores 
de mp3, unidades de armazenamento portáteis. 
• Dinheiro ou bens de transacção equivalentes a dinheiro. Nenhum dos artigos 
oferecidos pode ser interpretado como um incitamento à compra do dispositivo médico. 
• Convidados às refeições. Não é permitido pagar nem oferecer refeições aos 
profissionais de cuidados médicos, em situações em que a discussão de negócios 
exclua a descrição das características do produto, negociações do contrato ou termos 
de vendas. 
• Pagamento de honorários relativos a realização de palestras/serviços de 
consultoria. Sem que haja um acordo escrito e documentação de apoio adequada. 
• Qualquer informação que não queira que os seus familiares ou amigos possam vir a 
ler no jornal. 
 
Para mais informações, entre em contacto com: Bob Pereira: rpereira@zoll.com 

http://www.zoll.com/

