Pontos Principais

ORTHOFIX DO BRASIL

Nossa Missão: 
Melhorar a vida dos pacientes oferecendo soluções ortopédicas, reconstrutivas, regenerativas e de coluna para os
cirurgiões.
Nossa Visão: 	
Ser altamente respeitada como uma empresa global em ortopedia e coluna que entrega valor excepcional aos
pacientes, clientes, colaboradores, parceiros e acionistas.
Nossos Valores:
• Agir com integridade		 • Ser Respeitoso		 • Otimizar o negócio
• Exceder expectativas		 • Trabalhar em equipe		 • Se divertir
		

Compliance e Ética na Orthofix
Na Orthofix, nós entendemos que Compliance é responsabilidade de todos. Nós exigimos que nossos funcionários,
parceiros, distribuidores, representantes de vendas e qualquer um que esteja trabalhando conosco siga nosso Código
de Conduta, Política Anti-corrupção e todas as leis aplicáveis.
Nós seguimos as regras da AdvaMed, Eucomed, ABRAIDI e ABIMED, além do nosso próprio Código de Conduta e
políticas de Compliance.
Políticas e procedimentos internos estão em vigor para garantir que estamos cumprindo com nosso comprometimento
com Compliance. Além dos controles internos nós também somos obrigados a agir de acordo com:
1. Leis Internacionais		 3. Diretrizes das Associações		
5. Política Anti-corrupção
2. Leis Locais		 4. Código de Conduta				
6. Procedimentos

O que mais devo saber?
Na Orthofix nossa meta é ser líder de mercado em Compliance, regras e cumprimento de regulamentações. É por
isso que estamos constantemente desenvolvendo meios para dar suporte as áreas de negócios da maneira mais ética
possível. Se você tiver qualquer pergunta, por favor sinta se a vontade para entrar em contato com o Departamento de
Compliance através do e-mail compliance@orthofix.com.
O compromisso de todos os funcionários da Orthofix e aqueles que trabalham conosco, incluindo distribuidores, é
chave para o sucesso e reputação ética da empresa no ambiente de negócios global.
Orthofix International N.V. é uma empresa global e diversificada de equipamentos médicos com quatro áreas
estratégicas de negócios que incluem BioStim, Biológicos, Fixação de Extremidades e Fixação de Coluna. Para mais
informações, por favor visite orthofix.com.
A Orthofix tem orgulho de apoiar e fazer parte das seguintes associações ao redor do mundo:

Orthofix do Brasil
Rua Alves Guimarães 1216
Telefone: +55 11 3087-2266
Fax: +55 11 3087-2266 EXT. 2309
Compliance Hotline: 0800-891-1667
www.orthofix.com.br
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