
Saúde & Segurança 

Este passeio inclui auscultadores de realidade virtual com tecnologia 3D (Samsung/
Oculus Gear VR ou Sony HMZ-T3). Recomendamos que você consulte um médico 
antes de fazer este passeio se estiver grávida, for idoso, tiver anomalias de visão 
binocular prévias ou distúrbios psiquiátricos ou sofrer de doenças cardíacas ou outras 
condições médicas graves.

Algumas pessoas (cerca de 1 em 4000), enquanto assistem TV, jogam videogames ou 
experienciam realidade virtual, podem sentir tonturas graves, convulsões, convulsões 
epiléticas ou desmaios provocados pelos flashes e padrões de luz. Estas convulsões 
são mais comuns em crianças e jovens até aos 20 anos. Alguém que tenha tido 
convulsões, perdas de consciência ou qualquer outro sintoma relacionado com a 
condição epilética deve consultar o médico antes de fazer este passeio.

Crianças: É recomendado pelo fabricante que os auscultadores fornecidos não sejam 
utilizados por crianças menores de 13 anos (Gear VR). Os pais que permitam que seus 
filhos usem os auscultadores fazem-no por sua conta e risco e são totalmente 
responsáveis pela segurança, saúde e bem-estar de seus filhos. O uso dos 
auscultadores pode impactar de forma negativa a coordenação mão-olho, o equilibrio e 
a capacidade multi-tasking. Os adultos devem monitorar atentamente as crianças 
durante e após a utilização de Gear VR para detetarem qualquer diminuição destas 
capacidades.

Muitos utilizadores destes auscultadores (fora de nossos passeios) os usam por 
períodos superiores a 30 minutos. É de notar que o conteúdo visualizado nestes 
auscultadores durante nossos passeios consiste em 17 cenas curtas e que cada 
experiência dura apenas entre 2 a 6 minutos com intervalos de 5 a 15 minutos, que 
ocorrem entre cada utilização dos auscultadores. Os utilizadores são aconselhados a 
permanecer imóveis durante a visualização do conteúdo dos auscultadores. Caminhar 
com os auscultadores ligados é proibido.

Uma experiência de passeio confortável usando nossos auscultadores requer um 
perfeito sentido de movimento e equilibrio. Usar os auscultadores quando está 
cansado, com sono, sob influência de álcool ou drogas, ressacado, com problemas 
digestivos, sob stress emocional ou ansiedade ou sofrendo de resfriado, gripe, dores 
de cabeça, enxaquecas ou dores de ouvidos aumenta a susceptibilidade a sintomas 
adversos.

Ouvir sons em volumes elevados pode causar danos irreparáveis a sua audição. O 
ruído de fundo assim como a exposição continuada a níveis elevados de volume, pode 
tornar os sons mais baixos do que realmente são. Devido à natureza imersiva dos 
auscultadores usados, não tenha o som num volume elevado, de modo a poder manter 
consciência do meio envolvente e reduzir o risco de danos auditivos.

Desconforto: Pare imediatamente de usar os auscultadores se sentir alguns dos 
seguintes sintomas: convulsões; perda de consciência; tensão ocular; contração dos 
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olhos ou músculos; movimentos involuntários; visão alterada, turva ou dupla ou outras 
anormalidades visuais; tonturas; desorientação; diminuição do equilíbrio; diminuição da 
coordenação mão-olho; transpiração excessiva; aumento da salivação; náuseas; 
tonturas; desconforto ou dor na cabeça ou nos olhos; sonolência; fadiga; ou quaisquer 
sintomas semelhantes ao enjoo do movimento.

Assim como os sintomas que as pessoas podem experienciar após o desembarque de 
um cruzeiro, os sintomas da exposição à realidade virtual podem persistir e se tornar 
mais evidentes algumas horas após o uso. Estes sintomas pós-uso podem incluir os 
sintomas acima assim como sonolência excessiva e diminuição da capacidade multi-
tasking. Este sintomas podem aumentar o risco de lesões ao se envolver em atividades 
normais no mundo real.

Interferência de Rádio Freqüência: O Gear VR pode emitir ondas de rádio que podem 
afetar os dispositivos electrônicos em seu redor, incluindo pacemakers cardíacos. Se 
você tiver um pacemaker ou outro dispositivo médico implantado, não use o Gear VR 
sem primeiro consultar seu médico ou o fabricante de seu dispositivo médico.

Ao completer sua reserva você confirma que você leu, compreendeu e aceitou as 
orientações, advertências e recomendações relevantes para o uso dos auscultadores 
como indicado no seguinte site: oculus.com/warnings. 

A Flashback Journey to Pompeii não será responsável por quaisquer danos, diretos ou 
indiretos, sofridos por seus clientes ou terceiros como conseqüência de sua 
incapacidade de seguir essas orientações, advertências e recomendações.
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