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Apresenta passo a passo as instruções para a escolha do tamanho da Viseira OPTIVIZOR, para as diversas raças
de cães, conforme o tipo de focinho: Focinho Médio, Focinho Longo e Focinho Curto.
a) Cão de FOCINHO MÉDIO
PASSO - 1: Medida do Focinho (comprimento do focinho)
Tomando como base a parte posterior da orelha, trace uma linha imaginária
de uma orelha até a outra. O Ponto Médio é definido como o ponto
central da linha imaginária, conforme indicado na Figura-1. Desde o Ponto
Médio, em linha reta, tome a medida até a Ponta do Nariz. A medida obtida
representa a Medida do Focinho, que é utilizada como referência para definir
o tamanho da Viseira OPTIVIZOR, conforme Tabela-1, abaixo:

Figura-1
MEDIDA DO FOCINHO

PASSO - 2: Definição do Tamanho
Para uma maior exatidão, o tamanho da Viseira OPTIVIZOR é definido por
dois critérios:
- Medida do Focinho: vide Tabela-1
- Peso do Animal: vide Tabela-2

Com o uso das Tabelas 1 e 2, determine o tamanho da Viseira OPTIVIZOR e o Código do Produto
correspondente. Caso as Tabelas 1 e 2 indiquem dois tamanhos diferentes, selecione a viseira que apresentar o
menor tamanho.
Exemplo:
- Medida do Focinho: 20cm - Tamanho Pequeno-Médio e Código/Produto PO412.
- Peso: 9kg - Tamanho Pequeno e Código/Produto PO411.
- Tamanho ideal: Tamanho Pequeno e Código do Produto PO411.
b) Cão de FOCINHO LONGO
Para cães de Focinho Longo (GreyHoung, Dashound
TABELA 3 - MEDIDA DO FOCINHO (CM)
Galgo Espanhol,...), siga o Passo-1 acima, tomando a
MEDIDA DO FOCINHO (CM)
Medida do Focinho. Com a medida em mãos, utilize a
CÓDIGO/PRODUTO TAMANHOS 12-15 15-17 17-20 20-23
Tabela-3 ao lado, definindo o tamanho da Viseira
POWG0
Toy
OPTIVIZOR e o Código do Produto, correspondente.
POWG1

Pequeno

POWG2

Pequeno-Médio

POWG3

Médio
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c) Cão de FOCINHO CURTO
Cães de Focinho Curto (Pug, Shih Tzu, Bulldog...) requerem maior atenção, pois tais raças apresentam
peculiaridades como: focinho chato (nariz junto à face - Shih Tzu, Pug,...), focinho com nariz levemente
protuberante (Lhasa, Maltês,...), ponta do nariz próximo à linha dos olhos, circunferência do pescoço maior
que o da cabeça (típico do Pug), etc... Por esta razão, a medida da Circunferência da Cabeça é a que melhor
se aplica na definição do tamanho da Viseira OPTIVIZOR.
Assim, tome a Medida da Circunferência da cabeça, tendo como referência o MEIO DAS ORELHAS, seguindo
ao redor do pescoço, passando atrás da mandíbula, conforme indicado na Figura-2, a seguir.
Tome a medida justa, apertada e sem folgas, desprezando as orelhas. Com a medida, utilize a Tabela 4 e
determine o Tamanho e o Código do Produto.
Figura-2
MEDIDA DA CIRCUNFÊRÊNCIA
TABELA 4 - CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA (CM)
MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA (CM)
CÓDIGO/PRODUTO

TAMANHOS

POP000

Tiny

POP00

Mini Mini

POP0

Mini

POP1

Toy

POP2

Pequeno

POP3

Pequeno-Médio

POP4

Médio

POP5

Grande

POP6

Extra Grande

28-30 30-32 32-34 35-38 39-43 44-48 49-55 56-60

> 60

IMPORTANTE:
 A diversidade de raças e de cães mestiços (sem raça definida) torna impossível estabelecer um critério único
para a definição do tamanho das Viseiras OPTIVIZOR. Assim, as medidas constantes nas Tabelas 1, 2, 3 e 4,
apresentadas nesse guia auxiliam na definição do tamanho, entretanto não garantem a seleção do tamanho
correto da Viseira OPTIVIZOR.
 Para a definição do tamanho adequado, procure a assistência do seu Médico Veterinário ou de profissional
devidamente treinado.
 Para raças como o Shih Tzu, Lhasa, Maltês,..., dada a grande quantidade de pelos na parte frontal (franja) e
ao redor dos olhos, recomendamos que os mesmos sejam tosados para um melhor encaixe e estabilidade da
viseira e também para que não cubram ou penetrem nos olhos.
Em caso de dúvidas, favor, entre em contato com a AUSPEMvet: contato@auspemvet.com.
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