
MOUSES ESPECIAIS
pessoas com dificuldades motoras

No lugar da bolinha do mouse “normal”, esse mouse apresenta 

dois roletes para movimento vertical e horizontal do cursor;

     

É composto de 8 teclas individuais que 

podem ser posicionadas aleatoriamente criando

layout personalizado, de acordo com a necessidade

e aptidão do usuário.  

Modelo 08_USB 

Modelo 04_USB 

E L E T R Ô N I C A

Foram desenvolvidos diferentes tipos  de mouses especiais compatíveis com computadores 

Windows (PS2) que apresentam as funções do mouse padrão e outras especiais, tornando possível o 

acesso da pessoa portadora de deficiência  física aos recursos da informática. Escolha o tipo de mouse mais 

adequado à necessidade e aptidão do usuário em questão.

PC 

Apresentam 4 teclas especiais grandes e coloridas para as funções de: Click - função igual a do mouse 

normal - Tecla da direita - função igual a do mouse normal - Duplo-Click - tecla especial para duplo click 

automático - Meio-Click, - tecla especial para a função de travamento em arrastos (drag), o que dispensa 

ficar pressionando a tecla nos arrastos, e rolamentos. Muito útil para pessoas que não conseguem segurar 

movimentar o mouse normal.



“ PRODUTOS ESPECIAIS PARA PESSOAS ESPECIAIS ”

Av. Ouro Fino, 518 - Sala 02 e 03 -  Bosque dos Eucaliptos
 CEP: 12233-400 -  São José dos Campos - SP

Fone/Fax: (12) 3916.5025 / 3917.1020

e-mail: terra@terraeletronica.com.br 

 www.terraeletronica.com.br
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MOUSES ADAPTADOS

Também é um mouse convencional 
modificado porém apresenta funções 
especiais através de 4 teclas grandes. 

É um mouse convencional, adaptado para
receber dois acionadores especiais que funcionam
como a tecla “click” e a “tecla direita”, facilitando o
uso do mouse e permitindo exercícios motores.
Acompanha 2 acionadores.   

Mouse Plus Mouse Plus ++ 

ACIONADORES

Acionadores são 4 modelos AR1, AR2, AR3, AR4

Diversos tamanhos e cores
para ser usado como tecla
click do mouse plus
acionar brinquedos,
softwares, etc.,

Modelo Plus_+ Modelo 04_Plus_++ 


