
Válasszon jól. Válasszon bölcsen. Válassza a Mentort.
Ismerje meg a PatientSafe korlátozott garanciát, hogy nyugodt 
legyen.
Győződjön meg róla, hogy a mellimplantátumot, amely 
testének részévé válik, a világ legnagyobb tapasztalattal 
rendelkező, legjobb minőséget biztosító cége gyártja.

LEGYEN SZÉP. LEGYEN BIZTONSÁGBAN.

A GARANCIA KORLÁTOZOTT, ÉS AZ EBBEN A DOKUMENTUMBAN 
KÖZÖLT FELTÉTELEK VONATKOZNAK RÁ, AMELYEKET RÉSZLETESEN 
A VONATKOZÓ MENTOR KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN OLVASHAT 
EL. EZ A GARANCIA A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN 
MINDEN EGYÉB HALLGATÓLAGOS VAGY KIFEJEZETT, TÖRVÉNYILEG 
MEGHATÁROZOTT, VAGY EGYÉB GARANCIÁT KIZÁR, BELEÉRTVE 
AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE 
VONATKOZÓ GARANCIÁT.

A GARANCIÁLIS IGÉNY BENYÚJTÁSAKOR A BEÜLTETÉSKOR HATÁLYBAN 
LÉVŐ GARANCIÁLIS FELTÉTELEK ÉRVÉNYESEK. 
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ADATVÉDELEM
A szilikon géllel töltött mellimplantátumokra vonatkozó 
PatientSafe garanciára való jogosultság ellenőrzése, illetve 
a cseretermékek biztosítása és pénzügyi segítség nyújtása 
érdekében a Mentor Medical Systems CV helyi képviselőin 
keresztül a következő adatokat gyűjti be Önről: név, lakcím, 
beültetés időpontja, a termék sorozatszáma, továbbá egyéb 
termékre vonatkozó és személyes adatokat, amelyeket meg 
kíván osztani. Az egészségügyi szolgáltatóján és a biztosítóján 
kívül a Mentor nem osztja meg ezeket az adatokat harmadik 
féllel, kivéve amennyiben erre törvényi vagy szabályozási 
előírás kötelezi, illetve jogviták esetén. A Mentor ezeket 
az adatokat a szilikon géllel töltött mellimplantátumok 
használatának idejéig őrzi meg, kivéve ha a törvények 
hosszabb megőrzési időszakot írnak elő vagy tesznek 
lehetővé.

A teljes MENTOR® PatientSafe korlátozott garancia 
egy példányának beszerzéséért látogassa meg a www.
mentorwwllc.com honlapot, vagy írjon a Mentor Medical 
Systems címére: CV, Zernikedreef 2, 2333 CL, Leiden, The 
Netherlands (Hollandia).



Egész életre szóló termékcsere1 elvünk minden MENTOR® 

mellimplantátumra vonatkozik, többletköltség nélkül. Ha 
Ön MENTOR® szilikon géllel töltött mellimplantátumot 
kap, automatikusan élvezheti a MENTOR® PatientSafe 
programjának az előnyeit.

EGÉSZ ÉLETRE SZÓLÓ TERMÉKCSERE

Automatikusan vonatkozik a MENTOR• ® 
mellimplantátum termékek minden felhasználójára
Az implantátum életkorától függetlenül, ha bizonyítottan • 
szakadás történik, Ön ingyenesen hasonló jellegű 
mellimplantátum csereterméket kap, bármilyen 
méretben

A PATIENTSAFE PROGRAM TOVÁBBI ELŐNYEI

A MENTOR® PatientSafe program minden felhasználó 
számára ingyenes, aki MENTOR® szilikon géllel töltött 
mellimplantátum terméket kapott.

Automatikusan megilleti• 
Egész életre szóló termékcsere garancia• 1

Az implantátum bizonyított szakadása esetén 250 000 • 
forintig terjedő pénzügyi segítség nyújtása, a biztosítás 
által nem fedezett, az eredeti beültetéstől számított 
10 éven belül szükségessé váló helyreállító sebészeti 
beavatkozások során felmerülő műtéti költségekre, 
anesztéziára és sebészeti kiadásokra2

MELY TERMÉKEKRE VONATKOZIK

A MENTOR® PatientSafe program csak a 
Magyarországon beültetett MENTOR® szilikon géllel töltött 
mellimplantátumokra vonatkozik, amelyeket 2011. június 1. 
után ültettek be, azzal a feltétellel, hogy:

A csomagolásban található, az implantáció idején • 
hatályos Mentor útmutatónak és a Mentor által publikált 
egyéb utasításoknak és értesítéseknek megfelelően 
történt az implantáció
Megfelelő szakképzettséggel rendelkező, engedéllyel • 
rendelkező sebészek végzik a műtétet, az elfogadott 
sebészeti gyakorlatnak megfelelően

MIRE VONATKOZIK A GARANCIA

A MENTOR® egész életre szóló csere elve és a PatientSafe 
garancia kizárólag az alábbiakra vonatkozik:

Az implantátumfal épségének olyan károsodása, • 
ami az implantátum szakadásához vezet, és sebészi 
beavatkozást tesz szükségessé 

A Mentor fenntartja annak jogát, hogy meghatározza, hogy 
további specifi kus esetekben érvényes-e a garancia.

MIRE NEM VONATKOZIK A GARANCIA

A MENTOR® egész életre szóló csere elve és a PatientSafe 
garancia az alábbiakra nem vonatkozik:

Ép implantátum eltávolítása tokzsugorodás, • 
gyűrődések vagy redőzöttség miatt
Az implantátum falának sérülése ismételt műtéti • 
beavatkozás, nyitott capsulotomia vagy zárt 
kompressziós capsulotomia következtében
Ép implantátum eltávolítása a méret változtatása • 
céljából
Műtét a másik mellen ép implantátum eltávolítása • 
céljából

Egész életre szóló termékcsere. A Mentor a felhasználó élete során 1 
ingyenesen az eredetileg beültetett termékkel azonos, vagy hasonló 
stílusú MENTOR® csere mellimplantátumot biztosít bármilyen méretben. A 
sebész kérésére más implantátum stílusra eshet a választás (ez esetben 
a termékek árjegyzékben szereplő árkülönbözetét meg kell téríteni).

A műtéti és anesztézia költségek elsőbbséget kapnak. A pénzügyi 2 
segítség igénylése esetén ki kell tölteni a megfelelő űrlapot és a páciens 
kérelmi nyomtatványt. 
A pénzügyi segítség nem jelenti kölcsön biztosítását a beteg számára.

Köszönjük, hogy a MENTOR® szilikon géllel töltött 
mellimplantátumokat választotta. Kapcsolatunk 
Önnel nem ér véget a műtéttel. Mi hosszú távú 
kötelezettséget vállalunk felhasználóink irányában 
és biztosítjuk termékeink minőségét.

PATIENTSAFE GARANCIA. 
IDŐTÁLLÓ BIZTOSÍTÉK.

✓ Automatikusan megilleti 
✓ Ingyenes
✓ Egész életre szóló termékcsere garancia
✓ 250 000 forintig terjedő pénzügyi segítség 
 az implantátum beültetésétől számított 
 10 évig

Ez a brosúra áttekintést 
ad a MENTOR® 
szilikon géllel töltött 
mellimplantátumokra 
vonatkozó PatientSafe 
korlátozott garanciájáról. 
Mindazonáltal ez nem 
helyettesíti az Ön 
sebészével folytatott 
megbeszélést.


