
Safety you can feel

WARUNKI GWARANCJI
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POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 
64807 Dieburg 
Niemcy
Tel.: +49 6071 9863 0
Fax: +49 6071 9863 30
e-mail: info@polytechhealth.com
Strona internetowa: 
www.polytechhealth.com

Znajdź nas na

Skanuj 
podczas 

rejestracji

1. Implanty piersi lub pośladków POLYTECH lub lekkie implanty B-lite® fi rmy 
POLYTECH Health & Aesthetics (zwanej dalej POLYTECH)

2. Rejestracja online do programu Implants of Excellence jest dostępna pod 
adresem https://ioeregistration.polytechhealth.com w ciągu 6 miesięcy 
po operacji wszczepienia implantu. Podczas rejestracji potrzebny jest 
paszport implantu, który pacjentka otrzymuje od chirurga po zabiegu. 

3. Udział w corocznej ankiecie. Otrzymasz link do udziału w ankiecie w 
wiadomości email. Link jest aktywny tylko przez ograniczony czas. 

4. Dotyczy wszystkich zabiegów wszczepienia implantów. Niniejsza gwarancja 
obowiązuje z mocą wsteczną* i obejmuje wszystkie implanty piersi i 
pośladków zarejestrowane w programie Implants of Excellence.

5. Program gwarancyjny jest usługą fi rmy POLYTECH, do której można 
przystąpić dobrowolnie. Program może podlegać zmianom i może zostać 
zakończony w dowolnym momencie, bez wpływu na wcześniejsze rejestracje. 
Program jest realizowany tylko w krajach, w których fi rma POLYTECH 
prowadzi działalność.

6. Program nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
• Uszkodzenie implantu przed lub w trakcie operacji wszczepienia implantu
• Uszkodzenie implantu w wyniku wypadku lub urazu 
• Uszkodzenie implantu w związku z badaniem mammografi cznym
• Uszkodzenie implantu podczas kapsulotomii techniką zamkniętą 

lub otwartą
• Wszelkie inne powikłania niewymienione w art. 7 niniejszych Warunków
• Wykonywane na zamówienie implanty piersi i implanty pośladkowe 

POLYTECH i B-Lite® o numerach poprzedzonych literami SAF

7. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych implantów z tego samego zakresu 
produktów-POLYTECH lub lekkich implantów B-Lite® - w przypadku:

• Pęknięcie implantu z powodu uszkodzenia materiału – gwarancja 
dożywotna, która obejmuje również implant w piersi przeciwległej 
we wszystkich przypadkach, w których chirurg uzna to za stosowne

• Przykurcz torebkowy implantów piersi III i IV stopnia w skali Bakera, 
w tym w piersi przeciwległej – we wszystkich przypadkach, w których 
chirurg uzna to za stosowne:
• Do 10 lat gwarancji po zabiegu wszczepienia implantów z powłoką 

POLYtxt®, MESMO® i POLYsmoooth™
• Gwarancja dożywotnia implantów z powłoką Microthane®

• Dożywotnia gwarancja w przypadku rotacji implantów piersi z powłoką 
Microthane®

• Gwarancja nie obejmuje kosztów operacji. Implanty inne niż POLYTECH 
i B-Lite® nie są objęte programem gwarancyjnym. POLYTECH nie 
przewiduje możliwości wypłaty jakichkolwiek środków fi nansowych w 
miejsce bezpłatnych produktów zamiennych.

8. Zabieg wszczepienia implantu musi być wykonany przez wykwalifi kowanego 
chirurga, przy użyciu najnowocześniejszych technik chirurgicznych i zgodnie 
z instrukcją użycia danego implantu piersi lub pośladków. W przypadku 
pęknięcia lub przykurczu torebkowego wymianę implantu powinien 
przeprowadzić chirurg, który wykonał operację pierwotną. Jeśli nie jest to 
możliwe, należy z wyprzedzeniem poinformować o tym fi rmę POLYTECH.

9. W przypadku roszczeń gwarancyjnych o wymianę implantów piersi z powodu 
przykurczu torebkowego III lub IV stopnia w skali Bakera, przed eksplantacją 
chirurg prowadzący jest zobowiązany przygotować dokumentację 
fotografi czną. To samo dotyczy rotacji implantów z powłoką Microthane®.

10. Uszkodzone implanty należy przesłać w ciągu czterech tygodni po 
eksplantacji w stanie odkażonym do fi rmy POLYTECH do badania. Należy 
dołączyć kompletną dokumentację chirurgiczną. Prawidłowy zwrot 
implantów wraz z kompletną dokumentacją jest jednym z warunków 
przyznania świadczenia gwarancyjnego.

1 grudnia  2020 r.

* gwarancja, która obowiązuje z mocą wsteczną, oznacza, że nowe warunki 
mają zastosowanie do przyszłych roszczeń niezależnie od daty ich rejestracji; 
zasada ta nie dotyczy wcześniejszych roszczeń, które zostały rozstrzygnięte 
zgodnie z poprzednimi warunkami gwarancji lub które nie zostały zgłoszone w 
przewidzianym terminie.

Jeszcze więcej korzyści!

PROGRAM GWARANCYJNY 
IMPLANTS OF EXCELLENCE
Profesjonalne świadczenie gwarancyjne 
dla pacjentek z implantami POLYTECH
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PROGRAM GWARANCYJNY   
IMPLANTS OF EXCELLENCE 

WSZECHSTRONNA OFERTA

Quality you can feel

Program obejmuje wszystkie wskazania wymienione w  
instrukcji użytkowania, np. powiększanie i rekonstrukcja 
piersi i pośladków oraz lifting piersi z użyciem implantów.

PROGRAM GWARANCYJNY IMPLANTS 
OF EXCELLENCE W SKRÓCIE

DODATKOWE KORZYŚCI 
PROGRAMU GWARANCYJNEGO 
IMPLANTS OF EXCELLENCE

•• W corocznym badaniu ankietowym pytamy pacjentki 
o jakość ich życia po wszczepieniu implantów 
POLYTECH. Udział w corocznej ankiecie uprawnia 
pacjentki do korzystania z programu Implants of 
Excellence.

•• Następnie każda pacjentka, która wzięła udział w 
corocznej ankiecie, otrzymuje najważniejsze wnioski z 
badania POLYTECH.

•• Więcej informacji dla pacjentek, m.in. o programie 
Implants of Excellence, można znaleźć na naszej 
stronie internetowej www.polytechhealth.com

•• Zespół POLYTECH z przyjemnością odpowie na 
wszelkie pytania lub wątpliwości.

•• POLYTECH jest synonimem zaangażowania, 
bezpieczeństwa i jakości dzięki ponad 30-letniemu 
doświadczeniu w produkcji implantów piersi i 
pośladków: Partnerstwo, które możesz poczuć.

Program Implants of Excellence jest przeznaczony dla 
pacjentek z implantami piersi i pośladków firmy POLYTECH.
 
Zapewnia dodatkowe świadczenie gwarancyjne w 
określonych przypadkach i ma na celu zwiększenie 
satysfakcji i pewności siebie pacjentek przed i po zabiegu.
 
POLYTECH to wiodący producent implantów do zabiegów 
modelowania piersi i ciała. Wszystkie implanty są 
produkowane z najwyższą starannością i charakteryzują się 
wyjątkową jakością. Rejestracja online do programu Implants 
of Excellence jest bezpłatna.

B-Lite® 

POLYtxt®

MESMO®

Diagon\Gel®

Microthane®

POLYsmoooth™

Produkty Świadczenie gwarancyjne

• Implanty piersi, w 
tym implanty B-Lite® 
o następujących 
powłokach:
 
- MESMO®

- Microthane®

- POLYtxt®

- POLYsmoooth™ 

• Implanty pośladków

Bezpłatna dożywotnia wymiana 
wadliwych implantów na 
implanty z tego samego zakresu 
produktów* 

• W przypadku istotnej utraty 
integralności powłoki implantu 

• Gwarancja obejmuje również 
implant w piersi przeciwległej * 
– we wszystkich przypadkach, 
w których chirurg uzna to za 
stosowne

 
  Gwarancja nie obejmuje implantów piersi i implantów pośladkowych 
POLYTECH i B-Lite® wykonywanych na zamówienie, o numerach 
poprzedzonych literami SAF

* Z wyłączeniem kosztów operacji

Wymiana implantu* w przypadku 
przykurczu torebkowego 
implantów piersi III i IV stopnia 
w skali Bakera, w tym w piersi 
przeciwległej – we wszystkich 
przypadkach, w których chirurg 
uzna to za stosowne

Dodatkowe 
świadczenie 
gwarancyjne w 
przypadku implantu 
o następujących 
powłokach

Do 10 lat po zabiegu
• MESMO® 
• POLYtxt® 
• POLYsmoooth™

Gwarancja dożywotnia, obejmująca 
również rotację implantu

• Microthane®
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