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Pobierz aplikację 
MotivaImagine® ze sklepu 

lub wejdż na stronę 
register.motivaimagine.com  

Kliknij w „adres e-mail” 
po lewej stronie

Wybierz opcję
 „Pacjent”

Podaj wymagane 
informacje.

Przeczytaj „Warunki oraz politykę 
prywatności”, zaznacz okienko 

oznaczające zapoznanie się 
i akceptację warunków. 

Kliknij „Zarejestruj”

Podaj wymagane 
informacje odnośnie 

zabiegu i kliknij „Dalej”

Kliknij „Zarejestruj 
implanty”

Podaj wymagane 
informacje o posiadanych 

implantach Motiva  zgodnie 
z informacjami zawartymi 

na karcie Motiva ID® 
dostarczonej przez chirurga

Wybierz tryb rejestracji: 
Opcja A - numer seryjny  (SN), 
Opcja B - elektroniczny numer 

seryjny (ESN) dostępna dla 
implantów wyposażonych 

w Q Inside Safety Technology™ 

Podaj numer seryjny lub 
elektroniczny numer seryjny 

oraz Kod walidacyjny 
znajdujący się po prawej 

stronie nalepki

Kliknij „Zarejestruj”. 
Otrzymasz e-mail 
z potwierdzeniem 

rejestracji implantów

Numer
Seryjny

Wszystkie implanty na ewentualność pęknięcia są objęte gwarancją Always Confident 
Warranty® na czas życia produktu oraz Polityką wymiany produktu w przypadku wystąpienia 

torebki obkurczającej III i IV stopnia wg skali Bakera przez okres 10 lat od zabiegu.

Dodatkowo Motiva oferuje 2 programy rozszerzonej gwarancji. 

5Y Motiva Program™ -
 5 lat rozszerzonej gwarancji

 Dla implantów Motiva® z technologią 
bezpieczeństwa Q Inside Safety 

Technology™ 

2Y Motiva Program™ - 
2 lata rozszerzonej gwarancji

 Dla implantów Motiva® bez technologii 
bezpieczeństwa Q Inside Safety 

Technology™

Elektroniczny numer seryjny

Kod 
walidacyjny
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W przypadku pytań lub problemów z rejestracją zapraszamy do kontaktu telefonicznego z BOK w godzinach 800 - 1600. Tel: +48 22 350 75 34 lub poprzez e-mail: motiva@vitaco.pl  

Miej pewność. Masz implanty Motiva®


