Nejširší záruční program1
JEN S PRSNÍMI IMPLANTÁTY MENTOR®

Nesrovnatelná
míra ochrany

Mentor cítí zodpovědnost
za vaše zdraví
Snažíme se, abychom vám před operací
zodpověděli všechny dotazy. Ale co je
nejdůležitější, naše starost o vaše zdraví
nekončí dnem operace. Vaše dlouhodobé
zdraví a spokojenost jsou pro nás závazkem.
Ať už jste se rozhodla pro augmentaci z jakéhokoliv
důvodu, měla byste vědět, že váš chirurg vybral
vysoce kvalitní implantáty, takže se nemusíte ničeho
obávat ani dlouhá léta po operaci.

Mentor je mezi výrobci prsních implantátů světovou
jedničkou již více než třicet let. Za tuto dobu se pro im
plantáty MENTOR∏ rozhodly miliony žen na celém světě.
Díky inovacím a kvalitě potvrzené dlouhodobými
studiemi vám můžeme garantovat bezkonkurenčně
nejširší záruční program MENTORPromise.

MENTORPromise Protection Plan Overview
BEZPLATNÉ A AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ
DO ZÁRUČNÍHO PROGRAMU
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA VÝMĚNY IMPLANTÁTU
PŘI POTVRZENÉ RUPTUŘE *

$

10
YEAR

FINANČNÍ KOMPENZACE AŽ 1000 € PŘI
†
POTVRZENÉ RUPTUŘE IMPLANTÁTU
BEZPLATNÁ VÝMĚNA IMPLANTÁTU
V PŘÍPADĚ KAPSULÁRNÍ KONTRAKTURY
(BAKER III/IV), DVOJITÉ KAPSULY NEBO
‡
POZDNÍHO SEROMU
BEZPLATNÝ PROTILEHLÝ IMPLANTÁT ** –
NA VYŽÁDÁNÍ VAŠEHO CHIRURGA

* V případě potvrzeného prasknutí nebo natržení (prosakování) jakéhokoliv MENTOR® prsního im-

plantátu, který v důsledku opotřebení nebo poškození vyžaduje chirurgický zásah, bez ohledu na
stáří implantátu Mentor zaručuje bezplatnou výměnu za MENTOR® prsní implantát jakékoliv velikosti
ve stejném nebo podobném provedení, jako byl původní implantát.

** Při potvrzené ruptuře implantátu.
† Pokud je chirurgická výměna MENTOR® gelového prsního implantátu z důvodů jeho prokázaného poškození nutná do deseti (10) let od data implantace, za předpokladu, že způsobilost je
přezkoumaná a potvrzená společností Mentor na základě jejich testů a vyhodnocení, Mentor uhradí
nezajištěné náklady na operační sál, anestezii a/nebo chirurgii přímo související s revizní operací,
a to až do výše €1000. Náklady na operační sál a anestezii budou proplaceny prioritně. Finanční
pomoc neznamená peněžní půjčku.
‡ V případě kapsulární kontraktury (Baker III/IV), dvojitého zapouzdření nebo pozdního seromu
při augmentační operaci MENTOR® gelových prsních implantátů Mentor zajistí výměnu MENTOR®
gelového prsního implantátu bezplatně po dobu deseti (10) let od data implantace za předpokladu,
že způsobilost je přezkoumaná a potvrzená společností Mentor na základě jejich testů a vyhodnocení všech dostupných dokumentů. Mentor zajistí náhradní MENTOR® produkt jakékoliv velikosti ve
stejném nebo podobném provedení, jako byl původní implantát.
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Založeno na základě srovnání záruk jiných prsních implantátů:
Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx,
EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http://
www.laboratoires-arion.com/images/arion/ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf,
Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/IoE_Information_engl_2015- 01.pdf,
Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des IMPLANTS
MAMMAIRES and La garantie premium, Accessed March 20 2017.

POUZE S MENTOR® PRSNÍMI IMPLANTÁTY

MENTORPromise Protection Plan
JMÉNO:
LEVÝ PRS

DATUM IMPLANTACE:
VELIKOST IMPLANTÁTU:
CHIRURG/NÁZEV KLINIKY:

Zde nalepte samolepku se sériovým číslem implantátu v levém prsu

PRAVÝ PRS

DATUM IMPLANTACE:
VELIKOST IMPLANTÁTU:
CHIRURG/NÁZEV KLINIKY:

Zde nalepte samolepku se sériovým číslem implantátu v pravém prsu

OCHRANA ÚDAJŮ:
Tyto informace bude společnost Mentor používat při komunikaci s vámi a pro posouzení
způsobilosti pro Program Mentor Promise Protection. Pro tyto účely mohou být vaše osobní údaje
sdíleny s jinými společnostmi v rámci Johnson & Johnson dceřinných společností. Ty mohou mít
sídlo mimo zemi vašeho bydliště (včetně Spojených Států) a v důsledku toho mohou vyžadovat
jinou úroveň ochrany osobních údajů. Mentor bude tyto informace uchovávat po celou dobu
užívání MENTOR® prsních implantátů, nebo je-li legislativně povolena či vyžádována delší doba
uchování osobních údajů, nebo přenos těchto osobních údajů mimo zemi vašeho bydliště. To
může znamenat, že ve vaší zemi mohou být jiná pravidla pro ochranu osobních údajů než v jiných
pobočkách J & J (a poskytovatelů služeb třetím stranám).
V případě jakýchkoliv dotazů, nebo vaší žádosti o přístup k osobním informacím, jejich úpravu
nebo vymazání nás prosím kontaktujte přímo na:
Johnson & Johnson s.r.o., Karla Engliše 3201/06, 150 00 Praha 5, Česká republika
Mob.: + 420 602 362 819, E-mail: jhavlicek@its.jnj.com, http://www.mentorwwllc.com/

DATUM:

PODPIS:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
MENTOR® prsní implantáty jsou určené pro zvětšení prsou nebo jejich rekonstrukci
u žen starších 18 let. Chirurgické vložení prsních implantátů nemůže být provedeno
ženám s aktivní infekcí kdekoliv v jejich těle, s rakovinou nebo nádorovými buňkami
v prsou ani ženám těhotným nebo kojícím.
Existují rizika spojená se zvětšením prsou implantáty. Prsní implantáty nejsou
celoživotně sloužícím produktem a ani augmentace prsu nemusí být jednorázovou
operací. Další neplánované operace prsu (prsou) způsobené komplikacemi nebo
nežádoucími kosmetickými výsledky mohou být nutné. Mnoho změn prsu (prsou) je
nevratných (nemohou být odstraněny), prsní implantáty mohou mít negativní dopad na
schopnost kojit nebo omezit produkci mateřského mléka.
Nejčastějšími komplikacemi souvisejícími s MENTOR® MemoryGel™ prsními implantáty mohou být reoperace, vyjmutí implantátu, kapsulární kontraktura, asymetrie a bolest prsu. Méně časté je riziko komplikací způsobených rupturou implantátu,
která je obvykle skrytá. Zdravotní rizika ruptury silikonového implantátu nebyly zcela
stanoveny. Radiodiagnostická vyšetření jako mamograf, magnetická rezonance nebo
ultrazvuk jsou doporučeny po prvním voperování implantátů pro odhalení porušení
implantátu.
Nejčastějšími komplikacemi s MENTOR® prsními implantáty plněnými solným roztokem bývají reoperace, vyjmutí implantátu, kapsulární kontraktury, zvrásnění, splasknutí, asymetrie a bolest prsu.
Pacienti jsou upozorněni, aby se svým lékařem prodiskutovali indikace, kontraindikace,
varování, bezpečnostní opatření a rizika a přínosy spojené s MENTOR® prsními
implantáty a aby si tyto informace přečetli na www.mentorwllc.eu.
Je důležité, aby pacienti při zvažování prsních implantátů MENTOR® rozuměli rizikům
spojeným s operací prsou.
TOTO JE POUZE OMEZENÁ ZÁRUKA, KTERÁ PODLÉHÁ PODMÍNKÁM UVEDENÝM
V TOMTO DOKUMENTU. VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NAZNAČENÉ ZÁKONEM ČI JINÝM ZPŮSOBEM, ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI, JSOU VYLOUČENY V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY. SPOLEČNOST MENTOR NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNOU
NÁHODNOU, NEPŘÍMOU, NÁSLEDNOU ČI ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTU, ŠKODU ČI NÁKLAD
VZNIKLÝ PŘÍMO ČI NEPŘÍMO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM TĚCHTO PRODUKTŮ.
V ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST MENTOR NEPŘEBÍRÁ A ANI
NEZMOCŇUJE JINOU OSOBU, ABY ZA NI PŘEBÍRALA, JAKOUKOLI DALŠÍ ČI DODATEČNOU ZODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S TĚMITO PRODUKTY. SPOLEČNOST MENTOR NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI JINAK NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST
ZA PRODUKTY MENTOR®, KTERÉ NEBYLY ZÍSKÁNY SMLUVNÍM LÉKAŘEM (ČI JÍM
ZMOCNĚNÝM ZÁSTUPCEM PRO NÁKUP) PŘÍMO OD SPOLEČNOSTI MENTOR.
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