
NatrellePLUS™-takuuohjelma

Takuu Natrelle™-sarjan silikonigeelitäytteisille rintaimplanteille



   armuutta 
päätökseen 

Rintaimplantin valinta on tärkeä päätös sekä potilaalle että 
kirurgille. Laadunvarmistus on tärkeä näkökohta. Natrelle™-sarja 
on suunniteltu tiukkojen standardien mukaan. Tarjoamme tietoa ja 
tukea ennen toimenpidettä, mutta myös sen jälkeen.

Kun valitset silikonigeelitäytteiset rintaimplantit Natrelle™-sarjasta, 
ainutlaatuinen elinikäinen NatrellePLUS™-takuu antaa sinulle 
lisävarmuutta. Sinut rekisteröidään automaattisesti takuuohjelmaan.

Takuu kattaa leikkaushoitoa edellyttävät vauriot, jotka aiheutuvat 
implantin repeämisestä. Haluamme kiittää sinua Natrelle™-sarjan 
rintaimplanttien valitsemisesta. Tässä esitteessä kerrotaan, kuinka 
NatrellePLUS™-takuuohjelma toimii.

V   nemmän kuin  
vain rintaimplantti

E
Ohjelmaan kuuluvat tuotteet

NatrellePLUS™-takuu koskee kaikkia silikonigeelitäytteisiä Natrelle™ 

-rintaimplantteja* ja Natrelle™ 150* -implantteja, jotka on asetettu 
1.1.2008** jälkeen. Takuun edellytyksenä on se, että tuotetta on 
käytetty

   määräysten mukaan, laillistetun ja asianmukaisesti 
pätevän kirurgin toimesta, tämänhetkisten ja hyväksyttyjen 
plastiikkakirurgisten tekniikoiden mukaisesti

   Natrelle™-implanttien voimassa olevien tuotetietojen mukaisesti.

Takuun piiriin kuuluvat vauriot

NatrellePLUS™-takuu kattaa vain leikkaushoitoa edellyttävät vauriot, 
jotka aiheutuvat implantin repeämisestä. 

* Tuotteen nimi oli aiemmin McGhan™

**  Eri maiden välillä on eroa siinä, minä päivänä takuuohjelma on astunut voimaan. Kirurgisi 
saa lisätietoa takuuohjelman kattavuudesta ottamalla yhteyttä paikalliseen Allergan-edustajaan. 
Jos rintaimplantit on asetettu ennen takuuohjelman astumista voimaan, niitä koskevat 
Allerganin tuotteenvaihdon vakioehdot. Huomaa, ettäNatrellePLUS™-takuu täydentää Allerganin 
tuotteenvaihtoa koskevia vakioehtoja.
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   atrellePLUS™ 

antaa turvallisuutta

Ehdot ovat voimassa sillä edellytyksellä, että 
implantti on revennyt ja se on vahvistettu analyysissä 
NatrellePLUS™™-takuuta varten.

   Tuotteenvaihdon elinikäinen takuu.

   10 vuoden taloudellinen tuki. Jopa 1000 euron* korvaus 
maksetaan toimenpiteistä, sairaalahoidosta ja anestesiasta 
aiheutuvien vakuutukseen piiriin kuulumattomien välittömien 
kustannusten kattamiseksi.

   Automaattinen rekisteröinti.

   Ilmainen koon muutos. Kirurgin pyynnöstä silikonigeeli-
täytteinen Natrelle™-implantti** voidaan korvata 
veloituksetta millä tahansa saatavana olevalla 
kokovaihtoehdolla. Voit myös valita toisentyyppisen 
Natrelle™-implantin (jos vaihtotuotteen hinta on 
korkeampi, siitä voidaan periä lisämaksu).

   Toisen rinnan implantin ilmainen 
vaihto, mikäli kirurgi suosittelee 
sitä. Tämä tarjous koskee vain 
toimenpiteitä, jotka on tehty 
1.1.2008 jälkeen takuun piiriin 
kuuluvilla tuotteilla.

N    oikkeukset ja rajoitukset
NatrellePLUS™-takuu ei kata seuraavia asioita:

  Tyytymättömyys implantin kokoon tai ulkonäköön

  Muut haittavaikutukset kuin implantin repeäminen

  Implantin poisto kapseloitumisen tai rypistymisen vuoksi

  Tuotteen vahingoittuminen kosmeettisen korjausleikkauksen   
  vuoksi

   Tuotteen vahingoittuminen avoimen tai suljetun kapsulotomian 
vuoksi

  Geelin deformaatio/repeämä

   CUI-tuotteet/Natrelle™*-tuotteet, jotka sisältävät 
keittosuolaliuosta (paitsi Natrelle™ 150), BRST-keittosuolaliuos-/
geeliyhdistelmätuotteet  

  Muiden valmistajien tuotteet

   Taloudellinen korvaus vaihtotuotteesta, joka ei kuulu Natrelle™ 

 -sarjaan 

   ”Viallisiin tuotteisiin”, tuotteesta, joka on vaurioitunut/revennyt 
implantaation aikana**

   NatrellePLUS™-ohjelma kattaa tuotteet, jotka on ostettu ja 
implantoitu useimmissa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maissa†

   NatrellePLUS™-takuuohjelma on käytössä koko maailmassa. 
Sovellettavat ehdot määritetään sen maan ja ajankohdan 
mukaan, missä ja milloin implantointi tehtiin, ei sen perusteella 
missä/milloin implantti poistettiin. 

Allergan pidättää oikeuden päättää NatrellePLUS™-takuuohjelman.

P

*Tuotteen nimi oli aiemmin McGhan™
**”Viallisia tuotteita” koskevat Allerganin tuotteen vaihtoa koskevat vakioehdot.
†Saat lisätietoa ottamalla yhteyttä paikalliseen Allergan-edustajaan.

*Taloudellinen korvaus per potilas, ei per implantti 
**Tuotteen nimi oli aiemmin McGhan™ 
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Potilaan nimi: ...........................................................................

...............................................................................................

Toimenpiteen päivämäärä:.........................................................

H N akemuksen tekeminen

Täyttääkseen tuotteenvaihdon ja/tai taloudellisen korvauksen 
ehdot, kirurgin on toimitettava meille poistetut silikonigeelitäytteiset 
Natrelle™-rintaimplantit viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua 
eksplantoinnista. Lisätietoa implanttien palautusehdoista saa 
Allerganin paikalliselta edustajalta.

Taloudellinen korvaus ja tuotteenvaihto myönnetään kriteerien 
täyttyessä, kun eksplantoitu implantti on vastaanotettu ja tarkastettu 
ja palautuslomake on allekirjoitettu.

  atrellePLUS™-takuukortti

*Tuotteen nimi oli aiemmin McGhan™  

Saat lääkäriltäsi takuukortin, joka sisältää tiedot implantistasi. Laita 
kortti talteen tulevaa tarvetta varten.  
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