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Σημαντικές Σημειώσεις
Στην ιστοσελίδα www.eurosilicone.com  είναι δημοσιευμένη η εγγύηση των προϊόντων 
Eurosilicone

Με την εγγύηση αυτή η Eurosilicone αναλαμβάνει να χορηγήσει δωρεάν κάθε εμφύτευμα που θα 
απαιτηθεί η αντικατάστασή του. 
Η εγγύηση αναφέρεται σε ασθενείς που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει εμφυτεύματα της Eurosilicone.

Η εγγύηση δεν καλύπτει χειρουργικά έξοδα ή έξοδα νοσηλείας.

Η Eurosilicone διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει τους όρους της εγγύησης. 
Αυτές οι πιθανές αλλαγές δεν ισχύουν σε ασθενείς που έκαναν χρήση των προϊόντων 
Eurosilicone πριν από την τροποποίηση των όρων εγγύησης.

Η Eurosilicone είναι ένας από τους παγκόσμια μεγάλους κατασκευαστές εμφυτευμάτων πλαστι-
κής χειρουργικής.

Η Eurosilicone κατασκευάζει εμφυτεύματα πλαστικής χειρουργικής πάνω από 20 χρόνια. Σε όλη 
την μακρόχρονη ιστορία της κατασκευάζει προϊόντα με γνώμονα την ποιότητα και την αντοχή.

Η βεβαιότητα της ποιότητας Eurosilicone εκφράζται με την εφόρου ζωής Εγγύηση των εμφυτευ-
μάτων μαστού, έτσι ώστε αν χρειαστεί να αντικατασταθεί ένα εμφύτευμα , αυτό παρέχεται 
ΔΩΡΕΑΝ.

Προϋπόθεση για να ισχύει η εφόρου ζωής Εγγύηση είναι η καταγραφή του κωδικού σειράς του 
εμφυτεύματος μαστού αμέσως μετά την χειρουργική επέμβαση.

Εφόρου Ζωής Εγγύηση 
Αντικατάστασης Προϊόντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας
επισκεφθείτε www.eurosilicone.com



*H Eurosilicone μπορεί να επιβάλλεί επιπλεών χρέωση επί των προϊόντων με υψηλότερη τιμή.

Εισαγωγή
Η Eurosilicone αποτελεί μια πρωτοπόρο εταιρία με εμπειρία άνω των 20 ετών στο χώρο της 
πλαστικής χειρουργικής παγκοσμίως. Οι θεμελιώδεις αξίες μας αφορούν την αφοσίωση στην 
τελειότητα και τη συνεχή προσοχή για ανταπόκριση στις εκάστοτε επιθυμίες. Έχουμε χτίσει τη 
φήμη μας βασιζόμενοι στην ποιότητα και την αντοχή των εμφυτευμάτων σιλικόνης που διαθέτου-
με. Η δέσμευσή μας για την ικανοποίηση των ασθενών είναι εξίσου σημαντική για εμάς.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσίασουμε την Εγγύηση Ασθενών της Eurosilicone 
(Eurosilicone Premium Patient Warranty). Αυτή θα παρέχει σε όλους τους ασθενείς με εμφυτεύ-
ματα μαστού της Eurosilicone την Εφόρου Ζωής Εγγύηση Αντικατάστασης Προϊόντος. Αυτή η 
εγγύηση ασθενούς της Eurosilicone παρέχεται εντελώς δωρεάν. Οι ασθενείς θα εγγράφονται 
αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης. Η Eurosilicone είναι  υπερήφανη  
για την προσφορά αυτής της καινοτόμου και εκτεταμένης εγγύησης για όλους τους ασθενείς.

Σας καλούμε να εξετάσετε όλα τα οφέλη της Εγγύησης Ασθενών της Eurosilicone (Eurosilicone 
Premium Patient Warranty).

Εκτεταμένες πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας www.eswarranty.com

1. Αυτόματη εγγραφή μετά την εμφύτευση - χωρίς χρέωση.
Η Εγγύηση Ασθενών της Eurosilicone (Eurosilicone Premium Patient Warranty) απευθύνεται σε όλους 
τους αποδέκτες των εμφυτευμάτων μαστού σιλικόνης της Eurosilicone.

2. Οι παρακάτω περιπτώσεις εμφυτευμάτων μαστού σιλικόνης καλύπτονται από την εγγύηση.
Η Εγγύηση Ασθενών της Eurosilicone (Eurosilicone Premium Patient Warranty) αφορά αυτόματα όλα 
τα εμφυτεύματα μαστού σιλικόνης της  Eurosilicone που:
 Εμφυτεύθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.
 Εμφυτεύθηκαν σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες της Eurosilicone που αφορούν την είσοδο πακέτου 

για κάθε προϊόν. 
 Εμφυτεύθηκαν από έναν κατάλληλα ειδικευμένο χειρουργό και σύμφωνα με τις ισχύουσες χειρουργι-

κές διαδικασίες και τεχνικές.

3. Εγγύηση εφόρου ζωής σε περίπτωση ρήξης του εμφυτεύματος ή σοβαρής σύσπασης της κάψας.
 Στην περίπτωση εσωτερικής ρήξης του εμφυτεύματος εξαιτίας απώλειας της ακεραιότητας του 

περιβλήματος.
 Στην περίπτωση σοβαρής σύσπασης της κάψας. Η σοβαρή σύσπαση της κάψας ορίζεται από την 

Kλίμακα Kλινικής Aπεικόνισης του Baker από τους βαθμούς 3 και 4.
Η Εγγύηση Ασθενών της Eurosilicone (Eurosilicone Premium Patient Warranty) θα αντικαταστήσει χωρίς 
καμία επιβάρυνση το εγκεκριμένο από τη Eurosilicone εμφύτευμα για την αντίστοιχη διάρκεια ζωής του.

4. Αντικατάσταση του εμφυτεύματος σε οποιοδήποτε μοντέλο, μέγεθος ή στυλ*.
Κατόπιν αιτήσεως και σύστασης του χειρουργού σας, τα υπάρχοντα εμφυτεύματα μαστού σας μπορούν 
να αντικατασταθούν από την Eurosilicone από οποιδήποτε μοντέλο, μέγεθος ή στυλ εμφυτεύματος.

5. Αντικατάσταση του ετερόπλευρου εμφυτεύματος σε περίπτωση εσωτερικής ρήξης.
Κατόπιν αιτήσεως και σύστασης του χειρουργού σας, η Εγγύηση Ασθενών της Eurosilicone θα 
αντικαταστήσει χωρίς καμία επιβάρυνση το ετερόπλευρο εμφύτευμα μαστού σε περίπτωση εσωτερι-
κής ρήξης του εμφυτεύματος λόγω απώλειας της ακεραιότητας περιβλήματος.

6. Αυτόματη και χωρίς καμία επιβάρυνση ανανέωση εγγραφής της Εγγύησης Ασθενών της Eurosilicone.
Μετά από χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης, η Εγγύηση Ασθενών της Eurosilicone θα εξακολουθή-
σει  να ισχύει  για όλους τους αποδέκτες εμφυτευμάτων μαστού αυτόματα και χωρίς καμία επιβάρυνση.

7. Γεγονότα που δεν καλύπτονται.
 Αφαίρεση των εμφυτευμάτων μαστού της Eurosilicone που οφείλεται στην δυσαρέσκεια του ασθενή 

ως προς τη μεταβολή του μεγέθους ή του αισθητικού αποτελέσματος.
 Ανεπιθύμητα περιστατικά εκτός από ξεφούσκωμα ή ρήξη του εμφυτεύματος.
 Ανεπιθύμητη αντίδραση εκτός από σοβαρή καψική σύσπαση.
 Η απώλεια της ακεραιότητας του περιβλήματος που προκαλείται από επεμβατικές διαδικασίες.
 Η απώλεια της ακεραιότητας του περιβλήματος λόγω ανοικτής ή κλειστής διάνοιξης της κάψας.
 Εμφυτεύματα κατά παραγγελία.
 Εμφυτεύματα μαστού που περιέχονται στον κατάλογο των προϊόντων.
 Κόστος που σχετίζεται με παρεμβατική χειρουργική επέμβαση.


