
Safety you can feel

PROGRAM IMPLANTS OF EXCELLENCE
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ZÁRUČNÍ PROGRAM 
IMPLANTS OF EXCELLENCE 
Speciální služba pro pacienty 

s implantáty POLYTECH

1. Bezplatná online registrace na adrese www.polytech-health.com. 
Pro registraci budete potřebovat průkaz implantátu (obdržíte od svého 
lékaře po provedení operace).

2. Registrace je možná do šesti měsíců po implantaci.

3. Registrace je platná pouze tehdy, pokud byl online formulář vyplněn celý.

4. Odkaz na dotazník jednou za rok dostanete e-mailem. Odkaz je aktivní 
pouze po omezenou dobu. Dbejte, abyste se včas zúčastnila průzkumu. 
Pokud jste do konce května neobdržela e-mail s odkazem (při registraci 
do 31. 3. předchozího roku), kontaktujte ihned ioe@polytechhealth.com.

5. Platí pro všechny implantace. Předchozí podmínky programu Implants of 
Excellence a B•Lite® jsou platné pouze pro implantáty implantované před 
1.  3. 2019 v souladu s podmínkami programu.

VAŠE ÚČAST

1. Program Implants of Excellence je dobrovolná služba společnosti 
POLYTECH, která může být kdykoli změněna nebo ukončena. Použití 
programu podléhá podmínkám platným v době implantace. Program je 
platný pouze v zemích, kde je společnost POLYTECH aktivní.

2. Program se nevztahuje na následující případy:
• Poškození implantátu před nebo během implantace.
• Poškození implantátu v důsledku nehody nebo úrazu.
• Poškození implantátu mamografií.
• Poškození implantátu během otevřené nebo uzavřené kapsulotomie.
• Komplikace ve formě hematomů, infekce a séromu během nebo bezpros-

tředně po operaci.

V případě nároku na náhradu prsních implantátů Mesmo®sensitive, 
Microthane® a POLYtxt® v důsledku kapsulárních kontraktur stupně 
III nebo IV dle Bakera musí ošetřující lékař před explantací připravit 
fotografickou dokumentaci. Obdobné platí pro případ výskytu rotace 
u implantátů s mikropolyuretanovým povrchem Microthane®.

3. Implantaci musí provádět kvalifikovaný chirurg s použitím nejnovějších 
chirurgických postupů a podle pokynů pro použití pro příslušný implantát 
prsu nebo hýždí. V případě prasknutí nebo kapsulární kontraktury by 
měl výměnu implantátu, pokud možno, provádět lékař, který prováděl 
prvotní implantaci. Pokud to není možné, musí být společnost POLYTECH 
proaktivně informována.

4. Poškozené implantáty v dekontaminovaném stavu se musí odeslat 
do společnosti POLYTECH k prozkoumání během čtyř týdnů po explantaci. 
Musí být přiložena podrobná operační zpráva. V případech, kdy implantáty 
nejsou řádně vráceny, nebo pokud není dodána dostatečná dokumentace, 
nelze poskytnout žádná plnění.

5. Předchozí podmínky programu Implants of Excellence a B•Lite® Forever 
jsou platné pouze pro implantáty provedené před 1. 3. 2019 v souladu 
s podmínkami programu.

Výrobce:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH 
Altheimer Str. 32
64807 Dieburg
Německo

E-Mail ioe@polytechhealth.com 
www.polytechhealth.com

Distributor: 
Sanimpo spol. s r.o. 
Tismická 12
100 00 Praha 10

www.polytechimplantaty.cz

Sledujte nás na sociálních sítích: 
Facebook: @sexyprsa
Instagram: @polytechimplantaty.cz
YouTube: Polytech CZ



• Microthane®

• MESMO® sensitive

• POLYtxt®

po dobu až 10 let 
po implantaci

po dobu až 15 let po implantaci 
nebo při výskytu rotace 
po dobu 15 let od implantace

Neplatí pro implantáty > 700 ml a pro implantáty B∙•∙Lite® > 920 ml.

Další nabídka pro 
implantáty s následující
mi povrchy

Výměna implantátu 
v důsledku kapsulárních 
kontraktur stupně III nebo 
IV dle Bakera

Výrobky Služby

NAŠE ROZMANITOST

Quality you can feel

B∙•∙Lite®

POLYtxt®

Mesmo® sensitive

Microthane®

B∙•∙Lite®

Diagon\Gel®

IMPLANTS OF EXCELLENCE – PŘEHLEDNĚ 
Program zahrnuje všechny indikace uvedené v příbalové 
informaci, např. zvětšení nebo rekonstrukce prsu a hýždí, 
lifting prsou implantáty.

• Prsní implantáty včetně
B•Lite® s následujícími
povrchy

- MESMO® sensitive
- Microthane®

- POLYtxt®

- POLYsmoooth™

• hýžďové implantáty

PROGRAM 
IMPLANTS OF EXCELLENCE 

Program IMPLANTS OF EXCELLENCE byl speciálně vyvinut 
pro pacienty s implantáty POLYTECH. Nabízí doplňkové 
služby ve zvláštních případech a je navržen tak, aby se 
zvýšila vaše spokojenost a důvěra před a po implantaci.

Společnost POLYTECH je předním výrobcem implantátů  
pro tvarování prsou a těla. Všechny implantáty jsou 
vyrobeny s maximální péčí a mají vynikající kvalitu.  
Online registrace pro záruční program je zdarma.

Celoživotní bezplatná výměna 
implantátů

• v případě prasknutí obalu
související s materiálem

• včetně úpravy kontrala-
terálního prsu ve všech
lékařsky diagnostikovaných
případech

VAŠE DALŠÍ VÝHODY S  PROGRAMEM 
IMPLANTS OF EXCELLENCE

• Roční průzkum mezi pacienty vám dává možnost
vyjádřit se ke kvalitě života s implantáty. Účastí získáte
privilegovaný nárok na služby programu „Implants of
Excellence“.

• Získáte informace o hlavních výsledcích ročního
průzkumu.

• Další informace pro pacienty, zejména pro účastníky
programu „Implants of Excellence“ naleznete
na našich webových stránkách:
www.polytechhealth.com.

• Tým společnosti POLYTECH ochotně zodpoví vaše
otázky.

• Společnost POLYTECH je známa více než 30 lety
zkušeností s implantací prsou a hýždí. Společnost
POLYTECH vždy dodržuje závazky, bezpečnost
a kvalitu: Quality you can feel.


