
Safety you can feel

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
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POLYTECH Health & Aesthetics GmbH 
Altheimer Str. 32  
64807 Dieburg  
Germany
Tel.: +49 6071 9863 0 
Fax: +49 6071 9863 30 
E-Mail: info@polytechhealth.com 
Web: www.polytechhealth.com

Sledujte nás

Registrace

PROGRAM 
IMPLANTS OF EXCELLENCE 
Profesionální služba pro pacienty  
s implantáty POLYTECH

1. POLYTECH, B-Lite® odlehčené prsní implantáty nebo hýžďové implantáty 
od společnosti POLYTECH Health & Aesthetics (dále jen POLYTECH). 

2. On-line registrace do programu Implants of Excellence je dostupná 
na https://ioeregistration.polytechhealth.com po dobu 6 měsíců od 
operace. Pro registraci budete potřeboval váš „IMPLANT PASSPORT“, který 
dostanete od svého ošetřujícího lékaře po operaci.  

3. Účast na každoročních průzkumech. Odkaz obdržíte e-mailem. Odkaz je  
platný pouze po omezený čas.  

4. Platné pro všechny operace s implantáty. Tato záruka retroaktivně*        
pokrývá všechny prsní a hýžďové implantáty registrované v programu  
Implants of Excellence. 

5. Tento záruční program je dobrovolná služba společnosti POLYTECH, 
která může být kdykoliv změněna nebo přerušena. Všechny registrace  
vytvořené do této doby nebudou postiženy tímto rozhodnutím. Program je 
platný pouze v zemích, kde je POLYTECH aktivní. 

6. 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
• Jakékoliv další komplikace, které nejsou zapsány v odstavci 7 těchto 

záručních podmínek
• Pro zakázkově vyrobené prsní implantáty POLYTECH, B-Lite® a hýžďové 

implantáty s katalogovým číslem SAF 

7. Záruka poskytuje bezplatně implantáty ve stejné produktové řadě  
– POLYTECH nebo odlehčené implantáty B-Lite® – v případě

• Prasknutí obalu způsobeném selháním materiálu platné po celou dobu 
životnosti, včetně kontralaterálního implantátu ve všech případech 
diagnostikovaných chirurgem

• Kapsulární kontraktury Baker III nebo IV včetně kontralaterálního 
implantátu ve všech případech diagnostikovaných chirurgem:
• Po dobu 10 let od implantace u povrchů POLYtxt®, MESMO® a 

POLYsmoooth™
• Doživotně pro implantáty potaženém Microthane® povrchem

• Rotace implantátu potaženém Microthane® povrchem
• Náklady na operaci jsou vždy vyloučeny. Implantáty které nejsou 

značky POLYTECH nebo B-Lite®, nejsou tímto programem kryty. 
POLYTECH neposkytuje žádné platby jako alternativu k bezplatné 
výměně produktu(ů). 

8. Implantace musí být provedena kvalifikovaným chirurgem za použití 
nejmodernějších chirurgických technik v souladu s návodem k použití pro 
daný prsní nebo hýžďový implantát. V případě prasknutí nebo kapsulární 
kontraktury, by měl chirurg, který provedl původní implantaci, pokud je 
to možné, provést výměnu implantátu. Pokud toto není možné, musí být 
POLYTECH neprodleně informován. 

9. Pro žádost o výměnu prsního implantátu z důvodu kapsulární kontraktury 
stupně Baker III nebo IV, musí ošetřující lékař připravit fotografickou 
dokumentaci před vyjmutím implantátu. Totéž platí pro rotaci u implantátu 
potaženém Microthane® povrchem. 

10. Poškozený implantát musí být zaslán společnosti POLYTECH na 
prozkoumání v dekontaminovaném stavu během 4 týdnů po explantaci. 
Detailní lékařská zpráva musí být přiložena.  V případě, že implantát nebude 
vrácen, řádně nebo, nebude přiložena dostatečná dokumentace, nemůžou 
být garantovány žádné výhody. 

1. Prosince 2020

s ještě více výhodami!

* Retroaktivně znamená, že tyto nové záruční podmínky jsou platné pro 
budoucí nároky bez ohledu na datum vaší registrace; jakékoli minulé 
nároky, o nichž bylo rozhodnuto v souladu s předchozími podmínkami nebo 
které nebyly uplatněny ve stanovené lhůtě, nemusí čerpat výhody z těchto 
nových podmínek.

Výhradní distributor POLYTECH a B-Lite®: 
 
 Sanimpo spol. s r.o. 
Tismická 846/12 | 100 00 Praha 10
E-Mail: info@sanimpo.cz 
Web: www.polytechimplantaty.cz



PROGRAM  
IMPLANTS OF EXCELLENCE 

NAŠE ROZMANITOST

Quality you can feel

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

IMPLANTS OF EXCELLENCE 
SHRNUTÍ

DALŠÍ VÝHODY S
IMPLANTS OF EXCELLENCE

•• Každoroční průzkum dává pacientům možnost se 
vyjádřit ke kvalitě života s implantáty. Být součástí 
každoročního průzkumu dává taktéž pacientům 
možnost získávat výhody programu Implants of 
Excellence.

•• Obdržíte klíčové body z každoročního průzkumu mezi 
pacienty POLYTECH.

•• Další informace o programu Implants of Excellence 
naleznete na našich webových stránkách 
www.polytechimplantaty.cz 
www.polytechhealth.com

•• POLYTECH tým vám dá odpověď na jakoukoliv vaší 
otázku nebo pochybnost.

•• S více než 30 lety zkušeností s prsními a hýžďovými 
implantáty POLYTECH znamená závazek, bezpečnost 
a kvalitu, Safety and Quality: Partnership you can feel.

Program Implants of Excellence byl vyvinut pro pacienty
s prsními a hýžďovými implantáty POLYTECH.
 
Nabízí doplňkovou službu v konkrétních případech a je 
zaměřen na zvýšení vaší spokojenosti a důvěry před a
po operaci.
 
POLYTECH je přední výrobce prsních implantátů
a implantátů na konturování těla. Všechny implantáty jsou 
vyráběny s maximální péčí a jsou mimořádně vysoké kvality. 
On-line registrace do programu Implants of Excellence
je zdarma.

B-Lite® 

POLYtxt®

MESMO®

Diagon\Gel®

Microthane®

POLYsmoooth™

Výrobky Služby

• Prsní implantáty 
včetně B-Lite® s 
následujícími povrchy:
 
- MESMO®

- Microthane®

- POLYtxt®

- POLYsmoooth™ 

• Hýžďové implantáty

Celoživotní bezplatná 
výměna implantátů ve 
stejném rozsahu* 

• V případě prasknutí 
obalu související s 
materiálem 

• Včetně výměny 
kontralaterálního 
implantátu ve všech 
lékařsky 
diagnostikovaných 
případech

 
  Neplatí pro zakázkově vyrobené implantáty POLYTECH, B-Lite®  
a hýžďové implantáty s katalogovým číslem začínajícím SAF

* Bez jakýchkoliv nákladů na operaci 

Výměna implantátu* v důsledku 
kapsulárních kontraktur 
stupně III a IV, včetně výměny 
kontralaterálního implantátu
ve všech lékařsky 
diagnostikovaných případech

Další nabídka 
pro implantáty 
s následujícími 
povrchy

Po dobu až 10 let po implantaci
• MESMO® 
• POLYtxt® 
• POLYsmoooth™

Doživotně včetně rotace implantátu• Microthane®


