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TYLKO NA IMPLANTY PIERSIOWE FIRMY MENTOR®

NAJPEŁNIEJSZA 
OCHRONA

Najbardziej kompleksowy plan ochrony dostępny na rynku1



Przed operacją odpowiemy na każde Twoje 
pytanie, najważniejsze jednak, że możesz na nas 
liczyć także po zabiegu ... zależy nam na Twoim 
długoterminowym poczuciu bezpieczeństwa.

 

Jeśli zdecydowałaś się poprawić swój wygląd i 
samopoczucie, to wiedza, że Twój chirurg wybrał 
implanty najwyższej jakości oszczędzi Ci zmartwień 
jeszcze długo po operacji.

  

Mentor dba o Twoje 
długoterminowe poczucie 
bezpieczeństwa



* W przypadku potwierdzonego pęknięcia lub przeciekania dowolnego 
Implantu Piersiowego MENTOR®, spowodowanego zużyciem materiału lub 
rozwarstwieniem i wymagającego interwencji chirurga, MENTOR® zapewni 
darmową wymianę Implantu Piersiowego MENTOR® o rozmiarze i stylu 
identycznym lub podobnym oryginałowi. 
† W przypadku operacji wymiany dowolnego żelowego Implantu Piersiowego 
MENTOR® koniecznej z powodu pęknięcia implantu w okresie do 10 lat od jego 
założenia i pod warunkiem, że MENTOR® potwierdził i zweryfikował pęknięcie 
oraz dokumentację, Mentor pokryje koszty sali operacyjnej, znieczulenia oraz 
inne koszta operacji wynoszące w sumie maksymalnie 1000 Euro. Koszt sali 
operacyjnej oraz znieczulenia mają pierwszeństwo przed innymi kosztami. W 
takich przypadkach prośba o pomoc finansową w planie MentorPromise musi 
zostać skierowana do Twojego chirurga. Pomoc finansowa nie jest pożyczką.
‡
 W przypadku zaciskania torebki łącznotkankowej (stopnia III/IV), 

podwójnej kapsuły lub seromy w zaawansowanym stadium, powstałych po 
założeniu żelowego Implantu Piersiowego MENTOR®, zapewniona zostanie 
darmowa wymiana implantu na nowy, w okresie do dziesięciu (10) lat po jego 
założeniu, pod warunkiem że konieczność wymiany zostanie zweryfikowana 
i zatwierdzona przez Mentor, bazując na ocenie produktu oraz wymaganej 
dokumentacji. Mentor zapewni wymianę implantu MENTOR® na rozmiar i styl 
identyczny lub podobny do oryginalnego.

$
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Mentor dba o Twoje 
długoterminowe poczucie 
bezpieczeństwa

Mentor, to wiodący producent wysokiej jakości 
implantów piersiowych. Przez ponad 30 lat zaufały 
mu miliony kobiet na całym świecie.

Nasze osiągnięcia w zakresie jakości oraz innowacji 
pozwalają nam wykroczyć poza panujące w branży 
standardy, oferując najbardziej kompleksowy plan 
ochrony1  — MENTORPromise. 

DARMOWA I AUTOMATYCZNA 
REJESTRACJA

MENTORPromise Protection Plan Overview

DARMOWY IMPLANT DRUGIEJ PIERSI NA 
PROŚBĘ TWOJEGO CHIRURGA

DARMOWA WYMIANA IMPLANTU W 
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA TOREBKI 
ŁĄCZNOTKANKOWEJ (STOPIEŃ 
III/IV), PODWÓJNEJ TOREBKI I 
ZAAWANSOWANEGO STADIUM SEROMY‡

DO €1000 POMOCY FINANSOWEJ W 
PRZYPADKU PĘKNIĘCIA†

DARMOWA I DOŻYWOTNIA WYMIANA 
IMPLANTU W PRZYPADKU PĘKNIĘCIA*



ODNOŚNIKI

1. Program porównano z gwarancjami oferowanymi na następujące 
implanty piersiowe:

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, 
Odwiedzone 20 Marca 2017 roku.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Implanty Piersiowe MENTOR® są przeznaczone do powiększania 
piersi u kobiet, które ukończyły co najmniej 18 lat, lub do 
rekonstrukcji piersi. Operacja wszczepiania implantu nie powinna 
być przeprowadzana u kobiet z infekcją w dowolnym miejscu ciała 
lub rakiem piersi (w tym w stadium przedobjawowym), które nie 
są odpowiednio leczone, a także u kobiet w ciąży lub karmiących. 
Operacja powiększania piersi stanowi określone ryzyko. Implanty 
Piersiowe nie są przeznaczone do dożywotniego użytku, a ich 
wszczepienie może być związane z więcej niż jednym zabiegiem. 
Pacjentki mogą wymagać dodatkowych operacji piersi koniecznych 
w wyniku powikłań lub nieakceptowalnych efektów kosmetycznych. 
Wiele zmian w piersiach po ich zoperowaniu jest nieodwracalna, 
a implanty mogą wpłynąć na zdolność do karmienia piersią, 
ograniczając lub eliminując produkcję mleka.
Najczęstsze komplikacje związane z Implantami Piersiowymi 
MENTOR® MemoryGelTM to konieczność ponownej operacji, 
usunięcia implantów, zaciskanie torebki łącznotkankowej wokół 
implantu, asymetria oraz ból w piersiach. Komplikacją niższego 
ryzyka jest pęknięcie implantu, które najczęściej pozostaje 
niezauważone (co oznacza, że ani Ty ani Twój doktor nie wykryjecie 
pęknięcia). Konsekwencje zdrowotne pękniętego żelowego implantu 
piersiowego
nie zostały jeszcze w pełni określone. Do wykrycia pękniętego 
implantu zaleca się przeprowadzenia mammograf i, MRI lub 
badania ultradźwiękowego. Najczęstsze komplikacje związane 
z wypełnionymi roztworem fizjologicznym soli Implantami 
Piersiowymi MENTOR® to konieczność ponownej operacji, usunięcia 
implantu, przerost torebki łącznotkankowej, marszczenie, 
opróżnienie, asymetria oraz ból w piersiach. Przeciwskazania, 
zalecenia, ostrzeżenia, środki zapobiegawcze, ryzyko oraz korzyści 
związane z Implantami Piersiowymi MENTOR® należy skonsultować 
ze swoim chirurgiem, a także zapoznać się z informacjami zawartymi 
pod adresem www. metorwwllc.eu. Zrozumienie ryzyka związanego 
ze wszczepieniem implantów piersiowych jest kluczowe podczas 
wybierania Implantów Piersiowych MENTOR®.

TA GWARANCJA JEST OGRANICZONA, A JEJ WARUNKI ZOSTAŁY 
OKREŚLONE PRZEZ TEN DOKUMENT. WSZYSTKIE GWARANCJE 
OKREŚLONE W DOWOLNY SPOSÓB, ZARÓWNO TE WYNIKAJĄCE 
Z DZIAŁANIA PRAWA, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI 
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, 
NIE OBOWIĄZUJĄ, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ 
PRAWO. MENTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
PRZYPADKOWĄ, NIEBEZPOŚREDNIĄ ORAZ UMYŚLNĄ STRATĘ 
LUB USZKODZENIE PRODUKTU, A TAKŻE KOSZTY WYNIKAJĄCE 
BEZPOŚREDNIO LUB NIEBEZPOŚREDNIO Z JEGO EKSPLOATACJI. 
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MENTOR NIE 
UPOWAŻNIA JAKIEGOKOLWIEK PRZEDSTAWICIELA LUB 
INNEGO PODMIOTU DO PRZYJMOWANIA NA SIEBIE WSZELKIEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE SPRZEDAŻĄ TYCH 
PRODUKTÓW. MENTOR NIE GWARANTUJE ORAZ NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY 
NABYTE BEZPOŚREDNIO OD MENTOR PRZEZ LEKARZA (LUB 
AUTORYZOWANEGO AGENTA).
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