
KIZÁRÓLAG MENTOR© MELLIMPLANTÁTUMOKRA 
VONATKOZÓAN

A példa nélküli
védelem

Az elérhető legátfogóbb védelmi program1



Már a műtétet megelőzően is örömmel 
válaszolunk kérdéseire, de ami még fontosabb, 
a beavatkozást követően is rendelkezésére 
állunk… az Ön hosszan tartó egészsége 
érdekében. 

Akár csak esztétikai szempontból, vagy a kellemes 
közérzetért vállalja a műtétet, mindenképp 
megnyugtató és hosszú távú biztonságot nyújt a tudat, 
hogy sebésze a legmagasabb minőségű implantátumot 
választotta az Ön számára.  

A Mentor hosszú távon 
elkötelezett az Ön jó 
közérzete mellett



* Sebészeti beavatkozást igénylő, igazoltan elhasználódásból, vagy delaminációból eredő 
szakadás, illetve lyukadás (szivárgás) esetén a Mentor az implantátum korától függetlenül 
ingyenes, az eredetileg beültetett implantátummal megegyező, vagy hasonló típusú MENTOR© 
csereimplantátumot biztosít bármely méretben. 

† Amennyiben műtéti beavatkozás válik szükségessé egy MENTOR© szilikon géllel töltött mell-
implanátum cseréje miatt a beültetéstől számított 10 éven belül, amelynek jogosságát a Mentor 
a kiértékelés során igazolja, a Mentor vállalja a műtéti helyiséghez, aneszteziológiához, és/vagy 
egyéb, a műtéti felülvizsgálathoz közvetlenül kapcsolódó, nem biztosított költségek megfizetését, 
mindösszesen 1000 Euro összeg keretéig. A műtéti helyiségekhez, illetve az aneszteziológiához 
kapcsolódó költségek előnyben részesülnek a kifizetéskor. Ezekben az esetekben a Mentor 
Védelmi Program keretében kifizetendő összegek kiutalását a beavatkozást végző sebésznek kell 
igényelnie. A pénzügyi segítség nem jelent hitelkölcsönt.
‡
 Tokzsugorodás (Baker III/IV), kettős tokosodás, vagy késői szeróma esetén, amelyek egy MENTOR 

szilikon géllel töltött mellimplantátummal végzett nagyobbító műtétet követően keletkeztek, a 
Mentor ingyenes MENTOR© szilikon géllell töltött csereimplantátumot biztosít az eredeti beültetést 
követően 10 (tíz) éven belül, amennyiben a Mentor a összes szükséges dokumentáció kiértékelése 
során azt jóváhagyja. A Mentor ingyenes, az eredetileg beültetett implantátummal megegyező, 
vagy hasonló típusú MENTOR csereimplantátumot biztosít bármely méretben.
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A több, mint 30 éve világ vezető márkájaként a 
Mentor mellimplantátumok nők milliói számára 
jelentettek megbízható választást világszerte.

Minőségbiztosítási rendszerünk és újításaink révén 
tudjuk biztosítani az iparági követelményeken 
túlmutató,  legátfogóbb védelmi programot1 - ez a 
MENTORPromise. 

INGYENES ÉS AUTOMATIKUS BELÉPÉS 

Röviden a MENTORPromise Védelmi programról

INGYENES ELLENOLDALI IMPLANTÁTUM a 
sebész igénye szerint

INGYENES IMPLANTÁTUM CSERE 
TOKZSUGORODÁS (Baker III/IV), KETTŐS 
TOKOSODÁS VAGY KÉSŐI SZERÓMA 
ELŐFORDULÁSA ESETÉN‡

1000 EUROIG TERJEDŐ PÉNZÜGYI SEGÍTSÉG 
IMPLANTÁTUM-SZAKADÁS ESETÉN†

ÉLETRE SZÓLÓ INGYENES 
CSEREGARANCIA SZAKADÁS ESETÉN*



HIVATKOZÁSOK

1. Az alábbi típusú mellimplantátumok garanciáinak összehasonlítását alapul véve: 

        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, Accessed March 20 2017.



KIEMELT BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A MENTOR© mellimplantátumok 18. életévüket betöltött nőkön végzett mellnagyobbító 

műtétek, illetve mell-helyreállító beavatkozások céljából használatosak. Ilyen műtéti 

beavatkozások nem javasoltak azon nők számára, akiknek a szervezetében bármilyen 

aktív fertőzés található, meglévő emlődaganat, illetve azt megelőző állapot esetében, akik 

nem részesülnek megfelelő orvosi kezelésben, illetve terhes és szoptató nők számára.

A mellimplantátum beültetése közismert kockázatokkal jár. Az implantátumok nem egész 

életre szóló termékek, és az implantáció nem feltétlenül egyszeri műtéti beavatkozást jelent. 

Egyes páciensek további, nem tervezett műtéti beavatkozásra szorulhatnak a mellükön, 

amelyeket műtéti komplikációk, vagy nem várt eredmény kialakulása tehet szükségessé. 

A melle(ke)t érintő számos elváltozás nem visszafordítható, az implantátum beültetése 

kihatással lehet a szoptatásra, csökkentve, vagy akár teljesen elapasztva a tejhozamot.

A MENTOR© MemoryGelTM mellimplantátumokhoz köthető leggyakrabban előforduló 

komplikációi lehetnek a megismételt műtét szükségessége, implantátum-eltávolítás, 

tokzsugorodás, asszimetria kialakulása, mellfájdalom. Alacsonyabb kockázati szintű 

komplikáció az implantátum szakadása, amely gyakran felfedezetlen marad az Ön, vagy 

akár az orvosa számára is. A szilikongéllel töltött mellimplantátumok kiszakadásával járó 

egészségügyi kockázatok nem teljes körűen ismertek. Képalkotó eljárások (mammográfia, 

MRI, ultrahangos vizsgálat) segíthetnek a műtétet követően detektálni az esetleges szakadást.

A MENTOR© sóoldattal töltött implantátumaihoz köthető leggyakoribb komplikációi 

lehetnek a megismételt műtét szükségessége, implantátum-eltávolítás, tokzsugorodás, 

gyűrődés, szakadás, asszimetria, mellben jelentkező fájdalom.

A páciensek számára kifejezetten javasolt, hogy a MENTOR© mellimplantátumokhoz 

kapcsolódó javaslatokat, ellenjavaslatokat, figyelmeztetéseket, kockázatokat, illetve 

előnyöket a beavatkozást végző sebésszel átbeszéljék, illetve tanulmányozzák a www.

mentorwwllc.eu oldalon található Kiemelt Biztonsági Információkat.

Fontos, hogy a pácienseink megértsék az implantációs műtéthez kapcsolódó összes 

kockáztatot a MENTOR© mellimplantátum használatának mérlegelésekor.

EZ EGY KORLÁTOZOTT GARANCIA, AMELYNEK RÉSZLETES FELTÉTELEIT ÉS 

KONDÍCIÓIT JELEN DOKUMENTUM TARTALMAZZA. MINDEN EGYÉB SZAVATOSSÁGI 

VONATKOZÁS (LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VAGY VÉLELMEZHETŐ, TÖRVÉNYILEG, 

VAGY EGYÉB MÓDON SZABÁLYOZOTT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN 

A FORGALMAZÁST ÉS ALKALMASSÁGOT) KIZÁRVA, A HELYI TÖRVÉNYEKNEK 

MEGFELELŐ MÓDON. A MENTOR SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL 

BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÖZVETLEN, VÉLETLENSZERŰ, VAGY SPECIÁLIS 

VESZTESÉG, KÁR, ILLETVE FELMERÜLŐ KÖLTSÉG VONATKOZÁSÁBAN, AMELYEK 

JELEN TERMÉKEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN DIREKT, VAGY INDIREKT 

MÓDON JELENTKEZNEK. A MENTOR A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT 

MÓDON NEM ENGEDÉLYEZI ÉS NEM AD FELHATALMAZÁST BÁRMELY MÁS SZEMÉLY 

SZÁMÁRA BÁRMILYEN TOVÁBBI FELELŐSSÉG VÁLLALÁSÁRA, SEMMILYEN 

EGYÉB, VAGY JELEN GARANCIÁT KITERJESZTŐ MÓDON EZEN TERMÉKEKKEL 

KAPCSOLATOSAN. A MENTOR KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET MAGÁRA 

VONATKOZÓAN AZON MENTOR TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN, AMELYEK 

BESZERZÉSE NEM A BEAVATKOZÁST VÉGZŐ ORVOS ÁLTAL, KÖZVETLENÜL A 

MENTORTÓL (ILLETVE VALAMELY MEGBÍZOTT ÉRTÉKESÍTŐJÉTŐL) TÖRTÉNT.
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