
IBA PRE PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY  MENTOR® 

Ochrana, akú vám 
nikto iný neposkytne

Najrozsiahlejší dostupný plán ochrany1



Sme tu pre vás, aby sme vám pred operáciou 
odpovedali na všetky vaše otázky, ale hlavne 
sme tu pre vás aj po operácii ... chceme byť 
dlhodobou oporou pre vaše zdravie. 

Bez ohľadu na to, či ste sa rozhodli cítiť alebo vyzerať 
lepšie, viete, že chirurg vybral kvalitné implantáty vďaka 
ktorým budete spokojná s vašim rozhodnutím aj dlho po 
svojej operácii.   

Vaše dlhodobé zdravie 
je našim záväzkom 



* V prípade, že sa potvrdí prasknutie alebo deflácia (vytekanie) akéhokoľvek prsníkového implantátu 
MENTOR® následkom opotrebovania alebo delaminácie a stav si vyžaduje chirurgický zákrok, bez 
ohľadu na vek implantátu spoločnosť Mentor poskytne bezplatne na výmenu prsníkový implantát 
MENTOR® rovnaký alebo podobný veľkosťou a druhom pôvodne implantovanému produktu. 

 † Ak je v priebehu desať (10) rokov od dátumu operácie potrebný chirurgický zákrok na výmenu gélom 
plneného prsníkového implantátu MENTOR® z dôvodu potvrdeného prasknutia implantátu, za predpo-
kladu, že je nárok preukázaný a potvrdený spoločnosťou Mentor na základe jej posúdenia a hodnotenia, 
spoločnosť Mentor uhradí nepoistené náklady na operačnú sálu, anestéziu a/alebo náklady priamo 
súvisiace s korekčným chirurgickým zákrokom do maximálnej celkovej výšky 1000 €. Poplatky za 
operačnú sálu a anestéziu majú prednosť pred inými poplatkami. V takýchto prípadoch musíte požiadať 
svojho chirurga o vyžiadanie finančnej podpory zahrnutej v programe ochrany MentorPromise. Finančná 
podpora neznamená, že vám bude poskytnutá pôžička. 
‡
 V prípade kapsulárnej kontraktúry (Baker III/IV), dvojitej kapsulácie alebo neskorého serómu z dôvo-

du augmentačnej chirurgie gélom plnených prsníkových implantátov MENTOR®, poskytne spoločnosť 
Mentor gélom plnený prsníkový implantát MENTOR® na výmenu bezplatne v priebehu obdobia desať 
(10) rokov od dátumu operácie, za predpokladu, že je nárok preukázaný a potvrdený spoločnosťou 
Mentor na základe hodnotenia explantovaného produktu a posúdenia všetkej potrebnej dokumentácie. 
Mentor poskytne bezplatne na výmenu prsníkový implantát MENTOR® rovnaký alebo podobný veľkos-
ťou a druhom pôvodne implantovanému produktu. 

$

10
YEAR

Mentor je už viac ako 30 rokov popredný svetový 
výrobca kvalitných prsníkových implantátov. Stal sa 
dôveryhodnou voľbou pre milióny žien na celom svete. 

Naše skúsenosti v oblasti kvality a inovácií nám 
umožňujú prekročiť rámec výrobných štandardov 
s najrozsiahlejším dostupným plánom ochrany1— 
MENTORPromise. 

AUTOMATICKÁ BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA

Prehľad plánu ochrany MENTORPromise

Na požiadanie vášho chirurga POSKYTNUTIE 
KONTRALATERÁLNEHO IMPLANTÁTU 
BEZPLATNE

BEZPLATNÁ VÝMENA IMPLANTÁTU V 
PRÍPADE KAPSULÁRNEJ KONTRAKTÚRY 
(Bakerova škála stupeň III/IV), DVOJITEJ 
KAPSULÁCIE A NESKORÉHO SERÓMU‡

FINANČNÁ PODPORA DO 1000 € V PRÍPADE 
PRASKNUTIA IMPLANTÁTU †

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA VÝMENU 
IMPLANTÁTU V PRÍPADE JEHO PRASKNUTIA*



REFERENCIE

1. Na základe porovnania záruk nasledujúcich prsníkových implantátov:

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.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prsníkové implantáty MENTOR® sú určené na augmentáciu poprsia u žien, ktoré 

majú minimálne 18 rokov alebo na rekonštrukciu prsníkov. Chirurgická operácia 

prsníkových implantátov nemôže byť vykonávaná u žien, ktoré majú v tele aktívnu 

infekciu, rakovinu alebo prekancerózny stav prsníka(ov), u žien, ktorým nebola 

poskytnutá primeraná liečba týchto ochorení alebo u žien tehotných a dojčiacich. 

S chirurgickou operáciou prsníkových implantátov sa spájajú riziká. Prsníkové implantáty 

nie sú celoživotné produkty a implantácia prsníkov nie je nevyhnutne jednorazová 

operácia. Stav pacientky si môže vyžadovať dodatočné neplánované zákroky na prsiach 

z dôvodu komplikácií alebo neprijateľných kozmetických výsledkov. Mnohé zmeny 

na prsiach vzniknuté po implantácii sú nezvratné (nedajú sa vrátiť späť) a prsníkové 

implantáty môžu ovplyvniť schopnosť dojčiť obmedzením alebo zastavením tvorby mlieka. 

Medzi najčastejšie komplikácie v prípade prsníkových implantátov MENTOR® 

MemoryGel™ patria: opakovaná operácia, odstránenie implantátov, kapsulárna 

kontraktúra, asymetria a bolesti prsníkov. Medzi menej rizikové komplikácie patrí 

prasknutie implantátu, ktoré je väčšinou nenápadné (ani vy, ani váš lekár nemusíte 

zistiť že došlo k prasknutiu). Zdravotné následky prasknutého silikónovým gélom 

naplneného prsníkového implantátu nie sú úplne známe. Skríningové vyšetrenia 

ako mamografia, MRI alebo ultrazvuk sa odporúčajú po počiatočnej implantácii 

ako doplnková metóda na odhalenie prasknutia implantátu. Medzi najčastejšie 

komplikácie v prípade prsníkových implantátov MENTOR® plnených fyziologickým 

roztokom patria: opakovaná operácia, odstránenie implantátov, kapsulárna 

kontraktúra, zvrásnenie implantátov, deflácia, asymetria a bolesti prsníkov. 

Pacientkam sa odporúča prediskutovať indikácie, kontraindikácie, varovania, 

preventívne opatrenia, riziká a výhody spojené s prsníkovými implantátmi MENTOR® 

s chirurgom a oboznámiť sa s dôležitými bezpečnostnými informáciami, ktoré sú k 

dispozícii na www.mentrowwllc.eu. 

Je dôležité, aby pacientka uvažujúca o prsníkových implantátoch MENTOR® 

pochopila riziká spojené s chirurgiou prsníkových implantátov. 

TÁTO ZÁRUKA JE OBMEDZENÁ A JE PREDMETOM VŠEOBECNÝCH PODMIENOK 

UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE. VŠETKY ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO 

IMPLIKOVANÉ, V ZMYSLE ZÁKONA ALEBO INAK, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, 

IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI SÚ VYLÚČENÉ V ROZSAHU 

POVOLENOM LOKÁLNYMI ZÁKONMI. MENTOR NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK 

NÁHODNÉ, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ ALEBO ZVLÁŠTNE STRATY, POŠKODENIE 

ALEBO NÁKLADY VZNIKNUTÉ PRIAMO ČI NEPRIAMO Z POUŽITIA ICH PRODUKTOV. 

DO MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM MENTOR NEPREDPOKLADÁ ANI NEOPRÁVŇUJE 

AKÚKOĽVEK ĎALŠIU OSOBU, ABY TAKTO PREDPOKLADALA AKÚKOĽVEK INÚ 

ALEBO DODATOČNÚ POVINNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ V SPOJITOSTI S 

TÝMITO PRODUKTMI. MENTOR NERUČÍ ALEBO AKÝMKOĽVEK INÝM SPÔSOBOM 

NEPREVEZME NA SEBA ZODPOVEDNOSŤ ZA MENTOR PRODUKTY, KTORÉ 

NEBOLI OBSTARANÉ PRIAMO OD SPOLOČNOSTI MENTOR PROSTREDNÍCTVOM 

OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA (ALEBO AUTORIZOVANÉHO OBCHODNÍKA). 
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