
Plan de garanţie pentru implanturile mamare 
cu gel siliconic MENTOR®*

* Prezenta garanţie se aplică pentru toate implanturile mamare cu gel siliconic MENTOR® implantate după 1 mai 2013. 
Toate implanturile mamare cu gel siliconic MENTOR®, implantate înainte de 1 mai 2013 vor fi acoperite de următorul plan de garanţie, respectiv garanţia 
limitată MENTOR® PatientSafe.

Siguranţa ta este nepreţuită pentru tine. 
Și pentru noi.

Siguranţa ta, prioritatea noastră



Pentru tine nu a fost o decizie ușoară. Nici pentru noi nu este.

Îţi mulţumim că ai ales implanturile mamare Mentor, una dintre cele mai 
renumite mărci de profil din lume. Sperăm că vei adora noul tău aspect 
pentru mulţi ani de acum înainte.

Pentru tine nu a fost o decizie ușoară. Nici pentru noi nu este. Cu Mentor, 
poţi fi convinsă că ai ales un produs care beneficiază de peste 20 de ani de 
cercetare și proiectare la cel mai înalt nivel, dar în același timp poţi fi sigură 
că atenţia noastră faţă de sănătatea și bunăstarea ta nu se termină odată 
cu finalizarea intervenţiei chirurgicale. Vrem să ai convingerea că ai făcut 
alegerea corectă, și de aceea toate implanturile mamare cu gel siliconic 
MENTOR® beneficiază de garanţia gratuită PatientCare Promise care îţi 
asigură liniștea sufletească.

Toate implanturile mamare MENTOR® beneficiază de politica gratuită de 
înlocuire valabilă pe întreaga perioadă de viaţă1 a pacientei. De asemenea, 
după ce ai primit implantul mamar cu gel siliconic MENTOR®, faci în mod 
automat parte din planul Mentor PatientCare Promise. O asigurare pe viaţă, 
fără costuri suplimentare.

Politica de înlocuire a produsului valabilă pe întreaga perioadă de 
viaţă a pacientei

•	 Se	 aplică	 automat	 tuturor	 beneficiarilor	 implanturilor	 mamare	
MENTOR®

•	 Datorită	acestei	politici,	indiferent	de	vechimea	implantului,	în	cazul	
apariţiei unei rupturi, beneficiezi de înlocuirea GRATUITĂ a implantului 
mamar cu un altul de tip similar și de orice dimensiune.

Beneficii suplimentare asigurare de PatientCare Promise

•	 Înscriere	automată	și	gratuită	în	planul	Mentor	PatientCare	Promise	
pentru toate pacientele cu implanturi mamare cu gel siliconic MENTOR®

1. Politica de înlocuire valabilă pe întreaga perioadă de viaţă: Mentor va oferi produse înlocuitoare pentru implanturile mamare MENTOR® de orice 
dimensiune și de același tip sau un tip similar cu implantul original, gratuit, pe întreaga durată de viaţă a pacientei. La solicitarea chirurgului, poate fi 
selectat un tip diferit de implant (pentru care se va percepe diferenţa dintre preţurile de listă ale produselor).



•	 În cazul unei rupturi confirmate datorate uzurii sau delaminării, vom 
oferi o asistenţă financiară de până la 1000€ (echivalentul în moneda locală) 
pentru sala de operaţie, anestezie și cheltuieli chirurgicale suportate în 
orice intervenţie chirurgicală reparatorie realizată în termen de 10 ani de 
la data implantului original, care nu sunt acoperite de asigurare2

•	 În cazul unei contracturi capsulare confirmate de gradul Baker III și 
IV într-o operaţie de augmentare, înlocuire gratuită cu un produs de același 
tip sau similar pe o perioadă de 10 ani de la data implantării
Produse acoperite

Planul Mentor PatientCare Promise se aplică pentru implanturile mamare 
cu gel siliconic MENTOR® care sunt implantate în regiunea EMEA după 01 
MAI 2013 cu condiţia ca implanturile să fi fost:
•	 implantate	 în	 conformitate	 cu	 instrucţiunile	 de	 pe	 ambalaj	 ale	
Mentor, în vigoare la data implantării, și alte notificări sau instrucţiuni 
publicate de Mentor
•	 utilizate	 de	 chirurgic	 plasticieni,	 cu	 calificare	 corespunzătoare,	 în	
conformitate cu procedurile chirurgicale acceptate
Evenimente acoperite

Planul Mentor PatientCare Promise se aplică doar pentru:
•	 Cazurile	confirmate	de	contractură	capsulară	de	gradul	Baker	III	și	
IV în operaţiile de augmentare
•	 Cazurile	 de	 ruptură	 datorate	 uzurii	 sau	 delaminării	 care	 necesită	
intervenţie chirurgicală. Mentor își rezervă dreptul de a determina 
aplicabilitatea unor evenimente suplimentare, specifice
Evenimente neacoperite

Planul Mentor PatientCare Promise nu se aplică în mod expres pentru 
următoarele:
•	 Explantarea	implanturilor	intacte	datorită	ridării/valuririi	(rippling).
•	 Cazurilor	 de	 uzură	 sau	 delaminare	 rezultate	 din	 proceduri	 de	 re-
operare, capsulotomie deschisă, sau capsulotomie deschisă cu compresie.
•	 Explantarea	implanturilor	intacte	pentru	modificarea	dimensiunii.
•	 Intervenţie	la	celălalt	sân	pentru	înlocuirea	unui	implant	intact.
2. Prioritatea la plată va fi acordată cheltuielilor pentru sala de operaţii și anestezie. Pentru a fi o pacientă eligibilă pentru 
asistenţă financiară, trebuie să semnezi un formular de eliberare a dosarului medical și un formular de reclamaţie. 
Asistenţa financiară nu reprezintă un împrumut acordat pacientei.



POLITICA MENTOR® DE ÎNLOCUIRE A PRODUSELOR VALABILĂ PE ÎNTREAGA DURATĂ DE 
VIAŢĂ  A PACIENTEI ȘI GARANŢIA MENTOR® PATIENTCARE PROMISE PENTRU IMPLANTURI 
MAMARE CU GEL SILICONIC MENTOR®, IMPLANTATE LA SAU DUPĂ 1 MAI 20131 

A. Introducere

(1)	 Prezentul	 document	 descrie	 politica	 de	 înlocuire	 a	 produselor	 valabilă	 pe	 întreaga	 durată	 de	 viaţă	 a	
pacientei	și	garanţia	PatientCare	Promise	a	Mentor	Medical	Systems	C.V.	(„Mentor”)	pentru	implanturi	mamare	cu	gel	
siliconic Mentor® descrise ulterior în prezentul document.
(2)	 Politica	Mentor®	 de	 înlocuire	 a	 produselor	 valabilă	 pe	 întreaga	 durată	 de	 viaţă	 a	 pacientei	 și	 garanţia	
Mentor® PatientCare Promise se aplică automat persoanelor care primesc implanturi mamare cu gel siliconic Mentor® 
implantate la sau după 1 mai 2013 în ţările prezentate în Anexa 1.
(3)	 Ruptura	 se	 numără	 printre	 riscurile	 cunoscute	 ale	 implanturilor	 mamare	 cu	 gel	 siliconic.	 Chirurgul,	 în	
calitate de intermediar informat, este responsabil pentru comunicarea către pacientă a tuturor informaţiilor despre 
risc	înainte	de	operaţie,	inclusiv	(dar	fără	a	se	limita	la)	riscul	de	ruptură.	Mentor	pune	la	dispoziţia	tuturor	chirurgilor	
și	pacientelor	câte	un	exemplar	al	broșurii pentru consimţământ informat. Aceste broșuri pot fi de asemenea obţinute 
contactând	 Mentor	 direct,	 sau	 de	 pe	 website-ul	 Mentor.	 Prezentul document nu se dorește și nici nu poate să 
înlocuiască o conversaţie sinceră și amănunţită între chirurg și pacientă.
(4)	 În	cazul	în	care	condiţiile	prevăzute	aici	sunt	întrunite,	în	cadrul	garanţiei	limitate	MENTOR®	PatientCare	
Promise,	Mentor	 va	 plăti,	 până	 la	 valorile	 maxime	 stabilite,	 anumite	 costuri	 neasigurate2, proprii, ale pacientelor, 
legate	 direct	 de	 operaţia	 reparatorie	 ocazionată	 de	 un	 eveniment	 acoperit	 (ruptură	 eligibilă)	 pentru	 următoarele	
produse: Smooth Round Low Profile Gel, Smooth Round Moderate Profile Gel, Smooth Round Moderate Plus Profile 
Gel, Smooth Round High Profile Gel, Smooth Round Ultra High Profile Gel, Siltex® Round Moderate Profile Gel, Siltex® 
Round Moderate Plus Profile Gel, Siltex® Round High Profile Gel, Siltex® Round Ultra High Profile Gel, și familia de 
produse Contour Profile® Gel.
(5)	 ACEASTA	REPREZINTĂ	DOAR	O	GARANŢIE	LIMITATĂ	ȘI	FACE	SUBIECTUL	TERMENILOR	ȘI	CONDIŢIILOR	
PREVĂZUTE	 ÎN	 PREZENTUL	 DOCUMENT.	 TOATE	 CELELALTE	 GARANŢII,	 EXPRESE	 SAU	 IMPLICITE	 ÎN	 VIRTUTEA	
LEGII	 SAU	 ÎN	 ALT	 FEL,	 INCLUSIV,	 DAR	 FĂRĂ	 A	 SE	 LIMITA	 LA	 GARANŢIILE	 IMPLICITE	 DE	 VANDABILITATE	 SAU	
CARACTER	ADECVAT	PENTRU	UN	ANUMIT	SCOP,	SUNT	EXCLUSE	ÎN	MĂSURA	PERMISĂ	DE	LEGISLAŢIA	LOCALĂ.	
MENTOR	NU	VA	FI	RESPONSABILĂ	PENTRU	NICIO	PIERDERE,	DAUNĂ	SAU	CHELTUIALĂ	INCIDENTALĂ,	INDIRECTĂ,	
SUCCESIVĂ	 SAU	 SPECIALĂ	 REIEȘITĂ	 ÎN	MOD	 DIRECT	 SAU	 INDIRECT	 DIN	 UTILIZAREA	 ACESTOR	 PRODUSE.	 ÎN	
MĂSURA	PERMISĂ	DE	LEGE	MENTOR	NU	 ÎȘI	ASUMĂ	ȘI	NICI	NU	AUTORIZEAZĂ	ALTE	PERSOANE	SĂ	 ÎȘI	ASUME	
ALTE	RĂSPUNDERI	SAU	RESPONSABILITĂŢI	ÎN	LEGĂTURĂ	CU	ACESTE	PRODUSE.

B. Aplicarea politicii MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă și a garanţiei 
limitate MENTOR® PatientCare Promise

1. Politica MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei și garanţia 
MENTOR® PatientCare Promise se aplică doar implanturilor mamare cu gel siliconic MENTOR® descrise în secţiunea 
A	4	din	prezentul	document,	implantate	la	sau	după	1	mai	2013	în	ţările	prezentate	în	Anexa	1.	Implantarea	trebuie	
realizată	în	conformitate	cu	literatura	curentă	de	produs	Mentor	(inclusiv	instrucţiunile	de	pe	ambalajul	produsului,	
anexe,	 fișele	 de	 date,	 și	 alte	 notificări	 sau	 instrucţiuni	 publicate	 de	Mentor)	 și	 realizate	 de	 chirurgi	 autorizaţi	 cu	
calificare corespunzătoare. 
2. Politica Mentor® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei și garanţia 
Mentor® PatientCare Promise se aplică doar în următoarele cazuri:
2.1	 Ruptură	datorată	uzurii	sau	delaminării	(„ruptură eligibilă”)	care	necesită	intervenţie	chirurgicală	(pentru	
toate	implanturile	mamare	cu	gel	siliconic	MENTOR®	descrise	în	secţiunea	A.4	din	prezentul	document);
2.2	 Contractură	capsulară	de	grad	Baker	III	/	IV	în	operaţia	de	augmentare,	care	necesită	intervenţie	chirurgicală	
(pentru	toate	implanturile	mamare	cu	gel	siliconic	MENTOR®	descrise	în	secţiunea	A.4	din	prezentul	document)
3. Politica MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei și garanţia 
MENTOR® PatientCare Promise se pot aplica de asemenea și altor pierderi de integrate a capsulei care nu sunt excluse 
expres;	aplicabilitatea	acestora	este	la	latitudinea	exclusivă	a	Mentor.
4.	 Politica	MENTOR®	de	 înlocuire	a	produselor	valabilă	pe	 întreaga	durată	de	viaţă	a	pacientei	 și	 garanţia	
MENTOR®	 PatientCare	 Promise	 nu	 se	 aplică:	 (a)	 extracţiei	 implantului	 datorită	 schimbării	 mărimii;	 (b)	 extracţiei	
implantului	 intact	 datorită	 ridării/valuririi	 (rippling);	 (c)	 pierderii	 integrităţii	 capsulei	 provocate	 de	 procedurile	 de	
reintervenţie;	 (d)	 pierderii	 integrităţii	 capsulei	 provocate	 de	 capsulotomie	 deschisă	 sau	 capsulotomie	 închisă	 cu	
compresie;	(f)	operaţiei	la	celălalt	sân	pentru	înlocuirea	unui	implant	intact.

1 Toate implanturile mamare cu gel siliconic MENTOR®, implantate înainte de 1 mai 2013 vor fi acoperite de următorul plan de garanţie, respectiv 
garanţia limitată MENTOR® PatientSafe.
2 Neplătite sau plătibile parţial sau integral de orice tip de asigurare și / sau fonduri naţionale de asistenţă medicală.



C. Ce oferă Mentor în cadrul politicii MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de 
viata a pacientei și a garanţiei  MENTOR® PatientCare Promise

1. În cazul unei rupturi eligibile a unui implant mamar cu gel siliconic MENTOR®, Mentor va înlocui produsul, 
gratuit, pe întreaga durată de viaţă a pacientei, cu condiţia ca eligibilitatea să fie dovedită și confirmată de Mentor 
pe baza evaluării produsului explantat și a întregii documentaţii necesare. Mentor va oferi un produs înlocuitor 
Mentor de orice dimensiune și de același stil sau un stil similar cu cel al implantului original. Implantarea implantului 
mamar original cu gel siliconic MENTOR®, precum și toate procedurile ulterioare, trebuie să fie conforme cu 
literatura actuală legată de produs și cu procedurile de chirurgie plastică acceptate de Mentor, realizate de chirurgi 
plasticieni cu calificare corespunzătoare, pentru a fi eligibilă pentru înlocuire în baza politicii MENTOR® de înlocuire a 
produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei. În cazul în care chirurgul solicită un model mai costisitor, 
Mentor va factura clientului diferenţa de preţ de listă între produsul cu ruptură confirmată și produsul înlocuitor 
solicitat.	Mentor	nu	va	livra	și	nu	va	plăti	produse	non-Mentor	în	cadrul	politicii	MENTOR®	de	înlocuire	a	produselor	
valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei, și în niciun caz nu va oferi bani pentru sau în schimbul unui produs 
înlocuitor	Mentor.	Toate	produsele	înlocuitoare	MENTOR®	descrise	în	secţiunea	A	4	a	prezentului	document	includ	în	
mod automat o nouă garanţie MENTOR® PatientCare Promise, valabilă exclusiv pentru implantul înlocuitor.
Asistenţă financiară:	Atunci	când	o	operaţie	de	înlocuire	datorată	unei	rupturi	eligibile	are	loc	în	termen	de	10	ani	de	
la data implantarii și după constatarea eligibilităţii pentru asistenţă financiară, Mentor va plăti costurile neasigurate, 
proprii	pentru	sala	de	operaţii,	anestezie	și/sau	cheltuielile	chirurgicale	legate	direct	de	operaţia	reparatorie,	până	la	
o	valoare	totală	maximă	de	1000	€	(700	£)	(echivalentul	în	moneda	locală)
Plăţile vor viza cu prioritate cheltuielile legate de sala de operaţii și de anestezie.
În aceste cazuri, solicitarea de asistenţă financiară în baza garanţiei limitată MENTOR® PatientCare Promise trebuie 
înaintată reprezentantului sau distribuitorului local Mentor, după caz, de către sau în numele pacientei.
Asistenţa financiară nu reprezintă un împrumut acordat clientului.
2. În	cazul	unei	contracturi	capsulare	de	grad	Baker	III	/	IV în operaţia de augmentare cu un implant mamar 
cu gel siliconic MENTOR®, Mentor va înlocui produsul, gratuit, pe o perioadă de 10 ani de la data implantării, cu 
condiţia ca eligibilitatea să fie dovedită și confirmată de Mentor pe baza evaluării produsului explantat și a întregii 
documentaţii necesare. Mentor va oferi un produs înlocuitor Mentor de orice dimensiune și de același stil sau un 
stil similar cu cel al implantului original. Implantarea implantului mamar original cu gel siliconic MENTOR®, precum 
și toate procedurile ulterioare, trebuie să fie conforme cu literatura curentă legată de produs și cu procedurile de 
chirurgie plastică acceptate de Mentor, realizate de chirurgi plasticieni cu calificare corespunzătoare, pentru a fi 
eligibilă pentru înlocuire în baza politicii MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă. În 
cazul în care chirurgul solicită un model mai costisitor, Mentor va factura clientului diferenţa de preţ de listă între 
produsul	cu	ruptură	confirmată	și	produsul	înlocuitor	solicitat.	Mentor	nu	va	livra	și	nu	va	plăti	produse	non-Mentor	în	
cadrul politicii MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei, și în niciun caz nu 
va oferi bani pentru sau în schimbul unui produs înlocuitor Mentor. Toate produsele înlocuitoare MENTOR® descrise 
în	 secţiunea	A	 4	 a	 prezentului	 document	 includ	 în	mod	 automat	 o	 nouă	 garanţie	 limitată	MENTOR®	 PatientCare	
Promise, valabilă exclusiv pentru implantul înlocuitor.

D.  Limitarea politicii MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei: În 
cazul în care capacitatea Mentor de a pune la dispoziţie un produs înlocuitor este împiedicată, limitată sau afectată 
de incendii, inundaţie, cutremur, explozie, sau alte cauze, sau accidente, greve sau conflicte de muncă, incapacitatea 
de achiziţie a materiilor prime sau energie electrică, război sau alte acte de violenţă, lege, ordin, proclamaţie, 
regulament,	ordonanţă,	cerere,	sau	cerinţă	a	unei	agenţii	guvernamentale,	sau	orice	altă	condiţie/situaţie	care	este	
în	afara	controlului	Mentor;	pentru	executarea	acestei	garanţii,	Mentor	va	fi	absolvită	fără	penalizări.	

Informaţii pentru pacientă privind politica MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă 
a pacientei și garanţia MENTOR® PatientCare Promise

Înainte de operaţia de implantare, chirurgul va explica pacientei detaliile politicii MENTOR® de înlocuire a produselor 
valabilă	pe	 întreaga	durată	de	viaţă	a	pacientei	 și	 ale	garanţiei	MENTOR®,	 și	 va	 înmâna	pacientei	 un	exemplar	al	
acestui document. În plus faţă de explicarea termenilor politicii MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe 
întreaga durată de viaţă a pacientei și ai garanţiei MENTOR®, chirurgul va informa de asemenea pacienta cu privire 
la potenţialele reacţii adverse și complicaţii asociate implanturilor mamare cu gel siliconic, și va analiza împreună cu 
pacienta	broșura	pentru	consimţământ		informat,	furnizată	de	Mentor.	



E. Depunerea unei reclamaţii 

1. În cazul unei rupturi eligibile, clientul trebuie să contacteze reprezentantul local Mentor pentru a obţine un 
kit	de	retur	și	instrucţiuni	pentru	transmiterea	următoarelor	documente	la	Departamentul	de	Evaluare	a	Produselor	
Mentor:
(a)	 Autorizările,	 semnate	 de	 pacientă,	 prin	 care	 aceasta	 permite	 eliberarea	 dosarului	medical	 al	 pacientei	
aferent	implantului	mamar;
(b)	 O	copie	a	dosarului	medical	aferent	implantului	mamar,	cu	condiţia	exprimării	consimţământului	conform	
punctului	a)	de	mai	sus;
(c)	 O	copie	a	raportului	operativ	pentru	operaţia	reparatorie	(dacă	este	cazul);
(d)	 Produsul	Mentor	explantat	și	decontaminat;
(e)	 Copii	ale	formularelor	pentru	eventualele	despăgubiri	de	asigurare	relevante;	dacă	este	cazul.
(f)	 FER	(formularul	de	raport	pentru	expertiză)	completat	integral,	pe	hârtie	sau	pe	portalul	web.
2. În	cazul	 reclamării	unei	contracturi	capsulare	de	grad	Baker	 III	 /	 IV	 în	operaţia	de	augmentare,	pe	 lângă	
documentele	 menţionate	 la	 punctele	 E	 1	 a)	—	 f),	 de	 asemenea	 trebuie	 transmisă	 o	 fotografie	 a	 toracelui	 pentru	
evaluarea eligibilităţii.
Pentru	 mai	 multe	 informaţii	 privind	 transmiterea	 acestor	 documente,	 a	 se	 vedea	 website-ul	 Mentor:	 http://www.
mentonwwllc.eu/warranty-info
Produsul explantat și toate documentele necesare menţionate la punctele E.1 și E.2 trebuie trimise la Departamentul 
de Evaluare a Produselor Mentor în termen de 30 de zile de la data la care reclamaţia este comunicată reprezentantului 
local Mentor, pentru ca reclamaţia să fie acceptată pentru verificarea eligibilităţii pentru Garanţia MENTOR® 
PatientCare	Promise		și/sau	politica	MENTOR®	de	înlocuire	a	produselor	valabilă	pe	întreaga	durată	de	viaţă	a	pacientei.
În cazul în care produsul explantat și toate documentele necesare nu sunt trimise la Departamentul de Evaluare a 
Produselor Mentor în intervalul mentionat mai sus, Mentor își rezervă dreptul să considere reclamaţia închisă, fără 
analiză ulterioară.
Dacă eligibilitatea este confirmată de Mentor în urma analizelor și evaluărilor sale, clientului i se va oferi un produs 
înlocuitor. Produsul înlocuitor va fi expediat fără cheltuieli de transport, dacă comanda este primită de Departamentul 
de Evaluare a Produselor Mentor cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data programată pentru livrare: în caz 
contrar, clientului i se vor solicita cheltuieli de transport.
Produsele	 înlocuitoare	 pot	 fi	 comandate	 înainte	 de	 operaţie,	 contactând	 reprezentantul	 sau	 distribuitorul	 local	
Mentor, după caz.
3.	 Dacă	evaluarea	realizată	de	Mentor	pe	baza	reclamaţiei,	justificată	prin	documentaţia	completă	descrisă	
la punctul E 1 confirmă că:
a)	 Cazul	evaluat	reprezintă	o	ruptură	eligibilă	și	
b)	 Operaţia	de	înlocuire	ocazionată	de	această	ruptură	a	avut	loc	în	termen	de	10	ani	de	la	data	implantării,	
Mentor va cere reclamantului să transmită în special următoarele documente pentru evaluarea eligibilităţii asistenţei 
financiare: o copie a facturilor sau chitanţelor asociate operaţiei de revizie.
După constatarea eligibilităţii pentru asistenţă financiară, Mentor va plăti costurile neasigurate, proprii pentru sala 
de	operaţii,	anestezie	și/sau	cheltuielile	chirurgicale	 legate	direct	de	operaţia	reparatorie,	până	 la	o	valoare	totală	
maximă	de	1000	€	(700	£)	(	echivalentul	în	moneda	locală).
SOP-ul	reprezentantului	local	Mentor	va	stabili	procesul	de	plată.

F. Legislaţie aplicabilă și jurisdicţie

Politica MENTOR® de înlocuire a produselor valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei și garanţia MENTOR® 
PatientCare	Promise	vor	fi	guvernate	de	legislaţia	olandeză	și	de	tribunalele	de	la	Haga,	iar	Olanda	va	avea	jurisdicţie	
exclusivă pentru soluţionarea reclamaţiilor reieșite din sau legate de politica MENTOR® de înlocuire a produselor 
valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei și garanţia MENTOR® PatientCare Promise.
Această prevedere nu reprezintă o derogare de la, și nu limitează, drepturile fundamentale ale pacientelor prevăzute în 
prevederile obligatorii ale legislaţiei locale, dacă acestea se dovedesc mai favorabile clienţilor respectivi.
Mentor își rezervă dreptul de a anula, modifica sau amenda termenii politicii MENTOR® de înlocuire a produselor 
valabilă pe întreaga durată de viaţă a pacientei și ai garanţiei MENTOR® PatientCare Promise. Orice astfel de anulare, 
modificare	sau	amendare	nu	va	afecta	termenii	actuali	pentru	persoanele	deja	implicate	în	acestea.



®

înseamnă o mai mare siguranţă pentru implanturile tale 
mamare cu gel siliconic MENTOR®**
•	 Participare	gratuită	și	automată

•	 Înlocuire	 oricând,	 pe	 întreaga	 perioadă	 de	 viaţă	 a	 pacientei,	 în	
cazul unei rupturi confirmate

•	 În	cazul	unei	 rupturi	confirmate,	asistenţă	financiară	de	până	 la	
1000 €, pe o perioadă de 10 ani de la data implantării

•	 Înlocuire	gratuită	a	produsului	în	cazul	unei	contracturi	capsulare	
confirmate	de	gradul	Baker	III	și	IV	într-o	intervenţie	de	augmentare	
mamară, pe o perioadă de 10 ani de la data implantării

** Pentru toate celelalte implanturi mamare MENTOR®, a se vedea politica Mentor de înlocuire valabilă pe toată durata de viaţă.

PROTECȚIA DATELOR
În vederea evaluării eligibilităţii tale pentru planul PatientCare Promise pentru implanturi mamare cu gel siliconic MENTOR® și a furnizării produsului 
înlocuitor și a asistenţei financiare, Mentor Medical Systems C.V., prin reprezentanţii locali, va colecta următoarele informaţii despre tine: nume, adresă, 
data implantării, numărul de serie al produsului și alte detalii despre produs, precum și alte date personale pe care dorești să le furnizezi. Mentor nu va 
comunica aceste informaţii altor persoane cu excepţia furnizorilor tăi de asigurare sau asistenţă medicală, și cu excepţia cazurilor solicitate de lege sau în 
scopul litigiilor. Mentor va păstra aceste informaţii pe perioada utilizării de către tine a implanturilor mamare cu gel siliconic, sau pe o perioadă mai lungă 
prevăzută sau permisă de lege.

De asemenea poţi obţine o copie completă garanţiei limitate Mentor PatientCare Promise de la www.mentorwwllc.eu sau contactând Mentor Medical Systems 
C.V., Zernikedreef 2, 2333 CL, Leiden, The Netherlands.

Garanţiile și asigurările exprimate aici sunt acordate de Mentor.



Nume: _______________________________________________________

Prenume: ___________________________________________________

Data Implantării: _________/_________/_________

Nume: _______________________________________________________

Parafa: ______________________________________________________


