
POLYTECH
Health & Aesthetics

Eksperci w produkcji implantów piersi
gwarantują najwyższe bezpieczeństwo,
aby każda kobieta mogła poczuć się 
piękna.

Implants of Excellence

Podejmij właściwą decyzję





Implants of Excellence

Implants of Excellence

Najwyższa jakość produktów

Przed Panią ważna decyzja dotycząca posiadania implantów piersi 

oraz wybór ich rodzaju. Wybierając implanty firmy Polytech Health & Aesthetics

oraz uczestnicząc w programie , otrzyma Pani 

produkt o najwyższej jakości, zapewniający najwyższy poziom 

bezpieczeństwa.

Implanty piersi firmy Polytech Health & Aesthetics to wyroby medyczne, 

posiadające oznakowanie CE.

Systematyczne badania potwierdzają, że jakość implantów zawsze 

odpowiada obowiązującym normom, a także przekracza wymagania 

wielu standardów.
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Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Implants of ExcellenceProgram zapewnia dożywotnią gwarancję na 

implanty firmy Polytech Health & Aesthetics.

     W przypadku pęknięcia implantu, firma Polytech Health & Aesthetics 

     gwarantuje dożywotnią możliwość wymiany implantu piersi 

     wypełnionego żelem silikonowym*

     Jeśli wybrała Pani silikonowe implanty piersi o powierzchni z 

     pianki mikropoliuretanowej (MPS), stosowane w chirurgii 

     estetycznej do powiększania piersi, Polytech Health & Aesthetics zapewnia 

     także gwarancję ich wymiany do 10 lat po implantacji, w przypadku 

     ewentualnego wystąpienia kontraktury kapsułkowej**

Implantację może wykonywać jedynie wykwalifikowany chirurg, 

w oparciu o instrukcję użytkowania implantów firmy Polytech 

Health & Aesthetics i zgodnie z najnowszymi technikami chirurgicznymi.
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Jakie korzyści uzyska Pani poprzez uczestnictwo w programie

Implants of Excellence?

Implants of Excellence

Implants of Excellence

Implants 

of Excellence

Po implantacji, prosimy wypełnić formularz rejestracyjny i odesłać go 

do PTSME Medizinprodukte GmbH (Dieburg, Niemcy). Dzięki temu 

otrzyma Pani kartę rejestracyjną oraz dodatkowe informacje o 

programie  PTSME Medizinprodukte GmbH 

(Dieburg, Niemcy) to firma, która w imieniu Polytech Health & Aesthetics 

GmbH zajmuje się gromadzeniem, analizą i archiwizacją danych.

Za pomocą programu  zbieramy dokumentację, 

świadczącą o wysokiej jakości implantów piersi Polytech Health & Aesthetics 

wypełnionych żelem silikonowym i bezpieczeństwie ich stosowania. 

Raz w roku będziemy prosić Panią o wypełnienie ankiety i odesłanie 

jej do PTSME. Taka ankieta będzie zawierała kilka prostych pytań 

dotyczących Pani zadowolenia z wybranego implantu. Wypełnienie 

ankiety pozwoli Pani na przedłużenie o kolejny rok (w określonym 

okresie czasu) gwarancji z tytułu uczestnictwa w programie 

. Program przedłużonej gwarancji będzie kontynuowany 

tylko, jeśli co roku otrzymamy od Pani wypełnioną ankietę.

.
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W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w 

programie . W tym celu należy wysłać pisemne 

oświadczenie o rezygnacji do PTSME lub nie odsyłać ankiety w

następnym roku, co spowoduje automatyczne odrzucenie 

ewentualnych roszczeń z tytułu przedłużonej gwarancji.

Rejestrując się osobiście i dobrowolnie w programie 

, wyrazi Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych przez PTSME w celach statystycznych. Firma PTSME jest

zobowiązana do odpowiedniej ochrony gromadzonych danych

osobowych. Takie dane będą wykorzystywane wyłącznie do

sporządzania analiz statystycznych. Polytech Health & Aesthetics zastrzega

sobie prawo do publikacji analiz statystycznych.

Implants of Excellence

Implants of

Excellence
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Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w programie Implants of

Excellence?

Firma Polytech Health & Aesthetics gwarantuje dożywotnią wymianę implantu

piersi Polytech Health & Aesthetics wypełnionego żelem silikonowym,

w udowodnionych przypadkach naruszenia spoistości powłoki

(pęknięcia) implantu.*

Firma Polytech Health & Aesthetics gwarantuje bezpłatną wymianę implantu

piersi wypełnionego żelem silikonowym o powierzchni z pianki 

mikropoliuretanowej (stosowanego w chirurgii estetycznej 

do powiększania piersi) do 10 lat po implantacji, w przypadku

wystąpienia kontraktury kapsułkowej Bakera III lub IV stopnia.**

Firma Polytech Health & Aesthetics gwarantuje również bezpłatną wymianę

implantu piersi wypełnionego żelem silikonowym o powierzchni 
®

z pianki mikropoliuretanowej (Microthane ) do 10 lat po implantacji, 

w przypadku obrócenia się lub przemieszczenia implantu.**
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Implant może być wymieniony wyłącznie na implant 

& Aesthetics tego samego rodzaju. Na wymianę można wybrać 

dowolny rozmiar. Nie istnieje możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy 

zamiast wymiany implantu.

Co roku, uczestniczki programu będą

otrzymywać od Polytech Health & Aesthetics broszury z najnowszymi

informacjami na temat implantów piersi.

Firma Polytech Health & Aesthetics udostępni również uczestniczkom programu

 informacje, które uda się zgromadzić w trakcie 

jego trwania.

Polytech Health 

Implants of Excellence 

Implants of Excellence
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Co należy zrobić, gdy zaistnieje konieczność skorzystania

z gwarancji programu Implants of Excellence?

Niezwłocznie po wyjęciu implantu (nie później niż 4 tygodnie 

po operacji) należy poinformować o tym fakcie PTSME na piśmie.

Implant oraz sprawozdanie chirurga z przebiegu operacji, należy 

odesłać do siedziby PTSME Medizinprodukte GmgH na adres: 

Altheimer Strasse 34, D-64807 Dieburg, Niemcy.

Diagnoza pęknięcia powłoki implantu, lub w przypadku implantów 

piersi o powierzchni z pianki mikropoliuretanowej – kontraktury 

kapsułkowej Bakera III lub IV stopnia, powinna zostać postawiona 

przez tego samego chirurga, który dokonał implantacji (ewentualnie 

przez tę sama klinikę). To samo dotyczy operacji wyjęcia implantu.***

* Gwarancja nie obejmuje wymiany implantu piersi wypełnionego żelem silikonowym w następujących przypadkach:
w przypadku uszkodzenia implantu przed lub w trakcie operacji,
w przypadku uszkodzenia implantu w wyniku wypadku,
w przypadku uszkodzenia implantu podczas mammografii,
w przypadku uszkodzenia implantu podczas otwartej lub zamkniętej kapsulotomii,
w przypadku uszkodzenia podczas zabiegu chirurgicznego.

** Gwarancja wymiany implantu o powierzchni z pianki mikropoliuretanowej nie dotyczy przypadków rekonstrukcji piersi.
Gwarancja wymiany nie dotyczy przypadków kontraktury kapsułkowej Bakera stopnia I i II.
Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku wszczepienia implantu o powierzchni z pianki mikropoliuretanowej w tkankę pierwotną.
Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy rany pooperacyjne goiły się prawidłowo wtapiając się w piankę mikropoliuretanową.
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wystąpienia komplikacji pooperacyjnych takich, jak: krwiaki czy infekcje.
Kontraktura kapsułkowa Bakera stopnia III lub IV musi być potwierdzona zdjęciami wykonanymi przed operacją wymiany implantu.
Obrócenie się lub przemieszczenie implantu musi być potwierdzone zdjęciami wykonanymi przed operacją wymiany implantu.

*** Jeśli kontakt z chirurgiem, który dokonał implantacji nie jest możliwy, należy w porozumieniu z  
wybrać innego lekarza. To samo odnosi się do kliniki.

 prowadzi program przedłużonej gwarancji Implants of Excellence dobrowolnie i zastrzega sobie możliwość 
zakończenia go w dowolnej chwili. Taka decyzja nie wpłynie na wcześniej zawarte umowy i dokonane rejestracje. Program prowadzony jest 
w krajach, które zaopatruje . Roszczenia płynące z innych krajów, nie będą rozpatrywane.

Polytech Health & Aesthetics

Polytech Health & Aesthetics

Polytech Health & Aesthetics

12



Nazwisko i imię

ulica

kod pocztowy, miasto

Kod produktu 

Nr serii 

Data implantacji

adres e-mail (nieobowiązkowo) 

Formularz rejestracyjny prosimy wysłać na adres:

PTSME Medizinprodukte GmbH

Implants of Excellence

Altheimer Strasse 34

D-64807 Dieburg, Niemcy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Adres do korespondencji - jak wyżej

Fax: 0049 - (0) 6071-9863 30

E-mail: Implants.of.Excellence@PolytechHelath.com

(PTSME Medizinprodukte GmbH jest zobowiązana do zachowania poufności na 

temat gromadzonych danych osobowych. Adres e-mailowy będzie 

wykorzystywany wyłącznie w przypadku konieczności wyjaśnienia szczegółów

związanych z rejestracją oraz w celu przesłania corocznej ankiety. Wszystkie 

inne dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.)

Zapoznałam się z broszurą informacyjną na temat przedłużonej 

gwarancji w programie Implants of Excellence i wyrażam zgodę na 

rejestrację mojej osoby w programie 

________________________________

Podpis Pacjentki, data, miejsce

Nazwisko i adres chirurga, który 
przeprowadził implantację:

Nazwisko i adres Pacjentki:

Wskazania:

     Powiększenie piersi

     Rekonstrukcja

     Wymiana implantu

Karta rejestracyjna zostanie wysłana na:

     Pani adres domowy

     na adres chirurga

/

/

Pozycja implantu:

     nad mięśniem piersiowym

     pod mięśniem piersiowym

     inna pozycja

      ___________________

Sposób implantacji:

     i. podsutkowa

     i. okołobrodawkowa

     

                   i. okołopachowa

                   inny 

                   __________________

Formularz rejestracyjny do programu Implants of Excellence

klinika

nazwisko i imię

ulica

kod pocztowy, miasto

Prosimy odciąć i odesłać w kopercie 
na niżej podany adres.
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POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 64807 Dieburg, Germany
Tel:+49 (0) 6071 98630 Fax: +49 (0) 6071 986330
w w w. p o l y t e c h - h e a l t h - a e s t h e t i c s . c o m
E - m a i l : i n f o @ p o l y t e c h h e a l t h . c o m

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Pofam-Poznań Sp. z o.o.
60-573 Poznań, ul. Lindego 6

tel. (61) 845 69 00; fax (61) 845 69 01
infolinia 801 30 55 77

e-mail: office@pofam.poznan.pl; www.pofam.poznan.pl 
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