
VAIN MENTOR®-RINTAIMPLANTEILLA

Ylivertaista
turvaa

Markkinoiden kattavin takuuohjelma1



Olemme läsnä sinua varten ennen leikkausta 
vastataksemme kysymyksiisi, ja mikä 
tärkeintä, olemme läsnä myös leikkauksen 
jälkeen. Sitoudumme hyvinvointiisi pitkällä 
aikajänteellä.

Tieto siitä, että kirurgisi on valinnut laadukkaat 
implantit, tuo mielenrauhaa pitkään leikkauksesi 
jälkeenkin – siitä riippumatta, onko tavoitteenasi 
parempi ulkonäkö vai parempi olo itsestäsi.

Mentor on sitoutunut 
pitkän aikavälin 
hyvinvointiisi 



* Jos MENTOR®-rintaimplantin vahvistettu ja kulumisesta tai delaminaatiosta johtuva repeämä tai 
deflaatio (vuoto) edellyttää kirurgista interventiota, Mentor korvaa implantin veloituksetta sen iästä ja 
koosta riippumatta samalla tai samankaltaisella mallilla kuin alkuperäinen implantti.

† Jos geelitäytteinen MENTOR®-implantti on vaihdettava leikkaustoimenpiteellä johtuen vahvistetusta 
repeämästä, joka sattuu kymmenen (10) vuoden kuluessa implantin istuttamisesta, Mentor maksaa 
suoraan korjausleikkaukseen liittyvät vakuuttamattomat, itse maksettavat leikkaussali-, puudutus- ja/
tai leikkauskulut yhteensä 1 000 euroon asti, mikäli Mentorin suorittama arviointi todistaa ja vahvistaa 
tukikelpoisuuden. Leikkaussali- ja puudutuskulut ovat etusijalla. Näissä tapauksissa kirurgisi on 
pyydettävä rahallista tukea MentorPromise-takuuohjelman nojalla. Rahallinen tuki ei tarkoita lainaa 
sinulle.
‡
 Geelitäytteisen MENTOR®-rintaimplantin istuttamisesta (suurennusleikkaus) johtuvan kapseloitumi-

sen (Baker III/IV), kaksoiskapselin tai myöhäisvaiheen serooman sattuessa Mentor tarjoaa korvaavan 
geelitäytteisen MENTOR®-rintaimplantin veloituksetta kymmenen (10) vuoden ajan istuttamisesta, 
mikäli Mentorin suorittama poistetun tuotteen ja vaadittavien tietojen arviointi todistaa ja vahvistaa oi-
keuden korvaavaan tuotteeseen. Mentor korvaa minkä tahansa kokoisen MENTOR®-tuotteen samalla 
tai samankaltaisella mallilla kuin alkuperäinen implantti.

$

10
YEAR

Mentor on yli 30 vuoden ajan ollut laadukkaiden 
rintaimplanttien valmistaja ja miljoonien naisten 
luottamuksen arvoinen ympäri maailmaa.

Mainettamme laadun ja innovaation edelläkävijänä 
vahvistaa markkinoiden kattavin takuuohjelma, joka 
ylittää alan standardit1 — the MENTORPromise. 

MAKSUTON JA AUTOMAATTINEN 
OSALLISTUMINEN

MENTORPromise-takuuohjelman yleiskuvaus

ILMAINEN KONTRALATERAALINEN 
IMPLANTTI kirurgisi pyynnöstä

MAKSUTON VAIHTOTAKUU KAPSELOITUMISEN 
(Baker III/IV), KAKSOISKAPSELIN JA 
MYÖHÄISVAIHEEN SEROOMAN VARALTA‡

JOPA 1000 € ARVOSTA RAHALLISTA TUKEA 
REPEÄMÄN SATTUESSA†

MAKSUTON JA ELINIKÄINEN VAIHTOTAKUU 
REPEÄMIEN VARALTA*



VIITTEET

1. Perustuu seuraavien rintaimplanttien takuiden vertailuun: 

 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 sekä La garantie premium. Sivustot tarkistettu 20.3.2017.



TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

MENTOR®-rintaimplantit on tarkoitettu vähintään 18-vuotiaiden naisten rintojen 

suurennusta varten tai rintojen rekonstruktiota varten. Rintaimplanttileikkausta ei 

tule suorittaa naisille, joilla on aktiivinen infektio missään kehonosassa; joilla on tai 

on ollut syöpä rinnassaan/rinnoissaan; jotka eivät ole saaneet riittävää hoitoa näihin 

vaivoihin; tai jotka ovat raskaana tai imettävät. 

Rintaimplanttileikkaukseen liittyy riskejä. Rintaimplantit eivät ole elinikäisiä laitteita, ja 

implantin istutus saattaa vaatia useamman kuin yhden leikkauksen. Potilaat saattavat 

tarvita uusia, suunnittelemattomia rinnan/rintojen leikkauksia johtuen komplikaatioista 

tai tyydyttämättömistä kosmeettisista tuloksista. Monet rinnan/rintojen muutokset 

implantin/implanttien istuttamisen jälkeen ovat peruuttamattomia, ja rintaimplantit 

saattavat vaikuttaa kykyyn imettää vähentämällä maidontuotantoa tai estämällä sen.

Yleisimpiä MENTOR® MemoryGel™ -rintaimplantteihin liittyviä komplikaatioita 

ovat uusintaleikkaus, implantin poisto, kapseloituminen (kapselikontraktuura), 

epäsymmetria ja rintojen kipu. Pienempi komplikaation riski liittyy implantin 

repeämiseen, joka on yleensä äänetöntä (mikä tarkoittaa sitä, että sinä 

tai lääkärisi ette tiedä repeämästä). Revenneen, silikonigeelitäytteisen 

rintaimplantin terveysvaikutuksista ei vielä olla täysin varmoja. Mammografian, 

magneettikuvauksen tai ultraäänen kaltaisia seulontamenetelmiä suositellaan 

ensimmäisen implanttileikkauksen jälkeen, jotta mahdollinen repeämä kyetään 

havaitsemaan.

Yleisimpiä suolaliuostäytteisiin MENTOR®-rintaimplantteihin liittyviä komplikaatioita 

ovat uusintaleikkaus, implantin poisto, kapseloituminen (kapselikontraktuura), 

rypistyminen, deflaatio (vuoto), epäsymmetria ja rintojen kipu.

Potilaita muistutetaan keskustelemaan MENTOR®-rintaimplantteihin liittyvistä 

aiheista, vasta-aiheista, varoituksista, varotoimista sekä riskeistä ja hyödyistä 

kirurginsa kanssa sekä lukemaan tärkeää tietoa turvallisuudesta osoitteesta www.

mentorwwllc.eu. 

On tärkeää, että potilaat ymmärtävät rintaimplanttileikkaukseen liittyvät riskit 

harkitessaan MENTOR®-rintaimplantteja.

TÄMÄ TAKUU ON RAJOITETTU JA TÄSSÄ ASIAKIRJASSA LUETELTUJEN 

EHTOJEN ALAINEN. MITÄÄN MUITA TAKUITA, NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA, 

OIKEUDELLISESTI TAI MUUTEN, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN 

HILJAISET KUNTO- JA MYYNTIKELPOISUSTAKUUT, EI SOVELLETA SIKÄLI KUIN 

PAIKALLISET LAIT NIIN SALLIVAT. MENTOR EI VASTAA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, 

EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ MENETYKSISTÄ, 

VAHINGOISTA TAI KUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SUORAAN TAI 

VÄLILLISESTI NÄIDEN TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ. MENTOR EI PAIKALLISTEN 

LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA OLE EIKÄ VALTUUTA KETÄÄN MUUTA OLEMAAN 

MILLÄÄN MUULLA TAVALLA VASTUUVELVOLLINEN NÄIHIN TUOTTEISIIN 

LIITTYEN. MENTOR EI TAKAA MENTOR-TUOTTEITA, JOTKA EIVÄT OLE HOITAVAN 

LÄÄKÄRIN (TAI VALTUUTETUN EDUSTAJAN) SUORAAN MENTORILTA HANKKIMIA, 

EIKÄ OLE SELLAISISTA TUOTTEISTA MUULLA TAVALLA VASTUUVELVOLLINEN. 
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