GCA Comfort záruka
Všetko, čo by ste mali vedieť
o Vašej GCA Comfort záruke

Dokonalé výsledky,
žiadne starosti.
GC Aesthetics (GCA) je materskou spoločnosťou značiek Eurosilicone
a Nagor. Sú to značky, ktorých história je postavená na vysokej kvalite
produktov, vynikajúcich službách pre svojich zákazníkov, ako aj na
nadšení pre výrobu implantátov, ktoré dokonale spĺňajú potreby žien
a ich plastických chirurgov.
Tím špecialistov sa už takmer 60 rokov venuje neustálemu zlepšovaniu
našich produktov, ktoré vyhovujú rôznym predstavám o zväčšení
poprsia a dopĺňajú pocit ženskosti ženám na celom svete.
Nakoľko sme absolútne presvedčení o kvalite našich produktov,
ponúkame Vám niečo veľmi výnimočné – GCA Comfort záruku.
V tejto brožúrke sa dozviete všetko o výhodách GCA Comfort
záruky. Budeme radi, keď si ju pozorne prečítate a dôkladne sa tak
oboznámite so všetkými detailmi tejto unikátnej záruky.

' bez obáv,
Budte
máte skvelú záruku.
Ak ste sa Vy alebo Váš plastický
chirurg rozhodli pre implantáty značky
Eurosilicone alebo Nagor, radi by
sme Vás uistili, že svojej voľbe môžete
absolútne dôverovať.
Naše implantáty majú doživotnú
záruku, ktorá platí v prípade ruptúry
a vzniku kapsulárnej kontraktúry.
Zahrnutie do záruky je automatické a
samozrejme bezplatné.
Ako spoločnosť sme hrdí, že naše
produkty majú v otázke bezpečnosti
popredné miesto na trhu. Môžeme
sa pochváliť nízkym rizikom vzniku
kapsulárnej kontraktúry a jedným
z najnižších percent ruptúry.1, 2
V prípade nepredvídateľnej komplikácie
sa môžete spoľahnúť na GCA Comfort
záruku.

1. S
 kutočné výsledky založené na počte žien, ktoré majú
implantované implantáty značky Eurosilicone a sú
zahrnuté v Eurosilicone PMS štúdii (2-ročná priebežná
správa).
2. Skutočné výsledky založené na počte žien, ktoré majú
implantované implantáty značky Nagor a sú zahrnuté
v Nagor PMS štúdii (2-ročná priebežná správa).
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VIP výhody.
Ak ste sa rozhodli pre prsníkové
implantáty značky Eurosilicone alebo
Nagor, máme pre Vás pripravené
prekvapenie. Pozývame Vás do
exkluzívneho VIP klubu GCA.
Je to klub plný výhod, jedinečných
zliav, ponúk a je dostupný len ženám,
ktoré sú hrdé nositeľky našich
prsníkových implantátov.
Začnite využívať jedinečné možnosti
z oblasti zdravia, krásy a módy.
Vychutnávajte si svoje nové JA a tešte
sa zo svojich nových kriviek.

Zaregistrujte sa online na
www.gcaesthetics.com/vip
a začnite využívať
Vaše exkluzívne VIP výhody!

3

GCA Comfort záruka

' Vašej záruky
Prehlad

Typ implantátov

Silikónové prsníkové implantáty

Značka
implantátov

Eurosilicone a Nagor

Čo všetko
je v záruke
zahrnuté?

V prípade ruptúry Vám vymeníme zdarma jeden alebo obidva
implantáty (na základe odporučenia Vášho plastického chirurga).
V prípade vzniku kapsulárnej kontraktúry stupňa Baker III. alebo
IV. (vysvetlené nižšie) Vám vymeníme zdarma jeden alebo obidva
implantáty (na základe odporučenia Vášho plastického chirurga).
Po operácii nastáva proces hojenia Vašich prsníkov. Tkanivá si
okolo silikónových implantátov vytvárajú a formujú kapsulu obal. Postupom času sa môže začať táto kapsula sťahovať alebo
môže zhrubnúť. Tieto procesy môžu spôsobiť, že Vaše prsia budú
na dotyk tvrdšie alebo môžu zmeniť svoj tvar. Odborníci definujú
tieto zmeny na základe škály Baker Clinical Grading:
• Stupeň I – prsníky sú na dotyk mäkké a vyzerajú prirodzene.
• Stupeň II – prsníky sú na dotyk pevné a vyzerajú normálne.

Ako postupovať
v prípade komplikácie?

Jednotlivé kroky
v prípade reklamácie

Ak máte podozrenie alebo strach, že
u Vás nastala akákoľvek komplikácia,
kontaktujte v prvom rade svojho
plastického chirurga a dohodnite
si s ním konzultáciu. On najlepšie
posúdi Váš aktuálny stav a následne
Vám poradí, ako máte postupovať.
V prípade komplikácie bude
pravdepodobne potrebné podstúpiť
sonografické vyšetrenie prsníkov, ktoré
pomôže pri určení typu komplikácie.

• Nájdite svoju záručnú kartičku.

Ak sa komplikácia potvrdí, Váš
plastický chirurg nás bude kontaktovať
a dohodne s nami všetky náležitosti
postupu riešenia.

• D
 ohodnite si konzultáciu u svojho
plastického chirurga, ktorý posúdi
Vašu komplikáciu a informuje Vás,
či je zahrnutá v záručnom programe
GCA Comfort.
• V áš plastický chirurg bude
kontaktovať lokálneho distribútora,
s ktorým sa dohodne na priebehu
reklamačného procesu.
• P
 o opravnej operácii s implantátmi
Eurosilicone alebo Nagor obdržíte
novú záručnú kartičku GCA Comfort.

• Stupeň III – prsníky sú na dotyk tvrdé a ich tvar sa zmenil.
• Stupeň IV – prsníky sú na dotyk veľmi tvrdé, bolestivé a ich tvar
sa výrazne zmenil.
Ak sa obávate kapsulárnej kontraktúry, porozprávajte sa
o nej s Vaším plastickým chirurgom.
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Možnosti
výmeny

V prípade ruptúry alebo vzniku kapsulárnej kontraktúry Baker III.
alebo IV. Vám môže Váš plastický chirurg vybrať rôznu veľkosť a
typ silikónového implantátu z nášho produktového katalógu.

Doplatok

Žiadny

Cena záruky

Zdarma

Ako dlho
záruka platí?

Doživotne
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Vaša záruka v detailoch...
Skutočná doživotná záruka
GC Aesthetics Vám ponúka doživotnú
záruku výmeny implantátov, ktorá platí
počas Vášho celého života.

Automatické a bezplatné zahrnutie
do záruky po operácii
GCA Comfort záruka platí ZDARMA
pre všetky ženy, ktoré majú silikónové
prsníkové implantáty značky
Eurosilicone alebo Nagor.

Záruka platí na silikónové
prsníkové implantáty
GCA Comfort záruka sa vzťahuje na
všetky silikónom plnené prsníkové
implantáty značky Eurosilicone a
Nagor, ktoré boli:
• implantované po 1. januári 2009
• implantované podľa návodu na
použitie, priloženého k implantátom
Eurosilicone alebo Nagor
• implantované atestovaným
plastickým chirurgom

Záruka výmeny implantátov
v prípade ruptúry a kapsulárnej
kontraktúry
• V prípade ruptúry, spôsobenej
porušením obalu implantátu.
• V prípade vážnej kapsulárnej
kontraktúry. Vážna kapsulárna
kontraktúra je definovaná podľa
škály Baker Clinical Grading ako
stupeň III. a IV.

Možnosť výberu rôzneho typu a
veľkosti implantátu
Na základe odporučenia plastického
chirurga Vám môžu byť v prípade
kapsulárnej kontraktúry alebo ruptúry
Vaše prsníkové silikónové implantáty,
značky Eurosilicone alebo Nagor,
vymenené aj za iný typ alebo veľkosť.
Všetky dostupné typy a veľkosti
sú uvedené v našom aktuálnom
produktovom katalógu.

Výmena obidvoch implantátov
Na základe odporučenia Vášho
plastického chirurga Vám bude
vymenený zdarma aj druhý implantát.*
*Implantáty Eurosilicone a Nagor implantované od
januára 2009 v prípade ruptúry a od marca 2014 v prípade
kapsulárnej kontraktúry Baker III. a IV..

Prípady, ktoré
nie sú zahrnuté...
GCA Comfort záruka platí len na
silikónové implantáty značky
Eurosilicone alebo Nagor a len
v prípade, ak sa počas opravnej
operácie použijú implantáty tej istej
značky, ako sú reklamované.
GCA Comfort záruka ďalej nezahŕňa:
• V ybratie prsníkového silikónového
implantátu Eurosilicone alebo
Nagor z dôvodu Vašej nespokojnosti
s veľkosťou implantátu alebo
estetickým výsledkom po operácii.
• Iné nežiaduce následky ako ruptúra
implantátu.
• I né nežiaduce následky ako vážna
kapsulárna kontraktúra.
• P
 orušenie obalu spôsobené
pri operácii.
• Implantáty vyrobené na objednávku.
• F inančná náhrada za výdavky
spojené s opravnou operáciou.
• F inančná náhrada za výmenu
produktu iného výrobcu ako
Eurosilicone alebo Nagor.
• Iné produkty.
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Dôležité poznámky
GCA Comfort záruka je dostupná aj
na webstránke www.gcaesthetics.com.
GCA Comfort záruka slúži výlučne
v prospech pacientiek.
Táto brožúrka obsahuje podmienky GCA
Comfort záruky, ale nenahrádza detailný
a osobný rozhovor medzi pacientkou a
lekárom.
Okrem zodpovednosti v prípade úmrtia
alebo zranenia v dôsledku použitia
produktov GCA, nenesie spoločnosť GCA
žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty
alebo náklady spojené so vzniknutými
záležitosťami týkajúcimi sa použitia jej
produktov, pri ktorých sa predmetne
nejedná o kvalitu produktu. Niektoré druhy
strát a nákladov v tejto súvislosti môžu
byť zahrnuté, avšak nezahŕňajú liečebné,
nemocničné a chirurgické náklady a
náklady za prsníkové implantáty, ktoré
neboli vyrobené spoločnosťou GCA.
GCA si vyhradzuje právo zrušiť, zmeniť
alebo upraviť podmienky GCA Comfort
záruky. Žiadne takéto zrušenie, zmena
alebo upravenie podmienok neovplyvní
aktuálne stanovené podmienky, ktoré sú
už zahrnuté v záruke.
GC Aesthetics je celosvetovým partnerom
v rámci spoločnosti plastickej chirurgie.
Vyvíjame a vyrábame širokú škálu
kvalitných silikónových implantátov a
tkanivových expandérov.
Spoločnosť Siklienka s.r.o., výhradný
distribútor silikónových implantátov
značiek Eurosilicone a Nagor pre
Slovenskú republiku, je zodpovedná za
reklamačný proces v rámci GCA Comfort
záruky len v prípade, ak opravná operácia
prebehne v Slovenskej republike.
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Pre viac informácií o produktoch
navštívte webstránky:
www.eurosilicone.sk
www.nagor.sk
/NagorSlovensko
/EurosiliconeSlovensko
/G_C_Aesthetics
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