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GCA Comfrot гаранция 
можете да видите също
на нашия сайт
www.eurosilicone.com       
където ще откриете
програмата.    

GCS Comfort гаранция                   
дава право на пациента             
на безплатна смяна на                       
гръдни импланти от                
Евросиликон. Тя не се                
разпростира към други              
продукти, не покрива и           
рекламации от друго                                                  
естество, като                                                                           
хирургичните разходи.                        

GCA Comfort гаранция       
е в полза само на
пациента.  
                                         
                                                                                                                                      

Тя не е предназначена и не 
може да замести разговора 
между пациент и лекар.             

Евросиликон не носи пряка
или косвена отговорност
за породените вследствие 
използването на този 
продукт, включително без 
ограничение, медицински, 
хирургически и болнични
разходи или възстановяване 
на стойността на гръдни 
импланти, които не са 
произведени от Евросиликон.     

Евросиликон си запазва
правото да анулира и
променя условията на
GCA Comfort гаранцията.
Всяко анулиране и промяна
не засяга в момента
действащите условия на
вече включените в
програмата.

Евросиликон e водещ
партньор в рамките на
световната общност на
пластичната хирургия.
Ние сме иновативен
създател и производител
на пълна гама от
качествени хирургически
импланти и възможности за
разширение на тъкани.
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Въведение

Евросиликон e водещ партьор в рамките                
на световната общност на пластичната                
хирургия повече от 20 години. Нашите                
ключови ценности са стремеж към                        
съвършенство, което да отговори на                    
очакванията. Ние изградихме нашата 
репутация на базата на качеството и                      
стабилността на нашите силиконови                     
импланти. Еднакво важна за нас е и                       
отговорността за удовлетворение на
пациента.                                                                   
                                                                                   
Имаме удоволствието да Ви представим
GCA Comfort Guarantee. Tя осигурява
гаранционна подмяна на продукта за
всички пациенти, ползващи гръдните
импланти на Евросиликон през целия
период на употребата им. 
GCA Comfort Guarantee се обезпечава
безплатно. 

Пациентът се вписва автоматично след 
завършване на операцията. Евросиликон има 
честта да предложи тази обновена и разширена 
гаранция на всички пациенти.

Приканваме Ви да се запознаете с 
предимствата на GCA Comfort Guarantee.

Всички подробности вижте на нашия сайт: 
www.eurosilicone.bg
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GCA Comfort Guarantee
Автоматично вписване след 
имплантацията -безплатно.
GCA Comfort Guarantee се прилага 
за всички носители на гръдни 
импланти на Евросиликон. пълни 
със силиконов гел.

Гръдните импланти, пълни със 
силиконов гел са защитени:
GGCA Comfort Guarantee 
автоматично се прилага върху 
силиконовите импланти за гърди 
на Евросиликон:
• Имплантирани след 01.01.2009 г.
• Имплантирани в стриктно 

съответсвие с инструкциите 
за употреба на Евросиликон 
включени в опаковката на 
продукта.

• Имплантирани от подходящ 
квалифициран и правоспособен 
хирург в съответствие с 
приетите хирургически 
процедури и техники.

Доживотна гаранция 
срещу разкъсване 
на имплантите или 
изразена тежка капсулна 
контрактура: 
• В случай на вътрешно 

разкъсване на импланта 
в следствие нарушаване 
целостта на обвивката.

• В случай на изразена 
капсулна контрактура. 
Изразената капсулна 
контрактура се определя 
от клиничната скала по 
Baker като степен III и IV 
GCA Comfort Guarantee
ще замени безплатно
Засегнатите импланти
на Евросиликон през
цялото време на 
имплантацията им.

Подмяна на импланта за 
всички модели, размери и 
профили.
Следвайки препоръките и 
съветите на Вашия хирург, 
засегнатия Ви гръден имплант 
на Евросиликон може да бъде 
подменен с какъвто и да е 
модел, размер и профил.

Подмяна и на другия имплант 
в случай на вътрешно 
разкъсване: 

По съвет и препоръка на 
Вашия хиррург, GCA Com-
fort Guarantee ще подмени 
безплатно и другия имплант 
в случай на вътрешно 
разкъсване или нарушаване 
целостта на обвивката.       
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GCA Comfort Guarantee

Автоматично и безплатно 
подновяване на вписването 
в GCA Comfort Guarantee.

След повторна операция 
GCA Comfort Guarantee ще 
продължи да действа за 
всички носители на гръдни 
импланти Евросиликон 
автоматично и безплатно.

Случаи, които не се покриват: 
Подмяната на гръдни импланти
Евросиликон  в следствие на 
неудовлетвореност на пациента, 
както от размера, така също и от 
естетическия резултат.
• Други неблагоприятни случаи, 

освен спадане или разкъсване  
на импланта.

• Други неблагоприятни случаи, 
освен изразена капсулна 
контрактура.

• Нарушаване целостта на 
обвивката поради оперативни 
процедури.

• Нарушаване целостта на 
обвивката в случай на отворена 
или затворена капсулотомия.

• Импланти, изработени по поръчка.
• Гръдни силиконови импланти
 извън официалния каталог.
• Разходи, свързани с 

хирургическата интервенция.

* Евросиликон си запазва 
правото да прилага такса 
за продукти с по-висока 
цена.

6. 7.
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For more information about our products 
please visit www.eurosilicone.com.

/G_C_Aesthetics

/eurosiliconeglobal

За повече информация за нашите продукти, 
моля, посетете www.eurosilicone.bg


