Deze brochure geeft een
overzicht van de Mentor
PatientCare Promise
beperkte-garantieplan voor
MENTOR® en PERTHESE™
met siliconengel gevulde
borstimplantaten. Het is
echter niet bedoeld om een
gesprek tussen u en uw
chirurg te vervangen.
De PatientCare Promise zorgt ervoor
dat uw veiligheid onze prioriteit is,
niet alleen tijdens de procedure, maar
ook daarna.
Door onze belofte op lange termijn
aan u, kunt u er zeker van zijn dat bij
Mentor uw veiligheid en toekomstige
bescherming onze belangrijkste
focus zijn.

®

Omdat u uw keuze niet licht heeft opgevat,
doen wij dat ook niet.

Dank u voor het kiezen van borstimplantaten van Mentor, een
van ‘s werelds meest vertrouwde borstimplantaatmerken.
Wij hopen dat u blij bent met uw nieuwe look en dat u dat ook
de komende jaren blijft.
Omdat u uw keuze voor implantaten niet licht heeft opgevat,
doen wij dat ook niet. Met Mentor kunt u er niet alleen
zeker van zijn dat u een product heeft gekozen waarmee
u profiteert van meer dan 20 jaar deskundig onderzoek
en ontwerp, maar u kunt er ook zeker van zijn dat onze
zorg voor uw gezondheid en welzijn niet eindigen zodra
de operatie is afgelopen. Wij willen dat u ervan overtuigd
bent dat u de juiste keuze heeft gemaakt en dat is de reden
waarom alle MENTOR® en PERTHESE™ met siliconengel
gevulde borstimplantaten ondersteund worden door onze
gratis PatientCarePromise die echte gemoedsrust biedt.
Alle MENTOR® en PERTHESE™ borstimplantaten worden
geleverd met een gratis levenslang productvervangingsbeleid1.
Als u MENTOR® of PERTHESE™ met siliconengel gevulde
borstimplantaten heeft, wordt u automatisch ingeschreven
voor het Mentor PatientCare Promise Plan. Een levenslange
geruststelling zonder extra kosten.
Levenslang productvervangingsbeleid
• Geldt automatisch voor alle ontvangers van MENTOR® en
PERTHESE™ borstimplantaatproducten
• Zorgt ervoor dat, ongeacht de leeftijd van het implantaat,
indien er een breuk wordt bevestigd, u in aanmerking
komt voor een GRATIS vervangend borstimplantaat van
een grootte in dezelfde stijl.
Extra voordelen met PatientCare Promise
• Gratis, automatische inschrijving voor het Mentor PatientCare
Promise Plan voor alle patiënten die worden geïmplanteerd
met MENTOR® of PERTHESE™ met siliconengel gevulde
borstimplantaatproducten
• In het geval van bevestigde implantaatbreuk vanwege slijtage
of delaminatie, bieden we tot € 1000 voor de financiële steun
voor het gebruik van ruimte, anesthesie en chirurgische
kosten voor de eventuele hersteloperatie uitgevoerd binnen
10 jaar na de datum van het oorspronkelijke implantaat, niet
gedekt door de verzekering2
• In het geval van bevestigde kapselvorming Baker-graad
III en IV in augmentatiechirurgie, gratis vervanging van
het product met hetzelfde product of een product van
soortgelijke stijl binnen een periode van 10 jaar vanaf de
datum van implantatie.

Gedekte producten
Het Mentor PatientCare Promise Plan geldt voor
MENTOR® en PERTHESE™ met siliconengel gevulde
borstimplantaten die zijn geïmplanteerd in Nederland
en België na 1 mei, op voorwaarde dat implantaten zijn:
•
geïmplanteerde volgens de Mentor en PERTHESE
bijsluiter, geldend op de datum van implantatie en
andere meldingen of instructies gepubliceerd door
Mentor
•
Gebruikt door gekwalificeerde, erkende chirurgen,
in overeenstemming met de algemeen aanvaarde
chirurgische ingrepen.
Gedekte gebeurtenissen
Het Mentor PatientCare Promise Plan geldt alleen voor:
• Gevallen van bevestigde kapselvorming Baker-graad
III en IV in augmentatiechirurgie
• Gevallen van gekwalificeerde ruptuur als gevolg van
slijtage of delaminatie welke chirurgisch ingrijpen
vereisen. Mentor behoudt zich het recht voor om te
bepalen of andere specifieke gebeurtenissen moeten
worden gedekt.
Niet gedekte gebeurtenissen
Het Mentor PatientCare Promise Plan is niet van
toepassing in het bijzonder op het volgende:
• Verwijdering van intacte implantaten als gevolg van
rimpels of ribbels
• Gevallen van slijtage of delaminatie als gevolg van
re-operatieve procedures, open capsulotomie, of
gesloten compressie-capsulotomieprocedures
•
Verwijdering van intacte implantaten voor
maatwijziging
• Operatie aan de andere borst om een intact implantaat
te vervangen.

1. 
Levenslang productvervangingsbeleid: Mentor levert kostenloze vervanging van
MENTOR® en PERTHESE™ borstimplantaten van elke grootte in dezelfde of een
soortgelijke stijl als het oorspronkelijk geïmplanteerde product tijdens de levensduur
van de patiënt. Op verzoek van de chirurg kan een andere type implantaat worden
gekozen (tegen extra betaling van het verschil tussen productcatalogusprijzen).
2. 
Operatiekamer- en anesthesiekosten krijgen prioriteit bij de betaling. Om in
aanmerking te komen voor financiële steun, moet u een vrijwaringsformulier en een
patiëntclaimformulier ondertekenen.
Financiële bijstand impliceert geen lening aan de patiënt.

Uw levenslange
productvervangingsbeleid
Voor MENTOR® en PERTHESE™
borstimplantaten
Mentor biedt gratis vervanging van borstimplantaten die
scheuren of leeglopen door vanwege slijtage of delaminatie
of sluitintegriteit tijdens de levensduur van de patiënt, op
aanvraag. Een verzoek om een vervangend product moet
worden gemaakt door de chirurg van de patiënt aan de
lokale Mentor-vertegenwoordiger.Mentor zal dan zorgen
voor een gratis vervangend product. Om gebruik te kunnen
maken van dit beleid, moeten de MENTOR® of PERTHESE™
borstimplantaten die moet worden vervangen, worden
teruggestuurd naar Mentor en eigendom worden van
Mentor.
Dit vervangingsbeleid is beperkt tot vervanging van
MENTOR® en PERTHESE™ borstimplantaten en Mentor is
niet verantwoordelijk voor enige incidentele of gevolgschade
van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit
uit het gebruik van dit product, met inbegrip van maar niet
beperkt tot, medische, chirurgische en ziekenhuiskosten of
de vergoeding voor de kosten van borstimplantaten die niet
van Mentor zijn. Dit vervangingsbeleid is alleen van kracht
op voorwaarde dat Mentor borstimplantaten produceert op
het moment dat het verzoek om vervanging wordt ingediend.
Mentor wijst uitdrukkelijk alle garanties van de hand, hetzij
uitdrukkelijk of impliciet bepaald door de wet of anderszins,
schriftelijk of mondeling, met inbegrip van maar niet beperkt
tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, lichamelijke
conditie, of het ontwerp, voorzover wettelijk toegestaan.
Mentor is niet verantwoordelijk voor alle verklaringen of
voorstellingen, hetzij mondeling of schriftelijk, die door een
andere persoon of entiteit worden gedaan.
Mentor geeft geen garantie met betrekking tot de levensduur
van een borstimplantaat. Er zijn omstandigheden die ertoe
kunnen leiden dat deze voorzieningen kunnen slijten, slecht
functioneren en vervangen moeten worden. Deze voorzieningen
mogen niet worden beschouwd als levenslange implantaten.

Uw veiligheid, onze prioriteit
Garanties en verklaringen in dit document worden gezamenlijk gegeven door Mentor en
Perouse Plastie SAS; beide partijen kunnen gezamenlijk worden aangeduid in de tekst
als “Mentor”.

®

®

®

Dit is slechts een beperkte garantie. Op deze
beperkte garantie zijn de voorwaarden van
toepassing zoals opgenomen in dit document
alsmede de voorwaarden opgenomen in twee
andere documenten “New_Lifetime replacement_

betekent extra gemoedsrust voor
uw MENTOR® en PERTHESE™ met
siliconengel gevulde borstimplantaten

Legal” & “New_Patient Care Warranty_Legal”, die
Mentor op uw verzoek zal toezenden. U kunt
contact opnemen met MENTOR per mail, voor
ontvangst van de toepasselijke voorwaarden.
ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
VOLGENS DE WET OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR

• Gratis automatische inschrijving

NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID

• Levenslange productvervanging
• In het geval van een geconfirmeerde ruptuur, tot
€ 1000 van de financiële bijstand tot 10 jaar

EN GESCHIKTHEID, ZIJN UITGESLOTEN, VOOR ZOVER
TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE GELDENDE VOORWAARDEN
OP HET MOMENT VAN IMPLANTATIE ZIJN VAN TOEPASSING

• Gratis vervangend product in het geval van een
geconfirmeerde capsulaire contractie Baker III/IV
na een augmentatie voor een periode van 10 jaar

OP HET MOMENT VAN DE CLAIM.

Uw levenslange
productvervangingsbeleid
Voor MENTOR® en PERTHESE ™
borstimplantaten™

Uw veiligheid, onze prioriteit

Mentor

= 	Een levenslang vervangingsbeleid
voor uw borstimplantaten

+ 	Onze persoonlijke verplichting
voor uw welzijn

GEGEVENSBESCHERMING
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor PatientCare
Promise voor MENTOR® en PERTHESE™ met siliconengel gevulde
borstimplantaten, en om productvervanging en financiële hulp te
bieden, zal Mentor Medical Systems CV, via haar lokale activiteiten,
de volgende informatie over u verzamelen: naam, adres, datum van
implantatie, serienummer van het product en andere technische
informatie, evenals andere gegevens die op u betrekking hebben die u
wenst te geven. Mentor zal de informatie niet delen met andere partijen
dan uw zorgverleners of verzekeraars, behalve wanneer die nodig is
voor wettelijke of reglementaire naleving of geschillen. Mentor bewaart
de informatie voor de duur van uw gebruik van de met siliconengel
gevulde borstimplantaten, tenzij een langere bewaartermijn is vereist
of toegestaan door de wet.
U kunt ook een kopie van de volledige Mentor PatientCare Promise
beperkte garantie verkrijgen door naar www.mentorwwllc.eu te gaan
of door te schrijven naar Mentor Medical Systems CV, Zernikedreef
2, 2333 CL, Leiden.
Garanties en verklaringen in dit document worden gezamenlijk gegeven
door Mentor en Perouse Plastie; beide partijen kunnen gezamenlijk
worden aangeduid in de tekst als “Mentor”.

Beperkte garantie Plan voor MENTOR® en PERTHESE™
met siliconengel gevulde borstimplantaten*

Je kunt geen prijs plakken op gemoedsrust.
Dus hebben wij dat ook niet gedaan.

Uw veiligheid, onze prioriteit
* Deze garantie geldt voor alle MENTOR® of PERTHESE™ met siliconengel gevulde borstimplantaten,
geïmplanteerd na 1 mei 2013.

Uw veiligheid, onze prioriteit
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Alle MENTOR® of PERTHESE™ met siliconengel gevulde borstimplantaten, geïmplanteerd voor 1 mei 2013
worden gedekt door de volgende respectievelijke garantieplannen; Mentor PatientSafe beperkte garantie,
Mentor Lifetime productvervangingsbeleid of het Quality Assurance Program van PERTHESE.

