Garancialevél

Rendelőnk büszke a magas színvonalú fogászati beavatkozásaira, ezért ezekre az Európai Unióban szokásos hosszúságú, vagy
azt meghaladó garanciát vállal.
A garancia időtartama:
Kivehető fogpótlások:
Részleges kivehető fogpótlás:
Teljes kivehető fogpótlás:
Rögzített fogpótlások:
Fémkerámia híd, korona:
Fémmentes kerámia korona, híd (cirkónium-oxid):
Inlay, onlay:
Camlog implantátum:
Tömések:

2 év
1 év
2 év
3 év
2 év
5 év
1 év

A garancia csak a SzaDent Bt. fogorvosi rendelőjében érvényesíthető. A garancia kizárólag bizonyíthatóan a rendelőnkben
készült fogpótlásokra, és elvégzett beavatkozásokra érvényes. A garancia fennállását a páciens köteles igazolni.
Az implantátumokra vonatkozó garancia csak abban az esetben érvényes, ha a teljes helyreállítást cégünk fogorvosi
rendelőjében végezték (műcsonk, korona, híd).
A gyökérkezelések és az ebből származó komplikációk nem tartoznak ezen garancia körébe, azonban felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a híd- ill. koronapótláshoz történő fogcsonk-előkészítés közben a fog gyökérkezelésére lehet szükség. A rendelő nem
felelős az előre nem látható, váratlan, a fogcsonk-előkészítés közben esetlegesen szükségessé váló gyökérkezelésekért.
A garancia érvényesítése során felmerülő utazási, szállási és egyéb járulékos költségekre a garancia nem terjed ki.
A garancia érvénytelenné válik, illetve időtartama módosítható, amennyiben:
•
a páciens nem keresi fel a rendelőnket félévente kontroll-vizsgálat céljából.
•
a páciens általános egészségi állapota, életvitele, kora befolyásolhatja a fogpótlás kihordási idejét.
•
a fogpótlás bármely összetevőjével szemben allergia áll fenn, és ezt a beavatkozás megkezdése előtt hitelt érdemlően
(orvosi igazolás) nem bizonyította.
•
szájhigiénia rossz, vagy folyamatosan romlik
•
a fogorvos tanácsait, utasításait a páciens nem tartja be.
•
a kivehető fogpótlások tisztítását a páciens nem megfelelően végzi el.
•
az íny és az állcsontok természetes sorvadása következik be.
•
hirtelen szövetveszteség, vagy szövetszaporulat jelentkezik a szájüregben és környékén.
•
a szájüregre, a rágóapparátusra és a fogakra hatással lévő általános betegség áll fenn, vagy kerül felismerésre
(epilepszia, cukorbetegség, osteoporosis, sugárkezelés stb.)
•
a szájüregre, a rágóapparátusra és a fogakra hatással lévő gyógyszerszedés esetén (kemoterapeutikumok, hidantoin
származékok, Ca- csatorna blokkolók stb.)
•
baleset, sportsérülések és erőszakos cselekmények esetén.
•
a fogazati státusz változása esetén.

Páciens neve:........................................................................................................
Címe: ...................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................
E-Mail: ..................................................................................................................
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