Het meest uitgebreide garantieplan dat beschikbaar is1
ALLEEN MET MENTOR® BORSTIMPLANTATEN

Ongeëvenaarde
bescherming

Mentor is toegewijd aan
uw welzijn op lange termijn
Wij zijn er voor u om uw vragen te beantwoorden
voorafgaand aan uw operatie en we zijn er
vooral ook voor u na de ingreep, om uw welzijn
op de lange termijn te garanderen.

Of u nu eenmaal besloten heeft er beter uit te zien of u
beter te voelen, wetende dat uw chirurg de kwalitatief
hoogwaardigste implantaten geselecteerd heeft, kan u
geruststellen over uw beslissing op lange termijn na uw
operatie.

Mentor is al meer dan 30 jaar een wereldleidende
producent van hoogwaardige borstimplantaten
en geniet het vertrouwen van miljoenen vrouwen
wereldwijd.
Onze uitstekende reputatie als het gaat om
kwaliteit en innovatie stellen ons in staat om verder
te gaan dan de norm met het meest uitgebreide
garantieplan dat momenteeel beschikbaar is1— De
MENTORPromise.

Overzicht MENTORPromise Protection Plan

GRATIS EN AUTOMATISCHE INSCHRIJVING
LEVENSLANGE GRATIS PRODUCT
VERVANGING IN GEVAL VAN RUPTUUR *

$

10
YEAR

TOT €1000 FINANCIËLE ONDERSTEUNING
†
IN GEVAL VAN RUPTUUR
10 JAAR LANG GRATIS VERVANGEND
PRODUCT IN GEVAL VAN KAPSELVORMING
(Baker III/IV), DUBBEL KAPSEL EN IN EEN
LATER STADIUM ONTSTAAN SEROOM ‡
GRATIS CONTRALATERAAL IMPLANTAAT
op advies van uw chirurg

* In geval van bevestigde ruptuur of deflatie (lekkage) van een MENTOR® borstimplantaat door

slijtage of delaminatie waardoor een chirurgische ingreep vereist is, zal Mentor een gratis vervangend
MENTOR® borstimplantaat van elke grootte in dezelfde of soortgelijke stijl als het oorspronkelijk
geïmplanteerde product voorzien, ongeacht de leeftijd van het implantaat.
† Als een operatie voor de vervanging van een MENTOR® met gel gevuld borstimplantaat nodig is als
gevolg van een bevestigde ruptuur binnen tien (10) jaar na de implantatie, en mits men voldoet aan
de voorwaarden na een evaluatie door Mentor, zal Mentor de eigen betaalde onverzekerde kosten
voor de operatiekamer, anesthesie en/of chirurgische kosten die direct verband houden met de
revisiechirurgie tot een maximumbedrag van €1000 betalen. De operatiekamer- en anesthesiekosten
krijgen prioriteit bij de betaling. Een dergelijk verzoek om financiële ondersteuning dient in het kader
van het MentorPromise Protection Plan te worden ingediend bij de chirurg. Financiële ondersteuning
verwijst niet naar een lening.
‡

In het geval van kapselvorming (Baker III/IV), dubbel kapsel of bij een in een later stadium ontstaan
seroom van een MENTOR® gel gevuld borstimplantaat in een augmentatie operatie, zal Mentor
gratis een vervangend MENTOR® gel gevuld borstimplantaat voorzien voor een periode van tien (10)
jaar vanaf datum van implantatie, mits men voldoet aan de voorwaarden na een evaluatie van het
geëxplanteerde product en beoordeling van de verplichte documentatie. Mentor zal een vervangend
MENTOR® Product voorzien van elke grootte in dezelfde of soortgelijke stijl als het oorspronkelijk
geïmplanteerde product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
MENTOR® borstimplantaten zijn aangegeven voor gebruik bij borstvergrotingen, bij
vrouwen die tenminste 18 jaar oud zijn, en voor borstreconstructies. Borstoperaties
met implantaten mogen niet worden uitgevoerd bij vrouwen met een actieve infectie
op eender welke plaats in het lichaam, bij vrouwen met aanwezige kanker of een
voorstadium van kanker in de borst(en), bij vrouwen die niet afdoende behandeld
zijn voor een dergelijke aandoening, of bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding
geven.
Er zijn risico’s verbonden aan borstoperaties met implantaten. Borstimplantaten
gaan niet levenslang mee en een borstimplantatie is niet noodzakelijk een éénmalige
operatie. Patiënten hebben eventueel aanvullende ongeplande operaties aan de
borst(en) nodig vanwege complicaties of onacceptabele cosmetische resultaten.
Veel veranderingen aan de borst(en) na implantatie zijn onomkeerbaar (deze kunnen
niet ongedaan gemaakt worden) en borstimplantaten kunnen invloed hebben op de
mogelijkheid om borstvoeding te geven door het verminderen of doen stoppen van
de melkproductie.
De meest voorkomende complicaties van MENTOR® MemoryGel™ borstimplantaten
zijn aanvullende operaties, implantaatverwijdering, kapselvorming, asymmetrie en
pijn aan de borsten. Een lager risico op complicatie bestaat op implantaatruptuur,
die meestal stil is (noch u, noch uw arts weet dat u een ruptuur heeft). De
gezondheidseffecten van een ruptuur van een borstimplantaat gevuld met siliconen
gel zijn nog niet volledig bepaald. Onderzoeken zoals een mammografie, MRI of een
echografie worden aanbevolen na de eerste implantaatoperatie om te helpen bij het
detecteren van implantaatruptuur.
De meest voorkomende complicaties bij MENTOR® met zoutoplossing gevulde
borstimplantaten zijn aanvullende operaties, implantaatverwijdering, kapselvorming,
rimpeling, deflatie, asymmetrie en pijn aan de borsten.
REFERENTIES

Patiënten worden aangeraden de indicatie, contra-indicatie, waarschuwingen,

1.

Gebaseerd op garantievergelijkingen van de volgende borstimplantaten:

voorzorgsmaatregelen, risico’s en voordelen die verband houden met MENTOR®

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_201501.pdf, Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des
IMPLANTS MAMMAIRES and La garantie premium, Bezocht op 20 Maart 2017.

borstimplantaten met hun chirurg te bespreken, en de veiligheidsinformatie te lezen
die te vinden is op www.mentorwwllc.eu.
Het is belangrijk dat patiënten de risico’s begrijpen van borstoperaties met
implantaten wanneer zij MENTOR® borstimplantaten overwegen.

DIT IS EEN BEPERKTE GARANTIE ONDERWORPEN AAN DE VOORWAARDEN
ZOALS IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN. ALLE ANDERE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN
MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID
EN GESCHIKTHEID WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN
DOOR PLAATSELIJKE WETGEVING. MENTOR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
INCIDENTELE, INDIRECTE, DAARUIT VOLGENDE OF BIJZONDER VERLIES,
SCHADE OF KOSTEN DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK
VAN DEZE PRODUCTEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN AANVAARDT
MENTOR GEEN EN GEEFT MENTOR GEEN ANDERE PERSOON ENIGE ANDERE OF
AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID IN VERBAND
MET DEZE PRODUCTEN. MENTOR GEEFT GEEN GARANTIE EN AANVAARDT GEEN
AANSPRAKELIJKHEID VOOR MENTOR PRODUCTEN DIE NIET DIRECT BIJ MENTOR
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