Swiss Medical fogászati garancia
A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleges újbóli elkészítésére szól. A
garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra, illetve az egyéb módon felmerülő (pl.
munkából való kiesés) költségeire. A rendelő fogszakorvosai által elvégzett fogászati kezelésekre és
az általuk átadott fogművekre/fogpótlásokra vállal garanciát. A fogászati kezelések végeredményét a
páciens egészségügyi állapota, higiéniai szokásai is befolyásolják, melyekre természetesen nem
vállalhat az orvos garanciát.
Garanciák:
Esztétikus tömés
Tejfog tömése
Inlay, onlay
Rögzített fogpótlások (koronák, hidak)
Kivehető fogpótlások, fogsorok
Nobel Biocare Replace CC implantátum (Made in Sweden)
Neo Biotech implantátum
Implantátum felépítmény
Az ideiglenes koronákra, hidakra és fogsorra nincs garancia.
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A garancia érvényességének feltétele, hogy Ön:
 Fogait megfelelően ápolja, a kezelőorvosa által ismertetett szájhigiéniás előírásokat
folyamatosan betartsa.
 Kezelőorvosa által előírt ellenőrzéseken (6 havonta) fogászati rendelőnkben megjelenjen.
 Legkésőbb 30 napon belül elvégeztesse azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl. fogkőeltávolítás, protézis alábélelés), amelyeket kezelőorvosa javasol.
 A fogpótlást a megadott módon tisztán tartsa.
 A fogpótlást rendeltetésszerűen használja, kizárólag fiziológiás rágóerőknek tegye ki,
amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez.
 A fogművet nem teszi ki traumának, csont- és ínybetegségnek.
 Minden, a fogorvos által előírt beavatkozást kifizessen.
A garancia nem terjed ki:
 A beavatkozástól függetlenül panaszt okozó egyéb betegségekre.
 Pszichés szokások miatt létrejövő károsodásokra (pl. éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás).
 Olyan károsodásokra, melyek rendellenes használatra vezethetők vissza (pl. baleseti
fogmű sérülés, vegyszer használata).
 Ha a problémát egy másik fogászati klinikán elvégzett beavatkozás okozta.
 Ha nálunk készült fogművön más fogászati klinikán beavatkozást végeztek.
 Olyan társbetegségekre, amelyek hatással lehetnek a fogak állapotára.
 Arra az esetre, amikor a fogíny visszahúzódik vagy a csontállomány természetes úton
csökken.
 Szándékos károkozás esetére.
 A kezelést követően kialakult, a kezelést megelőzően nem ismert allergiákra,
fogbetegségekre, és azok következményeire.
 A páciens rövid időn belül szerzett súlygyarapodása, illetve súlyvesztése esetén.
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