GARANCIA
Fogorvosi klinikánkon nem csak a gyógyítás, hanem a megelőzés és a rendszeres ellenőrző vizsgálatok is nagy
hangsúlyt kapnak, éppen ezért a már meglévő pácienseink számára személyre szabott gondozási tervet alakítunk ki.
Garancia fogászati kezelésekre:
Az alábbi feltételek teljesülése esetén tudunk garanciát vállalni a nálunk elvégzett fogászati kezelésekre:
1. A páciens a kezelés befejezése után, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe vesz minden félévben,
illetve megjelenik az előírt szükséges kontrollokon és követi az ajánlott gondozási programot.
2. A szájhigiénia jó, a fogpótlás megfelelően tisztántartott.
3. A fogpótlás használata rendeltetésszerű, kizárólag fiziológiás rágóerőknek van kitéve, amik nem vezetnek a
fogmű túlterhelődéséhez.
4. A fogmű nincsen kitéve traumának, csont- és ínybetegségnek.
5. Minden számla kiegyenlítésre került.
Fogorvosi kezelések garanciális időtartama:
1 év garancia: tömés, kivehető fogpótlások, betét, héj
3 év garancia: korona, híd,
10 év garancia: Alpha Bio implantátum anyagára
Élettartam garancia: Nobel Biocare implantátum anyagára
Fogorvosi kezelésekre adott garancia érvényessége
Klinikánk a garanciát az alábbi esetekben nem tudja garantálni:
- A páciens nem vesz részt a félévenkénti ellenőrző vizsgálatokon.
- A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a páciens szájhigiéniája elhanyagolt.
- A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb, extrém erőbehatások,
melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
- Nem megfelelő táplálkozás és egyéb rossz szokások miatti problémák.
- A kivehető fogsor mechanikai sérülése (leesés, küzdősportok), vegyi anyagok (koncentrált alkohol,
vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
- A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző- és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.
Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.
- Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.
- A páciens rövid idő alatt történő, nagymértékű súlyvesztése.
- A fogpótlás sérülésének, hibájának 2 munkanapon túl történő bejelentése.
- A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul gyökérkezelésre.
- Dohányzás esetén az implantátumokra és a csontpótlásra.
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