ASTRA TECH Implant System
BioManagement Complex™
Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko
przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów
w naturze, potrzeba kilku niezależnych cech współgrających
ze sobą. Astra Tech Implant System™ to unikalne połączenie
kluczowych osiągnięć:

OsseoSpeed™

—więcej kości w krótszym czasie

MicroThread™

—biomechaniczna stymulacja kości

Conical Seal Design™

—trwałe i stabilne dopasowanie

Connective Contour™

—zwiększony obszar
i objętość kontaktu z tkanką miękką
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gwarancja
Astra tech implant system ™
– zapewniamy bezpieczeństwo

www.dentsplyimplants.com

astra tech
implant system™
gwarancja

astra tech
™
implant system
Przygoda z implantologią dentystyczną rozpoczęła się
trzy dekady temu. Zawsze koncentrowaliśmy się na
zaawansowanych pracach badawczo-rozwojowych.
Chodzi o Astra Tech Implant System™. Obecnie
jest on jednym z najlepiej udokumentowanych
dentystycznych systemów implantologicznych na
świecie.
Nasze holistyczne podejście zapewnia klientom
swobodę działania i bezpieczeństwo, gdyż mają
pewność, że dokonali najlepszego wyboru dla
swoich pacjentów potrzebujących implanty. Produkty
wchodzące w skład Astra Tech Implant System™
spełniają najwyższe standardy funkcjonalne.

Ale przygoda tu się nie kończy. Chcąc wspierać
każdy etap procesu, oferujemy również
zaawansowane programy szkoleniowe dla całych
zespołów i doskonały, kompletny program
gwarancji produktów.
Teraz i w przyszłości – zapewniamy bezpieczeństwo.
Implanty
i komponenty

Tlenek
cyrkonu

Narzędzia

DOŻYWOTNIO

5 LAT

3 LATA

gwarancja astra tech implant system ™
– warunKi
PONIŻsZe WAruNkI gWArANCjI („WAruNkI”) Obejmują
kOmPONeNTY DO PrACY kLINICZNej I NArZęDZIA, kTóre
są CZęśCIą Astra Tech Implant System™, TO ZNACZY
ImPLANTY, śrubY ZAmYkAjąCe, łąCZNIkI, CYLINDrY
kLINICZNe, śrubY łąCZNIkA, śrubY kLINICZNe I NArZęDZIA
kLINICZNe („PrODukTY”) WYPrODukOWANe
I DYsTrYbuOWANe PrZeZ fIrmę DENTSPLY IMPLANTS Lub
DOWOLNegO CZłONkA gruPY DENTSPLY („DENTSPLY
IMPLANTS”).
gWArANCjA OkreśLONA W rAmACh WAruNkóW jesT
PrZeZNACZONA WYłąCZNIe DLA WYkWALIfIkOWANYCh
LekArZY WYkONująCYCh ZAbIeg („LekArZ”) I NIe Obejmuje
ŻADNYCh INNYCh Osób ANI fIrm, W TYm PACjeNTóW,
PrACOWNI PrOTeTYCZNYCh ANI POśreDNIkóW.

1. okresy gwarancji
gWArANCjA WYsZCZegóLNIONA W NINIejsZYCh
WAruNkACh jesT uDZIeLANA NA NAsTęPująCe OkresY;
• dożywotnio dla komponentów do pracy klinicznej, które
wchodzą w skład Astra Tech Implant System™,
z wyłączeniem produktów wykonanych z tlenku cyrkonu;
• pięć (5) lat od daty wysyłki z firmy DENTSPLY Implants dla
komponentów do pracy klinicznej, które wchodzą w skład
Astra Tech Implant System™ wykonanych z tlenku cyrkonu;
• trzy (3) lata od daty dostawy z firmy DENTSPLY Implants
dla narzędzi do pracy klinicznej z wyłączeniem narzędzi
jednorazowych.

2. zakres gwarancji
Firma DENTSPLY Implants oferuje następujące korzyści,
podlegające ograniczeniom i wyjątkom opisanym w ramach
niniejszych Warunków:

kOrZYśCI DOTYCZąCe jAkOśCI
Jeżeli Produkt ma wady materiałowe lub wykonawcze, czyli nie
spełnia norm jakości firmy DENTSPLY Implants, wówczas firma
DENTSPLY Implants bez dodatkowej opłaty ponownie dostarczy
Produkt.

Korzyści chirurgiczne
Firma DENTSPLY Implants wymieni implant bez dodatkowych
opłat w przypadkach, w których nie wystąpiła osteointegracja
lub osteointegracja nie powiodła się.
Wymienione wyżej korzyści to jedyne zobowiązanie firmy
DENTSPLY Implants i jedyne wyrównanie szkody Lekarza
dotyczące Produktów oraz będące przedmiotem niniejszych
Warunków.

3. KwalifiKacja oraz procedura roszczenia
Aby móc skorzystać z gwarancji na niniejszych Warunkach,
Lekarz musi spełnić wszystkie poniższe wymagania:
• Warunkiem zakwalifikowania jest zgłoszenie roszczeń
gwarancyjnych do firmy DENTSPLY Implants w ciągu
dziewięćdziesięciu (90) dni od daty stwierdzenia wady.
Zgłoszenie powinno być w pełni zgodne z opisaną tu
procedurą. Lekarz powinien skontaktować się
z przedstawicielem lub Działem Obsługi klienta firmy
DENTSPLY Implants, aby otrzymać formularz reklamacyjny
oraz instrukcje zwrotu Produktu.
• Wypełniony formularz reklamacyjny dokumentujący przyczynę
stwierdzonego niepowodzenia należy wysłać do firmy
DENTSPLY Implants razem z kwestionowanym Produktem
w określonym powyżej czasie. Przed zwrotem do firmy
DENTSPLY Implants wszelkie Produkty muszą być odkażone.
•	Lekarz przedstawiający zgłoszenie ze względów
chirurgicznych musi dostarczyć następujące elementy:
—dokumentację przypadku oraz dowody na to, że istniały
wskazania do leczenia implantologicznego i że u danego
pacjenta nie było przeciwwskazań do ich zastosowania.

•	Lekarz składający roszczenie na tych warunkach musi
w momencie składania roszczenia nie zalegać z płatnościami
wobec firmy DENTSPLY Implants.

• niepowodzenie będzie wywołane urazem, wypadkiem lub
inną szkodą spowodowaną przez pacjenta bądź stronę
trzecią,

• Wszystkie procedury z wykorzystaniem Produktów
(i implantów) – przed, w trakcie i po implantacji – muszą być
przeprowadzane zgodnie z protokołami, wytycznymi
i instrukcjami firmy DENTSPLY Implants oraz ogólnie przyjętą
praktyką stomatologiczną.

• utrata implantów nastąpi u pacjentów z uznanymi
przeciwwskazaniami do pomyślnej integracji implantu,
włączając w to między innymi choroby związane
z alkoholizmem, niekontrolowaną cukrzycą i uzależnieniem
od narkotyków, lub

Koszty i ryzyko związane z transportem ponosi Lekarz. Koszty
przesyłki zwrotnej w przypadkach objętych niniejszymi
Warunkami gwarancji poniesie firma DENTSPLY Implants.

• niepowodzenie będzie związane z normalnym zużyciem, lub

4. ogólne ograniczenia gwarancji

Aby uniknąć wątpliwości zaznacza się, że wyszczególnione
tu Warunki, korzyści i wyrównania szkody będą wyczerpujące
w odniesieniu do Produktów i przedmiotu niniejszych
Warunków oraz wykluczają wszelkie inne prawa, korzyści i/
lub wyrównania szkody, takie jak koszty laboratoryjne i koszty
zabiegu klinicznego.

Ani firma DENTSPLY Implants ani żaden jej przedstawiciel lub
strona trzecia wytwarzająca albo rozprowadzająca Produkt
nie składa w odniesieniu do Produktów żadnych oświadczeń,
nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje żadnych
zobowiązań, wyrażonych ani dorozumianych, pisemnych
ani ustnych, w tym (bez ograniczeń) nie udziela żadnych
dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży, trwałości
lub przydatności do określonego celu, z wyjątkiem gwarancji
określonych w niniejszych Warunkach.
 Ponadto w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez
stosowne prawo firma DENTSPLY Implants zrzeka się (w imieniu
swoim i wszelkich swoich przedstawicieli lub stron trzecich,
które wytwarzają bądź rozprowadzają Produkty) wszelkiej
odpowiedzialności dotyczącej utraconych zarobków,
przychodów lub korzyści, niemożności spełnienia przez Lekarza
ogólnie przyjętych standardów praktyki dentystycznej lub
wszelkich innych strat, pośrednich, przypadkowych, wtórnych
lub wynikających z projektu, składu, stanu bądź działania
Produktów.

5. ograniczenia gwarancji
Firma DENTSPLY Implants nie zapewni korzyści wynikających
z niniejszych Warunków, jeżeli:

• w przypadku ponownego użycia produktów przeznaczonych
do użytku jednorazowego.

6. zmiany lub wycofanie gwarancji
Firma DENTSPLY Implants zastrzega sobie prawo do zmiany
lub wycofania niniejszych Warunków w dowolnym momencie
i bez powiadomienia. Żadne inne zmiany ani wycofanie będą
dotyczyły Produktów zastosowanych już u pacjenta i w pełni
opłaconych przez Lekarza przed datą zmiany lub wycofania.

7. ogólne warunki sprzedaży
Gwarancja zapewniona na niniejszych Warunkach będzie
obowiązywać równolegle i dodatkowo do gwarancji i innych
warunków wyszczególnionych w ogólnych warunkach sprzedaży
firmy DENTSPLY Implants.
NINIejsZe WAruNkI ObOWIąZują OD 1 CZerWCA 2010.

