
INFORMACION I RËNDËSISHËM MBI SIGURINË

Implantet e Gjirit MENTOR sugjerohen për zmadhimin e gjoksit, për femra që janë të 

paktën 18 vjeç, ose për rimodelimin e gjirit. Operacioni i implantit në gji nuk duhet të 

kryhet në ato femra që kanë infeksion aktiv në ndonjë pjesë të trupit, ato me kancer 

ekzistues ose pre-kancer të gjirit , ato të cilat nuk kanë marrë trajtimin e duhur për 

këto diagnoza apo ato të cilat janë shtatzanë ose ushqejnë fëmijën me gji.

Ka rreziqe që lidhen me kirurgjinë e implanteve të gjirit. Implantet e gjirit nuk janë 

pajisje të përjetshme dhe implantimet në gji nuk janë domosdoshmërisht operacione 

që realizohen vetëm një herë. Pacientëve mund t’ju nevojiten ndërhyrje shtesë të 

paplanifikuara për shkak të komplikacioneve ose rezultateve të papranueshme 

kozmetike. Shumë nga ndryshimet në gji pas implantimeve janë të pakthyeshme (nuk 

mund të zhbëhen) dhe implantet e gjoksit mund të ndikojnë në aftësinë për të ushqyer 

me gji, duke e pakësuar ose eleminuar prodhimin e qumështit.

Komplikacionet më të zakonshme me Implantet e Gjirit MENTOR me Mbushje-Xhel 

përfshijnë

ri-operime, heqje implanti, kontranksione kapsulare, asimetri dhe dhimbje gjoksi. 

Një risk më i ulët është ruptura e implantit, e cila është më së shpeshti e heshtur 

(do të thotë që as ju dhe as mjeku juaj nuk do e dini që keni një rupturë). Pasojat 

shëndetësore të një rupture të silikonit me mbushje-xhel nuk jane përcaktuar ende 

plotësisht. Rekomandohen skanime me mamografi, rezonancë magnetike ose echo 

pas operacionit fillestar të implanteve për të ndihmuar në zbulimin e rupturave të 

implantit.

Komplikacionet më të zakonshme me Implantet e Gjirit MENTOR  me Mbushje-Saline 

përfshijnë ri-nderhyrje, heqje implanti, kontraktime kapsulare, palosje, shfryrje, 

asimetri dhe dhimbje gjiri.

Iu kujtojmë pacientëve që të diskutojnë indikimet, kundërindikimet, paralajmërimet, 

masat paraprake, rrisqet dhe benefitet që lidhen me Implantet e Gjirit MENTOR me 

kirurgun e tyre dhe të rishikojnë Informacionin e Rëndësishëm për Sigurinë paraqitur 

në www.mentorwwllc.eu.

Është e rëndësishme që pacientët të kuptojnë risqet e lidhura me kirurgjine e 

implanteve të gjirit kur konsiderojnë Implantet e Gjirit MENTOR

KJO ËSHTË VETËM NJË PJESË E GARANCISË DHE ËSHTË SUBJEKT I KUSHTEVE 

DHE TERMAVE TË PËRCAKTUARA NË KËTË DOKUMENT. TË GJITHË GARANCITË 

E TJERA, QOFTË TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, PREJ VEPRIMIT 

TË LIGJIT OSE NDRYSHE, DUKE PËRFSHIRË POR JO KUFIZUAR NË TË, 

GARANCITË E NËNKUPTUARA NGA TREGTIMI DHE PËRSHTATSHMËRIA JANË TË 

PËRJASHTUARA NË MASËN QË LEJOJNË LIGJET VENDASE. MENTOR NUK DO TË 

JETË PËRGJEGJËS NË RAST TË SHKAKTIMIT INDIREKT TË NDONJË HUMBJEJE, 

DËMTIMI OSE SHPENZIMEVE QË LINDIN DIREKT OSE INDIREKT NGA PËRDORIMI 

I KËTYRE PRODUKTEVE. NË MASËN QË E LEJON LIGJI, MENTOR NUK SUPOZON 

DHE NUK AUTORIZON NDONJË PERSON QË TË MARRË PËRSIPËR PËRGJEGJËSI 

SHTESË NË LIDHJE ME KËTO PRODUKTE. MENTOR NUK GARANTON OSE 

NDRYSHE NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR PRODUKTET MENTOR QË NUK JANË 

PROKURUAR DREJTPËRDREJT NGA MENTOR PREJ MJEKËVE TRAJTUES (OSE 

AGJENTI I AUTORIZUAR I TYRE).
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Përpara ndërhyrjes , ne jemi këtu për t’ju 
përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja dhe më e 
rëndësishmja, ne jemi këtu gjithashtu pas 
ndërhyrjes ...për një angazhim afatgjatë ndaj 
mirëqënies tuaj

Pavarësisht nëse keni vendosur të dukeni apo të ndjeheni 
më mirë, të kesh dijeni se kirurgu juaj ka zgjedhur 
implante të cilësisë së lartë mund t’ju japë qetwsi 
nw lidhje me vendimin tuaj edhe për shumë kohë pas 
operacionit.

Mentor është i angazhuar 
ndaj mirëqënies tuaj 
afatgjatë

* Në rast të një rupture te konfirmuar apo deflacioni (rrjedhje) të çdo Implanti Gjiri MENTOR për 
shkak të veshjes ose palosjes, që kërkon një ndërhyrje kirurgjikale, pavarësisht nga mosha e 
implantit, Mentor do të sigurojë zëvendësim falas të një Implanti Gjiri MENTOR të çdo përmase 
dhe stili të përafërt ose të ngjashëm me produktin origjinal të implantuar. 

† Nëse do të nevojitet një operacion zëvendues për një Implant Gjiri MENTOR Mbushje – Xhel 
(Gel Filled) për shkak të rupturës së konfirmuar brenda dhjetë (10) viteve nga data e implantimit, 
duke u siguruar që vërtetësia e rupturës është konfirmuar në bazë të vlerësimeve Mentor, Mentor 
do të paguajë pa siguruar, shpenzimet për sallën e operacionit, anestezi dhe/ose shpenzimet e 
lidhura direkt me rishikimin e nderhyrjes deri në një maksimum total prej €1000. Shpenzimeve 
të sallës së operacionit dhe anestezisë do t’ju jepet prioritet në pagesë. Në raste të tilla, kërkesa 
për asistencë financiare nën Planin Mbrojtës Premtimi Mentor do ti bëhet kirurgut tuaj. Asistenca 
financiare nuk nënkupton një kredi për ju.
‡
 Në rast kontraktimi kapsular(Baker III/IV), kapsulimi të dyfishtë apo seroma në stad të fundit 

në operacionet e zmadhimit te gjirit me Implante Gjiri MENTOR me Mbushje-Xhel, Mentor do t’ju 
sigurojë një zëvendësues të Implantit të Gjirit MENTOR me Mbushje-Xhel, falas për një periudhë 
prej dhjetë (10) viteve nga data e implantimit, duke u siguruar që vërtetësia e rupturës është 
konfirmuar nga Mentor bazuar në vlerësimet e bëra nga produkti i eksplantuar dhe përmbledhja 
e të gjithë dokumentacionit të kërkuar. Mentor do të sigurojë nje zëvendësim falas të produktit 
MENTOR të çdo përmase të përafërt në stil ose të ngjashëm me produktin origjinal të implantuar.

$

10
YEAR

Si nje lider botëror i prodhimit të implanteve të gjirit 
për më shumë se 30 vjet, Mentor ka qenë zgjedhja e 
besuar e miliona femrave në mbarë botën.

Gjurmët e cilësisë dhe inovacionit tonë na lejojnë të 
shkojmë mbi dhe përtej standarteve të industrisë 
me planin mbrojtës më gjithëpërfshirës të 
disponueshëm1 — Premtimi MENTOR. 

REGJISTRIM FALAS DHE AUTOMATIK 
ZEVENDËSIM PRODUKTI I PËRJETSHËM 
FALAS NGA RUPTURA

Pasqyra e Planit Mbrojtës  

IMPLANT KONTRALATERAL FALAS me 
kërkesë të kirurgut tuaj

ZËVENDËSIM TË PRODUKTIT FALAS NË 
RAST KONTRAKTIMI KAPSULAR (Baker III/
IV), KAPSULIMI TË DYFISHTË DHE SEROMA 
NË STAD TË FUNDIT‡

DERI NË €1000 ASISTENCË FINANCIA 
MBULIM PËR RUPTURARE†

ZËVENDËSIMI I LIFETIMEVE TË PRODUKTIT 
FALAS PËR RUJTJEN*



VETËM ME IMPLANTET E GJIRIT MENTOR 2

Mbrojtje
përtej krahasimit

Plani mbrojtës më gjithëpërfshirës i disponueshëm1

VETËM ME IMPLANTET E GJIRIT MENTOR 2

Mbrojtje
përtej krahasimit

Plani mbrojtës më gjithëpërfshirës i disponueshëm1

REFERENCA

1. Bazuar në krahasimet e garancive të implanteve të gjirit si në vijim:

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.laboratories_arion.com/images/arion/ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.PDF, 

Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/loE_Imformation_engl_2015-

01.pdf, Motiva: http://motivaimplants.com/produkt-warranty/,Sebbin: Garantie des 

IMPLANTS MAMMAIRES and La garantie premium, Accessed March 20 2017.

2. Plani “Mentor Promise” aplikohet për të gjitha implantet e gjirit me xhel silikoni 

MENTOR® që janë implantuar pas 1.7.2017.
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ZEVENDËSIM PRODUKTI I PËRJETSHËM 
FALAS NGA RUPTURA
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kërkesë të kirurgut tuaj

ZËVENDËSIM TË PRODUKTIT FALAS NË 
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