
  REGULAMIN UDZIELANIA I WYKONYWANIA GWARANCJI 

W trosce o Państwa zdrowie zabiegi wykonujemy z najwyższą starannością, z zastosowaniem 

nowoczesnych materiałów i urządzeń oraz przestrzegając zalecanych norm sanitarno-

epidemiologicznych . Na wykonane w gabinecie wypełnienia ( „plomby”) w zębach stałych 

udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, na uzupełnienia protetyczne – 2 lata. 

 

1. Warunkiem otrzymania gwarancji jest: 

- przeprowadzanie regularnych wizyt kontrolnych zgodnie z ustalonym przez lekarza prowadzącego 

harmonogramem, podczak których wykonywane będą konieczne, odpłatne zbiegi podtrzymujące 

efekty leczenia (skaling, fluoryzacja, itp.) 

- utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas 

instruktażu higieny jamy ustnej 

- kontrola rentgenowska wszystkich zębów raz na dwa lata w formie zdjęcia panoramicznego, 

chyba, że istnieją przeciwwskazania natury zdrowotnej 

- odbiór pracy protetycznej do 2 tygodni od momentu ukończenia przez laboratorium protetyczne 

- wizyta kontrolna po zakończeniu leczenia protetycznego w ciągu tygodnia od zakończenia pracy i 

następna po 3 miesiącach 

- dokonywanie wszelkich korekt wyłącznie w naszym gabinecie. 

2. Gwarancja nie obejmuje: 

- prac tymczasowych (korony, mosty, licówki) 

- prac przy których pacjent został poinformowany o braku lub ograniczonej gwarancji, 

- prac, które zostały wykonane na wyrazne życzenie pacjenta, podcza gdy lekarz rekomendował 

inne rozwiązanie 

- protez tymczasowych 

- protez natychmiastowych 

- sytuacji, kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia 

kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast pacjent ponosi 

koszty leczenia kanałowego. 

3. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy pacjent: 

- przerwał zaplanowane leczenie 

- nie opłacił zabiegu w całości 

- nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych 

- nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia 

- użytkuje lub przechowuje ruchome uzupełnienia protetyczne niezgodnie z zaleceniami lekarza 

- samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego 

- uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień 

- cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami) 

- ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie uzupełnienia protetycznego 

- uszkodził protezę poza jamą ustną 

- nie uzupełnił braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie 

- cierpi na schorzenia mające niekorzystny wpływ na układ żujący ( np. cukrzyca, padaczka, 

osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami). 

Leczenie w ramach gwarancji zostanie przeprowadzone od momentu zgłoszenia w ciągu 14 dni w 

przypadku leczenia zachowawczego i w ciągu 30 dni w przypadku leczenia protetycznego. 

 

 


