
Ikke omfattet af EUROSILICONES livstidsgaranti:

1. Erstatnings-implantater på grund af folder og rynker. 
2. Erstatnings-implantater, fordi du ønsker en ændring af størrelsen, 

eller er utilfreds med det kosmetiske resultat. 
3. Hvis implantatet ødelægges ved kirurgisk fjernelse eller forsøg 

på løsning af kapseldannelse ved at vride, klemme og presse på 
implantatet. 

4. Hvis der opstår infektion.
5. Hvis et implantat skades eller ødelægges under operation. 

Yderligere information om livstidsgarantien på www.eurosilicone.com

EUROSILICONES LIVSTIDSGARANTI
Den bedste garanti, du kan få
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Til garantikort



Den bedste garanti:

Du har valgt et af de mest sikre silikoneimplantater af højeste kvalitet. For at 
dokumentere, at sikkerhed, tryghed og ansvar er første prioritet for 
EUROSILICONE, er du dækket af livstidsgaranti på dine silikoneimplantater. 
Den amerikanske koncern GC Aesthetics, som står bag EUROSILICONE, giver 
dig en helt unik livstidsgaranti. Garantien er mere omfattende end hos andre 
producenter. Andre har tidsbegrænsning på deres garanti, og tilbyder 
eksempelvis kun erstatnings-implantat til den ene side. Hos EUROSILICONE 
betyder livstidsgaranti ganske enkelt, at du er omfattet af garantien i al den 
tid, du har silikoneimplantaterne. EUROSILICONE erstatter også implantater i 
begge sider ved en re-operation, hvis plastikkirurgen skønner, at udskiftning af 
begge implantater er nødvendig. 

Hvad er inkluderet i GCA livstidsgaranti?

EUROSILICONE har været førende inden for forskning og fremstilling af 
silikoneimplantater i mere end 25 år. Et stort internationalt studie viser, at 
implantaterne fra EUROSILICONE har en meget lav forekomst af kapsel-
dannelser og ruptur. Skulle der dog i sjældne tilfælde ske kapseldannelse eller 
ruptur, vil GCA Aesthetics erstatte enten et eller begge implantater. 
Erstatningen sker efter plastikkirurgens undersøgelse og efterfølgende 
anbefaling. Klinikken vil selv sørge for kontakten til den danske forhandler af 
EUROSILICONE. I tilfælde af nødvendig udskiftning, vil erstatnings-implantater 
være fra EUROSILICONE. Livstidsgarantien fra EUROSILICONE gælder ikke 
udskiftning af silikoneimplantater af et andet mærke. 

Hvornår er du berettiget til erstatningsimplantat?

Hvis plastikkirurgen vurderer, at der er sket kapseldannelse i en bestemt grad, 
eller i ekstremt sjældne tilfælde bristning(ruptur) af implantatet. 
Kapseldannelse/kapselskrumpning kan forekomme som en del af den 
naturlige helingsproces, da kroppen danner en kapsel af bindevæv omkring 
implantaterne. Det viser sig som forskellige grader af hårdhed og ar-dannelse 
i bindevævet. 
Plastikkirurger bruger den såkaldte Baker-skala til at vurdere kapseldannelse/
skrumpning:

Niveau I: Brystet er normalt blødt og ser naturligt ud.
Niveau II: Brystet føles lidt stramt og ser naturligt ud.
Niveau III: Brystet føles stramt og ser anormalt ud.
Niveau IV: Brystet er hårdt, ømt og ser anormalt ud. 

EUROSILICONE erstatter silikoneimplantater ved Baker Grade skalaen niveau 
III eller IV 

Hvad koster livstidsgarantien? 

EUROSILICONES livstidsgaranti er gratis, og du er automatisk omfattet af 
garantien, når du har fået indopereret silikoneimplantater fra EUROSILICONE. 
Efter operationen får du udleveret et personligt garanti-kort med alle nødven-
dige informationer om netop dine silikoneimplantater, som skal gemmes til 
eventuelt senere brug. 

Hvor længe varer garantien? 

Livstidsgarantien varer i al den tid, du har indopereret silikoneimplantaterne, 
og er altså ikke tidsbegrænset til et vist antal år eller med diverse begræns-
ninger, som hos andre producenter. 

Hvilke erstatnings-implantater kan der vælges?

Ved en udskiftning kan plastikkirurgen vælge mellem alle størrelser, modeller og 
former i EUROSILICONES sortiment, for at opnå det bedste resultat. Dog for-
trinsvis samme eller lignende type, som de implantater, der skal udskiftes. Kun 
specialfremstillede silikoneimplantater er undtaget fra erstatnings-garantien.

Oversigt over EUROSILICONES livstidsgaranti:

1. Gratis garanti på dine silikoneimplantater i al den tid, du har implantater-
ne indopereret. Altså ingen tidsbegrænsning, hvis det bliver nødvendigt 
med erstatnings-implantat efter kirurgens vurdering. 

2. Du er automatisk tilmeldt og dækket af livstidsgarantien efter operationen
3. EUROSILICONE er anerkendt blandt plastikkirurger for en effektiv, ukomplice-

ret og meget hurtig håndtering, hvis der er behov for erstatningsimplantater. 
4. Som den eneste producent giver EUROSILICONE gratis erstatnings-

implantater i begge sider, hvis plastikkirurgen skønner, det er nødvendigt 
for at få det bedste resultat. 

5. Gratis erstatnings-implantater, hvis plastikkirurgen konstaterer kapsel-
dannelse efter niveau III eller IV på Baker Grade skalaen. 

6. Gratis erstatnings-implantater ved konstateret ruptur. 


