Garancia
Garanciát vállalunk a rendelőben elvégzett fogászati kezelésekre, ha a páciens az alábbiakat
betartja:
•
A páciens a kezelés befejezését követően szájhigiéniai utókezelést vesz igénybe
félévente az első évben, ezt követően évente megjelenik az előírt szükséges
kontrollvizsgálatokon, és követi az ajánlott gondozási programot.
•
A szájhigiénia jó, a fogpótlás megfelelően tisztántartott.
•
A fogpótlás használata rendeltetésszerű, kizárólag fiziológiás rágóerőknek van kitéve,
amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez.
•
A fogmű nincs kitéve traumának, csont- és ínybetegségnek.
•
Minden beavatkozás díja kiegyenlítésre került.

Garancia időtartama
Részleges és teljes fogsor
Kombinált fogpótlás fix része
Implantátum (csak anyag)
Zirconium korona
Kerámia héjak
Fémkerámia korona
Inlay/Onlay
Tömések
Gyökérkezelés/gyökértömés

2 év
3 év
10 év
3 év
1 év
3 év
2 év
1 év
6 hónap

Az alábbi esetekben nem tudunk garanciát vállalni:
•
Szájhigiénés szabályok be nem tartása.
•
Dohányzás.
•
A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb, extrém
erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.
•
Nem megfelelő táplálkozás és/vagy egyéb rossz szokások okozta problémák.
•
A kivehető fogsor mechanikai sérülése (leesés, küzdősportok), vegyi anyagok
(koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.

•
Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.
•
A fogpótlás sérülésének, hibájának 5 munkanapon túl történő bejelentése.
•
Amennyiben a fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul
gyökérkezelésre.
•
A páciens a fogorvos instrukcióit nem követi (pl.: éjszakai harapásemelő használatának
mellőzése).
•
A páciens a fogászatunk által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik
klinikán végezteti el.
•
Az eltávolítható pótlás (részleges vagy teljes fogsor) nem megfelelően volt ápolva.
•
A fogtechnikai munka baleset vagy gondatlanság által okozott sérülése (pl.: leejtett
fogsor).
•
Sportsérülés következtében létrejött fogtechnikai sérülés.
•
Krónikus vagy fertőző betegség áll fenn, melynek negatív hatása van a fogazat valamint
a fogpótlás állapotára (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, daganatos
megbetegedések, sugárkezelés- és kemoterápia utáni állapot).
•
A páciens nem tart igényt a garanciális munka elkészítésére.
•
A páciens nem jelenik meg a féléves ellenőrzésen.
Fogászatunk nem felelős semmilyen, váratlanul szükségessé váló gyökérkezelésért. Ritkán
előfordulhat, hogy a fog a különböző pótlások (korona, híd) előkészületeinél traumát szenved,
amely szükségessé teheti a gyökérkezelést.

