AlmaDental
Centrum stomatologii i protetyki

Warunki gwarancji
W trosce o wysoką jakość naszych usług, na prace wykonywane w naszym gabinecie udzielamy
gwarancji. Warunkiem uzyskania gwarancji jest przestrzeganie zarówno zaleceń lekarskich jak i
terminowości zaleconych wizyt kontrolnych w Centrum Stomatologii i Protetyki AlmaDental w Łodzi.

Gwarancja obejmuje:
1.
2.
3.
4.

Wypełnienia ubytków – 1 rok
Leczenie endodontyczne - pierwotne – 2 lata
Uzupełnienia protetyczne stałe (korony, mosty, nakłady) – 2 lata
Uzupełnienia protetyczne ruchome (protezy osiadające całkowite i częściowe, protezy
szkieletowe) – 2 lata

Gwarancja nie obejmuje:
1. Uzupełnień tymczasowych takich jak; korony tymczasowe, protezy natychmiastowe,
etruski (mikroprotezy uzupełniające maksymalnie 2 zęby)
2. Cementowania koron wykonywanych w innym gabinecie
3. Powtórnego leczenia endodontycznego
4. Leczenia endodontycznego zębów, które w momencie rozpoczęcia leczenia były otwarte
5. Lakowania zębów stałych
6. Zabiegu wybielania
7. Sytuacji, kiedy pacjent dokonuje samodzielnej ingerencji we własnym zakresie lub w innym
gabinecie.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia prac bądź niepowodzenia w procesie leczenia
powstałe w wyniku;
1. Niedostatecznej lub niewłaściwie przeprowadzanej przez pacjenta higieny jamy ustnej.
2. Nieprzestrzeganiu zaleceń dotyczących wizyt kontrolnych (przy uzupełnieniach stałych i
ruchomych przynajmniej 1 wizyta w ciągu pierwszych dwóch tygodni użytkowania
uzupełnienia protetycznego).
3. Nieprzestrzegania wizyt kontrolnych minimum raz na pół roku w Centrum Stomatologii i
Protetyki AlmaDental w Łodzi.
4. Braku zaleconych kontrolnych badań RTG po leczeniu endodontycznym.
5. Niezachowania terminowości wizyt w przypadku leczenia kilkuwizytowego związanego z
zakładaniem opatrunku do zęba.
6. Zmian zachodzących w przyzębiu prowadzącym do zaników kości.
7. Urazów mechanicznych zaistniałych w obrębie okolicy głowy i szyi.
8. Złamania korony lub korzenia zęba będącego w trakcie leczenia endodontycznego
9. Złamaniu lub uszkodzeniu korony zęba po leczeniu endodontycznym, w przypadku, kiedy nie
została wykonana zalecona przez lekarza odbudowa protetyczna.
10. Współwystępowanie ogólnoustrojowych chorób, szczególnie takich, które przebiegają z
ogólnym upośledzeniem funkcjonowania układu odpornościowego pacjenta, z
uwzględnieniem chorób autoimmunologicznych i onkologicznych.
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