
 

 
 

Nieuwe Polytech garantie voorwaarden 

“Program of Excellence” 
 

Veiligheid die je kunt voelen! 
(geldig vanaf 01-01-2021) 

 
Alle implantaten van Polytech staan garant voor de hoogste kwaliteit en veiligheid. Naast 

de CE markering wordt elk borstimplantaat volledig handmatig gemaakt en gecontroleerd 
en is Polytech als bedrijf volledig ISO gecertificeerd. Alle ruwe materialen, gel en medical 

grade siliconen zijn afkomstig uit Amerika (zo ook de High Cohesive gel die exclusief door 

Applied USA voor Polytech wordt gemaakt) en zijn FDA approved, voordat zij naar 
Duitsland vertrekken. Dit geldt zowel voor de gladde, getextureerde (Mesmo Sensitive en 

PolyTtxt en B-lite) als de Microthane implantaten. Polytech was het eerste bedrijf in 
Europa dan een CE registratie kreeg in 1995! 

 

Garantie voorwaarden:  
• Levenslange garantie op rupturen en lekkage. In geval van een ruptuur of lekkage 

geeft Polytech een levenslange garantie en dus vervanging van het implantaat op 

alle siliconen borstimplantaten. Uiteraard dient de operatie in alle gevallen 
uitgevoerd te worden door een geregistreerd plastisch chirurg, die bekend is met 

de procedures om Polytech implantaten op de juiste manier te gebruiken. 
• 10 jaar garantie tegen het ontstaan van kapselcontractie Baker classificatie III en 

IV. op alle implantaten. Het is algemeen bekend dat de Polytech borstimplantaten, 

maar ook de micro-getextureerde implantaten Mesmo Sensitive en POLYtxt en de 
B-lite (Smoooth, MESMO en Polytxt)  implantaten van Polytech een zeer lage 

complicatie rate hebben, zoals bij MESMO SENSITIVE een kapselcontractie rate 
tussen de 0,4% en 1% na 10 jaar follow-up. Daarom geeft Polytech als enige 

producent bij het gebruik voor cosmetische borstaugmentatie, gratis nieuwe 

implantaten bij het ontstaan van kapselcontractie (Baker classificatie III en IV) tot 
10 jaar na implantatie, ook na revisie indien de juiste operatietechniek is 

toegepast (o.a. capsulectomie waar mogelijk enz.).  

 



• Deze garantie is levenslang tegen het ontstaan van kapselcontractie Baker III en 

IV bij alle Microthane en B-lite Microthane implantaten. Daarnaast geeft Polytech 
dezelfde garantie op het feit dat de Microthane en B-lite Microthane 

borstimplantaten niet zullen draaien of verplaatsen (bij zowel een cosmetische 
borstvergroting als bij reconstructie), ook na revisie indien de juiste 

operatietechniek is toegeapst (o.a. capsulectomie waar mogelijk enz.)  

 
 

• De garantie beperkt zich tot het gratis vervangen van de implantaten, niet van de 

operatie kosten. 
 

De garantie kan snel verleend worden, mits de implantaten na het plaatsen, binnen   
6 maanden, zijn aangemeld door de cliënt/patiënt via de website van Polytech 

voor het “Program of Excellence” (www.polytech-health-aesthetics.com) 
 
De implantaten zullen gratis worden vervangen door POLYTECH implantaten, van 
hetzelfde type. De arts kan in overleg met de patiënt een keuze maken voor een ander 

volume of model.  

 
Zodra de implantaten zijn verwijderd (binnen 4 weken na het ontstaan van het 

probleem), dient de plastisch chirurg een volledig ingevuld complaint formulier inclusief 
diagnose en foto’s in te leveren bij Aleamed B.V.. De verwijderde implantaten dienen 

tevens (via Aleamed) opgestuurd te worden naar Polytech ter beoordeling. Indien 

mogelijk worden de implantaten door dezelfde arts of in dezelfde kliniek door een 
registreerde plastisch chirurg vervangen.  

 

 
De garantie wordt niet gedekt in de onderstaande situaties: 

 
• Schade ontstaan aan het implantaat voorafgaand of gedurende de implantatie 

• Beschadigingen van het implantaat ontstaan door een trauma 

• Schade die is ontstaan aan het implantaat als gevolg van mammografie 
• Schade die ontstaat gedurende de uitvoering van een open of gesloten 

capsulotomie 
• Schade ontstaan als gevolg van overige chirurgische behandelingen 
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