
 

 

 

   

Controle de qualidade com rigidez alemã.  

Resultado: produtos perfeitos para cada corpo. 

Os implantes da POLYTECH são certificados pela marca CE. Um selo muito importante, que atesta a 

seriedade e a segurança da escolha que você fez com seu médico. 

 

Testes frequentes comprovam que a qualidade dos nossos implantes atende não somente às normas 

vigentes, como também, em muitos casos, ultrapassa as exigências regulatórias. Esse é o resultado 

do rígido controle de qualidade estabelecido pela própria POLYTECH para o desenvolvimento de seus 

produtos. Afinal, acreditamos que o produto perfeito oferece muito mais que beleza. Oferece beleza, 

tecnologia e, acima de tudo, segurança para despertar o melhor de cada pessoa. 

 

Segurança pessoal acima de tudo. Esse é nosso compromisso com você. 

Com o Implants of Excellence, a POLYTECH oferece a você um programa de cobertura estendida que 

protege e aumenta sua segurança pessoal. Nosso maior objetivo com isso? Você de bem com você 

mesma(o). 

 

IMPORTANTE! 

Qualquer operação deve ser realizada por cirurgião qualificado, observando as instruções para uso 

de implantes da POLYTECH, bem como a utlização de técnicas cirúrgicas aprovadas. 
 
 

O que o Implants of Excellence inclui? 
 



 

 

 

   

Atenção aos casos não cobertos pelo programa: 

• Dano ao implante antes ou durante a implantação; 

• Dano ao implante em razão de trauma; 

• Dano ao implante durante mamografias; 

• Dano ao implante durante capsulotomia aberta ou fechada;  

• Contraturas capsulares Baker graus I e II; 

• Complicações relacionadas à cirurgia, como hematomas, seromas ou infecções. 
 

Quando eu utilizo o programa IoE? 

Para que o processo de análise da sua cobertura seja iniciada, é imprescindível que os pontos a 

seguir sejam seguidos: 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ABERTURA DO CHAMADO 

_Inscrição na cobertura: IoE Digital (Esse documento) ou Nota Fiscal; 

_Exame de imagem (imagens e laudo com assinatura e carimbo); 

_Laudo de próprio punho do médico com histórico do fato e diagnóstico (assinatura e carimbo); 

_Formulário de registro de documentação devidamente preenchido (assinatura e carimbo em todas 

as páginas); 

_Fotos de boa qualidade da área implantada (conforme autorização da paciente). 

PÓS-OPERATÓRIO: DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

_Laudo da análise microbiológica; 

_Patógeno isolado na cultura; 

_Foto dos explantes (com e sem cápsula), da área afetada e base com as informações do produto. 

         

 
 

 

Caso você seja diagnosticada com uma ruptura da membrana, rotação, deslocamento ou 

contratura capsular Baker grau III ou IV, você pode solicitar a utilização da sua cobertura. 

Para solicitar a utilização da sua cobertura, você tem duas opções:  

- Entre em contato conosco por meio do nosso site: pollux-brasil.com.br; 

- OU envie um e-mail para: sac@pollux-brasil.com.br; 

- TODOS os documentos necessários para abertura do chamado devem estar anexados. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

REGRAS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA IMPLANTS OF EXCELLENCE: 

1. A POLYTECH oferece o programa de cobertura estendida IMPLANTS OF EXCELLENCE 

voluntariamente e se reserva o direito de interrompê-lo a qualquer momento. Contratos e 

cadastros já em vigor, no entanto, não serão afetados por tal decisão; 

2. Não serão aceitos pedidos de reembolso em espécie em substituição do implante e/ou de 

reembolso dos procedimentos cirúrgicos realizados; 

3. O paciente possui um prazo de até 90 dias a contar da ciência do evento para notificar a empresa 

e acionar o programa de cobertura do produto; 

4. A abertura do chamado só poderá acontecer após o recebimento da documentação completa. 

Se houver falta desse envio e/ou envio de documentações incompletas ou irregulares, o chamado 

não será aberto; 

5. As contraturas capsulares Baker (graus III e IV), rotação, deslocamento e ruptura de membrana 

devem ser documentadas pelo cirurgião, por meio de fotos da área implantada, antes da remoção 

do implante; 

6. As cirurgias de substituição, que necessitem de doação do implante, devem ser agendadas e 

realizadas após o envio da resposta oficial da empresa. 

7. Os implantes serão substituídos apenas por outros do mesmo modelo ou superfície, da 

POLYTECH, com volume a ser livremente escolhido. Se houver necessidade de troca de superfície, 

o valor da nova superfície deverá ser igual ou superior ao valor da primeira compra. Casos de valor 

superior, a solicitação será aprovada se o pagamento da diferença for realizado; 

8. Ao fazer parte do programa IMPLANTS OF EXCELLENCE, você permite que a POLYTECH use as 

informações fornecidas por você para análises - que podem, inclusive, ser publicadas. Mas fique 

tranquila (o): seus dados pessoais são absolutamente confidenciais e serão mantidos em sigilo; 

9. Após a utilização da cobertura Implants of Excellence, a(o) paciente pode se cadastrar novamente 

no programa. Mas, atenção: os termos e condições de cobertura estendida são válidos a partir da 

data do novo registro IoE; 

10. Para encerrar sua participação no programa Implants of Excellence, você deve enviar, a qualquer 

momento, seu pedido de exclusão, por meio do nosso site: pollux-brasil.com.br ou escrevendo um 

e-mail para: sac@pollux-brasil.com.br. 
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