
Implants of
Excellence
O programa de cobertura 
da POLYTECH

Safety you can feel



IMPLANTS OF EXCELLENCE (IoE):
O IoE foi especialmente desenvolvido para 
pacientes com implantes POLYTECH.

Seu maior objetivo é aumentar a satisfação 
e a confiança – antes e depois da cirurgia.

A POLYTECH é um dos fabricantes líderes de 
implantes mamários e contornos corporais – única 
marca Made in Germany do segmento no mundo. 
Todos os nossos produtos são fabricados com 
altíssimo controle de qualidade, para que médicos 
e pacientes tenham o máximo de segurança.  
É uma honra oferecer o IoE para vocês.

Acreditamos no 
implante perfeito 
para cada corpo. 

Por isso, temos 
o maior portfólio
do mercado.

Contratura Capsular Baker III e IV:

10 anos para implantes  
POLYtxt® e MESMO®sensitive

15 anos para implantes 
Microthane®

Deslocamento e/ou rotação do implante:

15 anos para implantes 
Microthane®

Ruptura de membrana:

Vitalícia para os implantes 
mamários e glúteos



MESMO®sensitive

POLYtxt®

Microthane®

Glúteo POLYsmooothTM

Quality you
can feel.



IMPLANTS OF EXCELLENCE (IoE) 

1. O registro acontece a partir do momento em que você recebe 
a sua nota fiscal de vendas. Ele é feito automaticamente pela 
POL-LUX (importadora oficial da POLYTECH no Brasil). Então, 
não precisa se preocupar: ao efetuar a compra do seu 
implante, você já faz parte da nossa cobertura IoE;

2. Todas as informações da sua cobertura serão enviadas para 
o seu e-mail em até 60 dias após a sua cirurgia;

3. Para acessar a cobertura detalhada, entre no nosso site e faça
o download do documento;

4. Ao obter o seu registro no programa “Implants of Excellence”, 
você aceita os termos e condições a ele associados. 

SUA PARTICIPAÇÃO

1. O programa “Implants of Excellence” é um serviço voluntário 
oferecido pela POLYTECH e pode ser alterado ou descontinuado 
a qualquer momento. Os benefícios e obrigações do programa estão 
sujeitos às condições em vigor no momento da cirurgia.

2. A POLYTECH tem, como principal compromisso, o respeito ao 
paciente.  Por isso, reforçamos que qualquer cirurgia deve ser 
realizada por cirurgiões treinados, capacitados, qualificados e, 
no Brasil, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. 
Se possível, o cirurgião que realizou a implantação deve ser contatado 
novamente em caso de ruptura ou contratura capsular. Se isso não 
for possível, a POLYTECH deve ser informada proativamente.

3. O programa não se aplica nos seguintes casos:

• 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;
• Casos de complicações relacionadas à cirurgia, como hematomas, 

seromas ou infecções. 

4. Válido para todas as cirurgias após 01.09.2019. Cirurgias realizadas 
em datas anteriores estarão de acordo com as condições do Implants 
of Excellence que estavam em vigor no dia da cirugia. Para mais 
informações, entre em contato diretamente com a POL-LUX, nossa 
importadora oficial no Brasil, pelos contatos disponíveis no verso do folheto.

www.pollux-brasil.com.br 

Facebook @polytechhealth.br 
Instagram @polytechbrasil 

YouTube /polytechbrasil 

Avenida das Américas, 3301 | Bloco 03 | Lj. 104 
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, RJ | CEP 22631-003 

(+55 21) 2431 1388

Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 69 | Mezanino 2 
Paraíso – São Paulo, SP | CEP 04004-040 

(+55 11) 3884 1045

Dúvidas? acesse pollux-brasil.com.br  
ou escreva para sac@pollux-brasil.com.br

M
C

M
 0

0
2 

R
0
1 -

 2
0
20


