Ramowa umowa gwarancyjna leczenia implantologicznego i opis przebiegu
leczenia.
Zawarta między
Pacjentem:
a lekarzem
_____________________

Indywidualna Praktyka Lekarska

Wizyta informacyjna:
Podczas tej wizyty pacjent uzyskuje ogólne informacje na temat leczenia implantologicznego, jego
wskazań i przeciwwskazań oraz otrzymuje materiały informacyjne na temat implantów.
Pacjent kierowany jest na badania radiologiczne, a w przypadku ich posiadania udzielana jest
wstępna konsultacja na temat możliwości wszczepienia implantów. Informacja ta jest jednak
jedynie wstępna i podlega weryfikacji w przebiegu dalszej diagnostyki. Sama wizyta informacyjna
jest bezpłatna.
O ile pacjent wyrazi na to zgodę i jest przekonany o konieczności pilnego leczenia, pobierane są
wyciski alginatowe szczęk, przydatne na kolejnych wizytach. Ich cena wynosi 40 zł i nie jest
zwracana w przypadku gdy do leczenia nie dojdzie.

Diagnostyka radiologiczna
Leczenie implantologiczne poprzedzone jest planowaniem radiologicznym. O jego zakresie i
formie decyduje lekarz. W typowych przypadkach stosuje się zdjęcia RTG pantomograficzne i/lub
miejscowe małoobrazkowe. W wątpliwych przypadkach badanie takie zostaje poszerzone o
wykonanie tomografii komputerowej.
Koszt badań radiologicznych spoczywa w całości na pacjencie.
Standardowe koszty takich badań wynoszą:
Zdjęcie RTG małoobrazkowe 20 zł
Zdjęcie pantomograficzne 65zł
Tomografia komputerowa jednej szczęki 300 zł, obu 500zł

Planowanie leczenia
Po dostarczeniu lekarzowi wyników badań radiologicznych i przygotowanych na podstawie
wycisków alginatowych, gipsowych modeli szczęk, następuje planowanie leczenia
implantologicznego.
Plan leczenia obejmuje zwykle leczenie implantologiczne i alternatywne leczenie konwencjonalne
(protezy, mosty).
Przygotowanie planu leczenia płatne jest z góry w wysokości 200zł.
Suma ta odliczana jest od kosztów zabiegu implantologicznego jeśli pacjent go podejmie w naszej
firmie w ciągu 3 miesięcy. Suma ta nie jest zwracana w przypadku nie podjęcia leczenia w w/w
czasie.
Opłata ta jest konieczna, aby nasza firma nie była wykorzystywana przez inne firmy jako fachowa,
bezpłatna konsultacja przed ich leczeniem.
Pacjent otrzymuje receptę na antybiotyk i leki przeciwbólowe do przyjęcia przez zabiegiem oraz
instrukcję postępowania przed zabiegiem.

Zabieg chirurgiczny
W przypadku, gdy pacjent po wykonaniu planu leczenia akceptuje go w całości, następuje
rezerwacja konkretnych rozmiarów implantów, ewentualne przygotowanie szablonów
chirurgicznych i planowanie terminu zabiegu. W momencie uzgodnienia terminu zabiegu pobierana
jest zaliczka w wysokości 1/3 kosztów zabiegu.
Koszt zabiegu chirurgicznego płacony jest w dniu zabiegu po zabiegu, chyba, że zabieg
przeprowadzany będzie z udziałem środków powodujących zaburzenie świadomości, wtedy opłata
pobierana jest przed zabiegiem.
Pacjent otrzymuje wskazania pozabiegowe.
Zabronione jest prowadzenie samochodu po zabiegu. W razie potrzeby firma nasza może
zorganizować bezpieczny powrót pacjenta do domu.
W wypadku zabiegów okolicy szczęki dolnej pacjent zobowiązany jest poinformować lekarza po
zejściu znieczulenia o stanie czucia w obrębie wargi dolnej. Informacja ta jest bardzo istotna
diagnostycznie i do czasu jej uzyskania lekarz pozostaje w gotowości do ewentualnego odbarczenia
uciśnietego nerwu. Brak tej informacji jest zobowiązaniem się pacjenta do odszkodowania stresu
lekarza (sugerowana opłata w wysokości 1000 zł.)

Wizyta kontrolna po zabiegu w pierwszym do trzeciego dnia po zabiegu
Lekarz kontroluje stan rany. W razie dolegliwości na wizycie tej może zostać wystawione
zwolnienie lekarskie. W razie złego gojenia wzmocniona zostaje osłona antybiotykowa, a rana
podlega specjalnej pielęgnacji. W razie konieczności mogą być podane leki przeciwobrzękowe.

Wizyta kontrolna po tygodniu – 10 dniach
Po tym czasie możliwe jest stwierdzenie nie przyjęcia się implantu w przebiegu zakażenia rany.
W takim przypadku implant zostaje w znieczuleniu wyjęty a pozostała rana goi się zwykle
bezproblemowo w kilka dni. Kolejny zabieg wszczepienia implantu możliwy jest w tym miejscu
zwykle po 3 miesiącach.
W przypadku, gdy lekarz zdecyduje się wykonać zabieg po tym czasie, kolejny zabieg (druga
próba) wykonany zostanie na koszt lekarza. Jeśli i ta próba nie zakończy się przyjęciem się
implantu pacjentowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej sumy.
W przypadku, gdy lekarz zdecyduje, że kolejny zabieg jest niecelowy pacjent otrzymuje zwrot 50%
wpłaconej sumy.
W przypadku odstąpienia pacjenta poddania się kolejnemu zabiegowi wszczepienia nie przysługuje
mu zwrot jakiejkolwiek sumy.
Pod każdą stroną w/w tekstu prosimy pacjenta ręcznie napisać: „wyrażam zgodę, otrzymałem
kopię dokumentu, data podpis”

