Motiva Always Confident Warranty®
Jistota spolehlivé záruky
Establishment Labs S.A. jako výrobce prsních implantátů Motiva zaručuje pacientkám, které mají
implantované silikonové prsní implantáty Motiva záruku výměnu implantátů v období 10ti let od operace.
Tato záruka respektuje doporučení asociace FDA, která celosvětově stanovuje doporučenou životnost
prsních implantátů všech dostupných značek na dobu 9,7 let.
Always Confident Warranty se vztahuje automaticky na všechny pacientky, které mají
silikonové prsní implantáty Motiva vyrobené společností Establishment Labs S.A.:
• Implantované po 20. 9. 2010
• Implantované podle návodu k použití od společnosti Establishment Labs S.A.
• Implantované atestovaným plastickým chirurgem
Always Confident Warranty zaručuje výměnu implantátu v odbodí 10ti let od operace
v případě:
• Ruptury implantátu
• Vážné kapsulární kontraktury (dle Bakerovy škály stupeň III a IV)
Záruka je poskytována přímo výrobcem, společností Establishment Labs S.A. celosvětově.
Pokud se změní jakkoliv distributor dané země, výrobce kryje všechny závazky vyplývající
z dokumentu Always Confident Warranty.

Exkluzivní distributor pro ČR
MedaPreX s.r.o., Truhlářská 27, 110 00 Praha 1
Bezplatná telefonní linka: 800 260 002
www.medaprex.cz
www.motivaimplantaty.cz

Exkluzivní distributor pro SR:
MedaPreX SK s.r.o.
Hrdličkova 2B, 831 01 Bratislava
Tel.: +421 243 630 725
www.medaprex.sk
www.motivaimplantaty.sk

Veškeré údaje o záruce Always Confident Warranty naleznete také na stránkách
www.motivaimplants.com nebo na www.motivaimplantaty.cz a www.motivaimplantaty.sk.

Online registrace u výrobce
Výrobce Establishment Labs S.A. nabízí všem pacientkám možnost on-line registrace.
Každá pacientka obdrží od svého plastického chirurga kartičku Motiva (Motiva ID Card), kde je
přesně uveden typ, velikost a šarže zvoleného implantátu. Možnost online registrace naleznete
na stránkách www.motivaimplants.com
Každá pacientka se může zaregistrovat a uplatnit záruku Always Confident Warranty v jakékoli
zemi, kde jsou zastoupeny implantáty Motiva v jejím plném rozsahu.

VÝROBCE
Establishment Labs S.A.:
Zona Franca Coyol, Distrito San José de Alajuela, Costa Rica.
www.establishmentlabs.com

Bez kompromisu
mezi zdravím a krásou

Bez kompromisu mezi zdravím a krásou

Armonía Estética
2 Povrchová textura
1 Motiva Matrix
Silk a Velvet

• Široká nabídka
• Projekce Mini, Demi, Full a Corsé

Motiva Matrix nabízí širokou nabídku velikostí. Velikosti
průměru a zvolené projekce Motiva prsních implantátů
jsou uzpůsobeny tak, že pokrývají požadavky i té nejnáročnější klientely.

A

B

A: ZÁKLAD; B: PROJEKCE
KULATÉ PRSNÍ IMPLANTÁTY

MINI

DEMI

PLNÉ

CORSÉ

• U
 nikátní systém výroby textury
bez použití cizorodého materiálu
nebo soli
• 100% kontrola výroby bez možného
poškození dalších vrstev pláště
• Snížení rizika vzniku kapsulární
kontraktury a výskytu pozdního
seromu
Motiva implantáty nabízí výběr mezi mikrotexturou (Silk)
a makrotexturou (Velvet).
Dle posledních studií je volba hloubky textury důležitá
z hlediska snížení rizika ruptury a pro zvýšení mechanické odolnosti. Ideální hloubka textury byla popsána
od 100 do 250 micronů. Klinické studie ukázaly spojitost mezi vysoce texturovanými implantáty a výskytem
kapsulární kontraktury a pozdního seromu (Plastic and Reconstructive Surgery Journal issue /January 2011 studie “Breast Implant Complication Review: Double Capsules and Late Seromas”; Elizabeth Hall-Findlay).

Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
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ProgressiveGel®

• Dokonalý stupeň kohezivity
• Ideální mechanické vlastnosti
• Tvarová stálost bez deformací
způsobených pohybem či tlakem
U nejnovější generace výplňového gelu ProgressiveGel®
byl prokázán perfektní stupeň kohezivity.
Všechny implantáty Motiva jsou 100% plněny, což má
za následek snížení rizika zvrásnění a nechtěných záhybů, lepší estetický výsledek a zvýšení odolnosti implantátu.
ProgressiveGel® dokáže dokonale uchovat tvar, takže
nedochází k žádným změnám tvaru a deformaci způsobených pohybem či tlakem.
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Vylepšený plášť –
zátka TrueMonobloc®

• I novativní řešení monolitického
spojení s pláštěm
• Eliminace nejkritičtějšího místa
implantátu
• Nemožnost odtržení zátky od pláště,
nebo prosakování vnitřního gelu
Inovativní zátka TrueMonoblock® spojuje monoliticky celý plášť implantátu. Motiva implantáty jsou
více odolné vůči mechanickým vlivům.
Na základě mechanických testů bylo zjištěno, že
implantáty Motiva vysoce převyšují minimální požadované hodnoty.
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Nepropustná bariéra
BluSeal®

• B
 ariéra zajišťující neproniknutelnost
vnitřní výplně
• Jediní na trhu s možností vizuální
kontroly
Unikátní a patentovaná nepropustná bariéra BluSeal®
zajišťuje neproniknutelnost vnitřní výplně. Tato bariéra
je zabarvena modrou barvou a Motiva je tedy jediným
implantátem na trhu, který zaručuje možnost vizuální
kontroly. BluSeal® vizuálně indikuje přítomnost ochranné bariéry a z toho vyplývající naprosté bezpečnosti.

Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
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Dokonalá sterilizace

• Sterilizace suchým teplem (Dry Heat)
Všechny implantáty značky Motiva jsou vyráběny
v souladu s nejpřísnějšími kritérii.
Motiva implantáty jsou navíc sterilizovány za pomocí
suchého tepla. Jedná se o nejnovější a nejúčinnější
způsob sterilizace, který je v souladu s doporučením
ANSI/AAMI a PDA procedurami a také splňuje požadavky Quality System Regulations   schválené agenturou FDA.
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Výrobce
Establishment Labs S.A.

• Historie a zkušenost
• Výroba v Costa Rice
Díky sestavenému týmu odborníků, má Establishment
Labs více než 25letou zkušenost s výrobou prsních
implantátů. Je kombinací technologického „Know
-how“, nároků na distribuci a servis, zkušeností plastických chirurgů a samozřejmě potřeb a přání cílových
zákazníků – pacientek.
Má závazky a povinnosti vyplývající z LEED certifikace
a svou výrobnu založil v Costa Rice, která je známá
výrobou bezpečných prsních implantátů.
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Etický přístup

• Etický výrobní kodex
Reakcí na nepříjemné události posledních let, vznikl
v Establishment Labs S.A. Etický kodex, který podepsali všichni zaměstnanci, od pracovníků ve výrobě až
po nejvyšší management.  Tento kodex zabezpečuje
ty nejvyšší nároky na kvalitu výroby. Pro chirurga a pacienta to znamená, že v rámci výroby Establishment
Labs S.A. jsou produkovány pouze naprosto bezpečné a nejvíce kvalitní implantáty.
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Certifikace

• CE/ ISO/ FDA
Motiva Implantáty obdržely certifikaci CE, která prokazuje jejich bezpečnost a splnění veškerých evropských standardů.
Jako výplň je v Motiva implantátech používán registrovaný lékařský silikonový gel, který obdržel certifikaci
FDA.
Výrobce implantátů Motiva obdržel také certifikaci ISO
9001:2008 a ISO 13485:2003, které jej opravňuje
k výrobě medicínských výrobků.

