
GWARANCJA 

Zasady gwarancji: 

1. Gwarancja rozpoczyna sie z dniem wykonania usługi. 

2. Warunkiem gwarancji jest wykonanie zaakceptowanego przez pacjenta planu leczenia. 

3. Plan moze dotyczyc leczenia jednego lub kilku zebow lub leczenia kompleksowego. 

4. Pacjent jest zobowiazany do przestrzegania terminow wizyt kontrolnych w terminie ustalonym 

przez lekarza, nie rzadziej niz co 6 miesiecy. 

5. Wizyty kontrolne sa bezpłatne 1 raz na 6 miesiecy. 

6. Koniecznosc niezwłocznego wykonania zabiegow zaleconych przez lekarza podczas wizyt 

kontrolnych. 

Gwarancja nie obejmuje: 

1. Uzupełnien tymczasowych uzytkowanych dłuzej niz zalecił lekarz. 

2. Leczenia wykonywanego na wyrazne zyczenie pacjenta, potwierdzone jego podpisem, ze został 

poinformowany o braku gwarancji na wykonana usługe. 

3. Powikłan jakie moga wystapic po wykonanych zabiegach (bol, obrzek, koniecznosc leczenia 

kanałowego itp.) 

4. Złaman zebow własnych. 

5. Pekniec pionowych korzeni. 

6. Innych nieszczesliwych wypadkow. 

7. Leczenia endodontycznego pierwotnie powikłanego stanem zapalnym tkanek

 okołowierzchołkowych

8. Uzytkowania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem. 

9. Naturalnego zaniku kosci i zmian w przyzebiu

Gwarancja nie moze byc udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to znaczny wpływ na 
zachowanie efektu wykonanego leczenia. 

Gwarancja przestaje obowiazywac kiedy pacjent: 

1. Nie zgłasza sie na wizyty kontrolne. 

2. Nie wykonuje zaleconych zabiegow leczniczych i profilaktycznych. 

3. Nie przestrzega zasad higieny. 

4. Wystapi u pacjenta choroba ogolnoustrojowa, ktora znaczaco wpływa na stan narzadu zucia np. 

cukrzyca, padaczka, leczenie biofosfatami, cytostatykami, radioterapia itp. 

5. W przypadku korekt wykonanych poza gabinetem Dental Stomatologia Rodzinna. 

Gwarancja w procesie leczenia stomatologicznego 

Przychodzac do gabinetu stomatologicznego, pacjent czesto w pierwszej kolejnosci oczekuje szybkiego zniesienia bolu,
pozniej poprawy estetyki uzebienia i wreszcie poprawy sposobu gryzienia. Wszystkie te zabiegi maja poprawic jego 
dobre samopoczucie i spowodowac akceptacje swojego wygladu. Pacjent zastanawia sie rowniez jak długo utrzyma sie 
efekt uzyskany za niemałe czesto pieniadze. Oczekuje gwarancji na wykonana prace. Nalezy sobie jednak uzmysłowic, 
ze gwarancja na leczenie i zabiegi medyczne nie moze byc utozsamiana i porownywana z gwarancja jaka otrzymujemy 
na co dzien np. na sprzet AGD lub RTV. Organizm ludzki jest materia zywa i podlega ciagłym zmianom jak rozwoj, 
choroba, proces starzenia sie. 

Czy mozna dac „gwarancje” na zespoł zjawisk, ktore nie sa od nas zalezne? Lekarz leczac chorego bardzo czesto działa
wbrew siłom natury, bo przeciez to natura „wpedziła pacjenta w chorobe”. Tak jak organizm ludzki w sposob 
niewiarygodny potrafi przeciwstawic sie roznym chorobom, tak tez moze niestety nie byc zdolnym do obrony przed 
roznymi chorobami nawet jesli wspomagany jest przez lekarza. Zabiegi medyczne nie daja gwarancji na dobre 
funkcjonowanie organizmu, ale pomagaja w zwalczaniu choroby, osiagnieciu maksymalnej poprawy stanu zdrowia, 
przewidywaniu nastepstw przebytych chorob, zapobieganiu nawrotom i zaostrzeniom schorzen. Lekarz nie moze dac 
powszechnie rozumianej gwarancji na to, co zrobił, ale moze dac pacjentowi poczucie, ze wszystko co robi, robi 



zgodnie z najlepsza swoja wiedza i najnowszymi osiagnieciami medycyny. Rekojmia wynikajaca z przepisow 
prawnych, rozumiana jako odpowiedzialnosc materialna lekarza, moze dotyczyc usług medycznych, ktore zwiazane sa 
z wykonaniem „dzieła” takiego, jak wypełnienia, mosty, protezy. Błedy techniczne powstałe w trakcie procesu 
wykonywania tych prac moga byc usuwane w ramach powszechnie rozumianej gwarancji. Nie mozna jednak 
oczekiwac, ze lekarz bedzie odpowiadał za proces zuzycia wykonanych prac. Oczywiscie moga zdarzyc sie sytuacje, w 
ktorych praca w trakcie uzywania moze ulec uszkodzeniu ale nalezy zdawac sobie sprawe, ze jest to tylko proteza i jako
„czesc zamienna” dla naturalnych elementow organizmu nie jest w stanie ich idealnie zastapic. 

Nie jest rowniez mozliwy długotrwały sukces leczniczy bez wydatnej pomocy pacjenta. Stosowanie sie do zalecen 
lekarza i wizyty kontrolne (obowiazkowe co poł roku) pozwola uniknac błedow higienicznych, umozliwia dokonanie 
drobnych napraw i poprawek zuzywajacych sie prac stomatologicznych, w pore zapobiegna procesom chorobowym lub
pozwola na ich leczenie w fazie poczatkowej, co ma ogromne znaczenie dla stanu zdrowotnego jamy ustnej i długiego 
uzytkowania wypełnien i prac protetycznych. 

W nowoczesnej stomatologii nie ma tanich, łatwych i szybkich metod, a osiagniety sukces kliniczny musi byc 
utrzymany przy duzym zaangazowaniu pacjenta. Lekarz w mysl powiedzenia „Lekarz leczy, natura uzdrawia” jest tylko
pomocnikiem natury, do ktorej nalezy rowniez pacjent, dlatego tez lekarz nie moze natury ani zastapic, ani wyreczyc w 
procesie zdrowienia. 

WYPEŁNIENIA – GWARANCJA 
• wypełnienia w zebach mlecznych 12 miesiecy 
• wypełnienia w zebach stałych 2 lata 
• w przypadku bruksizmu – gwarancja 6 miesiecy 
• brak gwarancji w przypadku niewyleczenia ubytkow w pozostałych zebach zaleconych do leczenia 

przez lekarza w ciagu 6 miesiecy
• wypełnienia u dzieci do 18 r.z ze wzgledu na postepujace zmiany anatomiczne – gwarancja 12 miesiecy 

________________________________________________________________________
LECZENIE KANAŁOWE – GWARANCJA 2 LATA 

         • udzielenie gwarancji uwarunkowane jest stanem pozostałych zebow, ktore musza byc 
           wyleczone a braki zebowe uzupełnione w ciagu maksymalnie 3 miesiecy od zakonczonego           
            leczenia         
          ________________________________________________________________________

ORTODONCJA – GWARANCJA 2 LATA
• tylko pod warunkiem zgłaszania sie na wizyty kontrolne co 3 miesiace i prawidłowego

 uzytkowania aparatow retencyjnych
 _______________________________________________________________________
PROTETYKA - GWARANCJA 2 LATA 

• po oddaniu pracy protetycznej konieczna jest kontrola nie pozniej niz po 3 miesiacach w 
celu ponownej oceny stanu uzebienia oraz funkcjonowania protezy (bezpłatna wizyta) 

• w przypadku nieuzupełnionych brakow w uzebieniu gwarancja udzielana jest na okres 6 
miesiecy 

• jesli w ciagu 6 miesiecy pacjent uzupełni braki zebowe gwarancja moze zostac przedłuzona 
do 2 lat, z zastrzezeniem odbywania wizyt kontrolnych co 6 miesiecy 

• w przypadku braku protezy w łuku przeciwstawnym lub braku pojedynczych zebow lekarz 
moze udzielic gwarancji na protezy ruchome tylko na okres 6 miesiecy, po uzupełnieniu 
wszystkich brakow zebowych lekarz moze przedłuzyc gwarancje do 2 lat 

• w przypadku bruksizmu gwarancja zalezy od warunkow zgryzowo-anatomicznych (decyzja 
lekarza) oraz ewentualnych zalecen stosowania szyn odciazajacych

• gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych (np. złamanie płyty, klamry) 
• gwarancja na naprawe protezy 6 miesiecy 
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