
ACTIVE/105821883.1   
 
 

Programi i garancisë Allurion Assurance Plus 
 

Ky dokument përshkruan programin e garancisë Allurion Assurance Plus për Sistemin e Balonës Gastrike 
Elipse në fuqi prej 1 janarit 2021. Garancia përshkruhet në tabelën e mëposhtme: 

 
 

Rasti i mbuluar Programi i garancisë 

Shfryrje spontane e 
parakohshme e balonës 
përpara 90 ditëve 

Produkti i zëvendësimit dërguar tek mjeku i pacientit pa pagesë për pacientin 
ose mjekun.  Pacienti dhe/ose mjeku janë përgjegjës për kostot e mundshme 
në lidhje me procedurën e vendosjes.  

Tejfryerje që kërkon heqje 
endoskopike 

Asistencë financiare deri në 8000 USD. 
 
Allurion paguan shpenzimet nga xhepi për tarifat e procedurës, shpenzimet e 
grafive dhe shpenzimet endoskopike që lidhen drejtpërdrejt me procedurën e 
rishikimit dhe që nuk mbulohen nga sigurimi, deri në një shumë maksimale 
agregate prej 8000 USD.  

Pankreatiti akut Asistencë financiare deri në 8000 USD. 
 
Allurion paguan shpenzimet nga xhepi për tarifat e procedurës, shpenzimet e 
grafive dhe shpenzimet endoskopike që lidhen drejtpërdrejt me procedurën e 
rishikimit dhe që nuk mbulohen nga sigurimi, deri në një shumë maksimale 
agregate prej 8000 USD. 

Perforim gastrointestinal Asistencë financiare deri në 20 000 USD. 
 
Allurion paguan shpenzimet nga xhepi për tarifat kirurgjike, të sallës së operimit 
dhe shpenzimet e anestezisë që lidhen drejtpërdrejt me operacionin e 
rishikimit dhe që nuk mbulohen nga sigurimi, deri në një shumë maksimale 
agregate prej 20 000 USD. 

Obstruksion i zorrës së hollë Asistencë financiare deri në 12 000 USD. 
 
Allurion paguan shpenzimet nga xhepi për tarifat kirurgjike, të sallës së operimit 
dhe shpenzimet e anestezisë që lidhen drejtpërdrejt me operacionin e 
rishikimit dhe që nuk mbulohen nga sigurimi, deri në një shumë maksimale 
agregate prej 12 000 USD. 
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Shfryrja spontane e parakohshme e balonës, tejfryerja, pankreatiti akut, perforimi gastrointestinal dhe 
obstruksioni i zorrës së hollë janë mes rreziqeve të njohura të balonave gastrike.  

 
Trajnimi mjekësor i mjekut, familjariteti me pajisjet dhe procedurat e përdorura dhe njohja e pacientit dhe 
e historikut mjekësor të pacientit, e sjell mjekun në pozitat më të mira për t’i treguar pacientit rreziqet 
dhe përfitimet e procedurave dhe të Balonës Elipse.  Ndaj dhe mjeku, si ndërmjetës me njohuri, është 
përgjegjës për t’i ofruar pacientit përpara procedurës informacionin e duhur mbi rreziqet, duke përfshirë 
(mes të tjerash) rrezikun e shfryrjes spontane të parakohshme të balonës, tejfryerjen, pankreatitin akut, 
perforimin gastrointestinal dhe obstruksionin e zorrës së hollë, si dhe reaksione të tjera të mundshme 
negative dhe komplikacione që lidhen me balonat gastrike. Burimi parësor për pacientët i informacionit 
mbi rreziqet është përmes këtij ndërmjetësi me njohuri, ndonëse Allurion u vë në dispozicion të gjithë 
mjekëve dhe pacientëve një kopje të udhëzimeve të përdorimit që përshkruajnë përfitimet dhe rreziqet e 
programit Allurion me Balonën Elipse përmes faqes tonë të internetit. Kopjet mund të merren dhe duke 
kontaktuar drejtpërdrejt me Allurion. Ky dokument nuk synohet dhe nuk mund të zëvendësojë një 
diskutim të plotë e të hapur mes mjekut dhe pacientit, apo informacionin e rëndësishëm të sigurisë që 
përmbajnë udhëzimet e përdorimit.  Një kopje elektronike e udhëzimeve të përdorimit mund të gjendet 
te https://allurion.com/quality-risk-information. 

 
Balonat e Kualifikuara Elipse të Programit Allurion janë të mëposhtmet (në vijim përmenden si “Balona 
Elipse”): 

 
Balonat Elipse: REF 10B dhe 10C, me numra pjesë F010-17 dhe FS010-20 

 
KJO ËSHTË VETËM GARANCI E KUFIZUAR DHE U NËNSHTROHET KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË 
PËRCAKTUARA NË KËTË DOKUMENT. PËRJASHTOHEN TË GJITHA GARANCITË E TJERA, QOFTË TË 
SHPREHURA APO TË NËNKUPTUARA, PËRMES VEPRIMIT TË LIGJIT APO TJETËR, DUKE PËRFSHIRË MES TË 
TJERASH GARANCITË E NËNKUPTUARA TË TREGTUESHMËRISË DHE TË PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË 
QËLLIM TË CAKTUAR. ZËVENDËSIMI I BALONAVE TË KUALIFIKUARA ELIPSE DHE PAGESA E SHUMAVE TË 
PËRCAKTUARA PËR PROCEDURAT E NEVOJSHME RISHIKUESE OSE OPERIMIN SIÇ PËRCAKTOHEN NË KËTË 
GARANCI TË KUFIZUAR JANË, PËR SA LEJOHET ME LIGJIN PËRKATËS NË FUQI, KOMPENSIMI I VETËM DHE 
EKSKLUZIV I PACIENTIT. ALLURION NUK KA DETYRIME PËR HUMBJET, DËMET APO SHPENZIMET E 
MUNDSHME RASTËSORE, TËRTHORE APO SHKAKËSORE QË BUROJNË DREJTPËRDREJT APO TËRTHORAZI 
NGA PËRDORIMI I KËTYRE PRODUKTEVE. ALLURION AS MERR PËRSIPËR, AS AUTORIZON NDONJË PERSON 
TJETËR QË TË MARRË PËRSIPËR NË EMËR TË SAJ, ÇFARËDO PËRGJEGJËSIE APO DETYRIMI TJETËR APO 
SHTESË NË LIDHJE ME KËTO PRODUKTE. KY SEKSION, SË BASHKU ME KËTË GARANCI TË KUFIZUAR, NDAJNË 
RREZIQET NDËRMJET ALLURION DHE PACIENTIT. KJO NDARJE PASQYROHET NË ÇMIMET E PRODUKTEVE 
DHE ËSHTË ELEMENTI THEMELOR I BAZËS SË NEGOCIMIT NDËRMJET ALLURION DHE PACIENTIT. DISA 
LOKALITETE NUK LEJOJNË KUFIZIME PËR SA KOHË ZGJAT NJË GARANCI E NËNKUPTUAR, APO 
PËRJASHTIMIN, APO KUFIZIMIN E DËMEVE RASTËSORE APO SHKAKËSORE, NDAJ DHE KUFIZIMET E 
MËSIPËRME MUND TË MOS VLEJNË PËR NJË PACIENT TË CAKTUAR. 

 
 ZBATIMI I GARANCIVE TË ALLURION 

 
A. GARANCI 

 
1. Plani kohor: Garancia e Allurion zbatohet automatikisht për Balonat Elipse të vendosura në të 

gjitha tregjet e Allurion jashtë SHBA-së kur paraqitet kërkesë për kualifikim më 1 janar 2021 e tutje 
dhe tejkalon çdo program garancie të mëparshme të Allurion që mund të ketë qenë në zbatim.  
Kërkesat për raste shfryrjeje spontane të parakohshme të balonës përpara 90 ditëve brenda trupit 
duhen kryer brenda 120 ditëve nga vendosja fillestare e balonës.  Pretendimet për Tejfryerje, 
pankreatit akut, perforim gastrointestinal dhe obstruksion të zorrës së hollë duhen kryer brenda 
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180 ditëve nga vendosja fillestare. 
 
2. Rastet e mbuluara: Garancia e Allurion vlen vetëm për rastet e mbuluara si më poshtë (secili në 

vijim 
“rast i mbuluar”) nëse kërkojnë ndërhyrje kirurgjike: 

 

(a) Për Balonën Elipse: 
 

 
(i) Shfryrja spontane e parakohshme e balonës përpara 90 ditëve brenda trupit i jep të 

drejtën pacientit për (1) dërgim falas të produktit te mjeku për zëvendësimin e 
balonës së prekur.  Mjekët individualë përcaktojnë nëse pacienti duhet të paguajë 
shtesë për procedurën e vendosjes, por pacienti nuk tarifohet për balonën 
zëvendësuese; 

 
(ii) Tejfryerja me rreth gjysmën e balonës të mbushur me gaz që kërkon heqje 

endoskopike i jep të drejtën pacientit për asistencë financiare deri në 8000 USD.  
Allurion paguan shpenzimet nga xhepi për tarifat e procedurës, shpenzimet e 
grafive dhe shpenzimet endoskopike që lidhen drejtpërdrejt me procedurën e 
rishikimit dhe që nuk mbulohen nga sigurimi, deri në një shumë maksimale 
agregate prej 8000 USD; 

 
(iii) Pankreatiti akut që kërkon heqje endoskopike i jep të drejtën pacientit për 

asistencë financiare deri në 8000 USD.  Allurion paguan shpenzimet nga xhepi 
për tarifat e procedurës, shpenzimet e grafive dhe shpenzimet endoskopike që 
lidhen drejtpërdrejt me procedurën e rishikimit dhe që nuk mbulohen nga 
sigurimi, deri në një shumë maksimale agregate prej 8000 USD; 

 
(iv) Perforimi gastrointestinal që kërkon heqje kirurgjike u jep të drejtën pacientëve 

për asistencë financiare deri në 20 000 USD.  Allurion paguan shpenzimet nga 
xhepi për tarifat kirurgjike, të sallës së operimit dhe shpenzimet e anestezisë që 
lidhen drejtpërdrejt me operacionin e rishikimit dhe që nuk mbulohen nga 
sigurimi, deri në një shumë maksimale agregate prej 20 000 USD; ose 

 
(v) Obstruksioni i zorrës së hollë që kërkon heqje kirurgjike u jep të drejtën pacientëve 

për asistencë financiare deri në 12 000 USD.   Allurion paguan shpenzimet nga 
xhepi për tarifat kirurgjike, të sallës së operimit dhe shpenzimet e anestezisë që 
lidhen drejtpërdrejt me operacionin e rishikimit dhe që nuk mbulohen nga sigurimi, 
deri në një shumë maksimale agregate prej 12 000 USD. 

 
Garancia e Allurion mund të vlejë dhe për humbje të tjera të integritetit të produktit që lidhen me 
rastet në fjalë dhe që nuk përjashtohen specifikisht, sipas shqyrtimit dhe miratimit nga Allurion. 

 
3. Rastet e pambuluara: Garancia e Allurion nuk vlen për: 

 
(a) Ndonëse studimet klinike kanë treguar se pacientët humbasin mesatarisht 10 deri në 15 kg  

Allurion nuk garanton se një pacient individual do të bjerë në peshë apo sa do të bjerë në 
peshë cilido individ dhe kjo garanci nuk mbulon rëniet në peshë që nuk përputhen me këtë 
mesatare të studimeve klinike dhe/apo pritshmëritë e pacientit; 
 

(b) Balonat gastrike mund të japin shqetësime të gradëve të ndryshme dhe simptoma të tjera 
intolerance, të cilat me raste mund të rezultojnë në heqje të parakohshme endoskopike, 



ACTIVE/105821883.1   
 
 

por garancia nuk mbulon heqjen endoskopike që nuk shoqërohet nga një kërkesë tjetër e 
mbuluar, e përcaktuar te 2(a); 

 
(c) Rastet negative të shkaktuara nga përdorimi jashtë markës apo i kundërindikuar; 

 
(d) Neglizhencën apo keqpërdorimin në lidhje me mjekun apo pacientin; 

 
 

Garancia e Allurion i përjashton rastet e tjera jashtë rasteve të mbuluara të listuara në seksionin 
A.2.a. më lart. 

 
4. Lirimi nga përgjegjësitë:  Pacientët duhet të sigurojnë një lëshim të përgjithshëm të nënshkruar për 

Allurion për të marrë rimbursimin.  
 

 
B. INFORMACIONI I PACIENTIT NË GARANCINË E ALLURION 

 
Përpara procedurës, mjeku duhet t’i shpjegojë pacientit detajet e garancisë së Allurion, duke përfshirë 
zëvendësimin e produktit, dhe t’i japë pacientit akses në një kopje të këtij dokumenti. Përveç shpjegimit 
të kushteve të garancisë së Allurion dhe zëvendësimit të produktit, mjeku duhet të shqyrtojë me pacientin 
udhëzimet e përdorimit të pajisjes të ofruara nga Allurion, që përshkruajnë përfitimet dhe rreziqet e një 
procedure me balonë gastrike.  Një kopje elektronike e këtyre udhëzimeve elektronike të përdorimit mund 
të gjendet te https://allurion.com/quality-risk-information. 
 
C. PARAQITJA E NJË KËRKESE 

 
Nëse ndodhë një rast i mbuluar, mjeku duhet të kontaktojë Departamentin e Mbikëqyrjes së Produkteve 
të Allurion për të marrë udhëzime përmes email në complaints@Allurion.com.  
 
Dokumentacioni i kërkuar për secilin rast të mbuluar përfshin një lëshim të përgjithshëm të nënshkruar 
nga pacienti dhe dokumentacionin që dëshmon një pretendim të mbuluar, i cili përfshin: 
 

Produkti mbërrin i dëmtuar:  
1. Foto të produktit të dëmtuar; 
2. Kthim për inspektim të produktit të dëmtuar. 

 
Shfryrje spontane e parakohshme e balonës përpara 90 ditëve 

1. Konfirmim endoskopik, me grafi apo eko që tregon mungesën e balonës në stomak, 
apo kalimin e balonës të vërejtur nga pacienti dhe të dokumentuar me foto; 

2. Formulari i kompletuar i raportit të ankesës (SOP13-F1 Product Feedback Report); 
3. Nëse është mundur, kthim të balonës së kaluar për inspektim.  Allurion ofron 

materialet e dërgimit dhe mbulon kostot e dërgimit. 
 

Tejfryerje që kërkon heqje endoskopike 
1. Konfirmim endoskopik, me grafi apo eko që tregon tejfryerjen e balonës në stomak me 

rreth gjysmën e balonës të mbushur me gaz; 
2. Formulari i kompletuar i raportit të ankesës (SOP13-F1 Product Feedback Report); 
3. Faturat për shpenzimet e pacientit nga xhepi; 
4. Nëse është mundur, kthim të lëngut të balonës për inspektim. 

 
Pankreatiti akut 

https://allurion.com/quality-risk-information
mailto:complaints@Allurion.com.
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1. Konfirmim analize për pankreatit akut; 
2. Formulari i kompletuar i raportit të ankesës (SOP13-F1 Product Feedback Report); 
3. Faturat për shpenzimet e pacientit nga xhepi. 

 
 

 
Perforim gastrointestinal 

1. Grafi ose skaner CT të perforimit; 
2. Formulari i kompletuar i raportit të ankesës (SOP13-F1 Product Feedback Report); 
3. Faturat për shpenzimet e pacientit nga xhepi. 

 
Obstruksion i zorrës së hollë 

1. Grafi ose skaner CT të obstruksionit të zorrës së hollë; 
2. Formulari i kompletuar i raportit të ankesës (SOP13-F1 Product Feedback Report); 
3. Faturat për shpenzimet e pacientit nga xhepi; 
4. Nëse është mundur, kthim të balonës për inspektim. 

 
Allurion ruan të drejtën të kërkojë informacion shtesë për të konfirmuar vërtetësinë e një kërkese dhe 
dhënia e informacioneve të rreme përbën shkak për refuzim të kërkesës. 
 
Dokumentacioni mund të dërgohet me email te Complaints@Allurion.com. 
 

Me marrjen e dokumentacionit dhe të formularit të lirimit dhe të kërkesës së nënshkruar siç duhet, do të 
lëshohet produkti zëvendësues ose një kontroll drejt palës apo palëve përkatëse në përputhje me kufizimet 
e përshkruara në këtë dokument. Kontrolli do të paguhet nga pala apo palët e përcaktuara nga pacienti në 
formularin e lirimit. 
 
 

Të gjitha të drejtat të rezervuara. © 2021, Allurion. 

 

Në rast mospërputhjeje midis variantit në anglisht dhe variantit në shqip, mbizotëron varianti në anglisht 
 

mailto:Complaints@Allurion.com.
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