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    Allurion Assurance Plus   برنامج الكفالة
 
 
ح هذه الوثيقة عن برنامج الكفالة  ٢٠٢١يناير  ١اعتباًرا من  ،Elipseالخاص بنظام البالون المعدة  Allurion Assurance Plus تشر

ي الجدول التالي 
ح الكفالة ف   :شر

 
 

 
ّ

 برنامج الكفالة  الحدث الُمغَط

تلقائًيا انكماش البالون مبكرا، قبل  
 يوًما ٩٠

المريض    .ُيشحُن المنتج البديل إل طبيب المريض، من دون كلفٍة عىل المريض أو الطبيب
  .مسؤول عن أية تكاليف ذات صلة باجراء وضع البالون - كالهما أو أي منهما   - أو/والطبيب 

فرط االنتفاخ الذي يتطلب إزالة عن  
 التنظير الداخل  طريق 

 .دوالر أمريكي  ٨٫٠٠٠إعانة مالية تصل إل 

 

ية الخاصة بتكاليف االجراء ومصاريف الصور األشعة والتنظثر  Allurionستدفع  المرصوفات النثر
، بمبلغ إجمالي أقىص قيمته  

ي ال يغطيها التأمير 
ة بإجراء التنقيحية والت  الداخىلي المرتبطة مباشر

  .دوالر أمريكي  ٨٫٠٠٠

 .دوالر أمريكي  ٨٫٠٠٠إعانة مالية تصل إل  التهاب البنكرياس الحاد 

 

ية الخاصة بتكاليف االجراء ومصاريف الصور األشعة والتنظثر Allurion ستدفع   المرصوفات النثر
، بمبلغ إجمالي أقىص قيمته  

ي ال يغطيها التأمير 
ة بإجراء التنقيحية والت  الداخىلي المرتبطة مباشر

 .كي دوالر أمري ٨٫٠٠٠

 .دوالر أمريكي  ٢٠٫٠٠٠إعانة مالية تصل إل  انثقاب الجهاز الهضم  

 

ية الخاصة بتكاليف العملية الجراحية وغرفة العمليات Allurion ستدفع   المرصوفات النثر
، بمبلغ إجمالي 

ي ال يغطيها التأمير 
ة بالجراحة التنقيحية والت  ومصاريف التخدير المرتبطة مباشر

 .والر أمريكي د ٢٠٫٠٠٠أقىص قيمته 

 .دوالر أمريكي  12,000إعانة مالية تصل إل  انسداد األمعاء الدقيقة

 

ية الخاصة بتكاليف الجراحة وغرفة العمليات والتخدير ذات  Allurion تدفع المرصوفات النثر
، بحد أقىص إجمالي قيمته  ي ال يغطيها التأمير 

ة بالجراحة التنقيحية الت   12,000الصلة المباشر
 .دوالر أمريكي 
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ر للبالون، وفرط االنتفاخ والتهاب البنكرياس الحاد وانثقاب الجهاز الهضمي وانسداد األمعاء الدقيقة بعض  
ِّ
ي المبك

االنكماش التلقائ 
  .األخطار المعروفة عن البالون المعوي

 
ي للطبيب ودرايته باإلجراءات واألجهزة  ُن الطبيَب من  التدريب الطت 

ِّ
ي عوامل تمك المستخدمة ومعرفته الجيدة بالمريض وتاريخه الطت 

مسؤول عن إمداد المريض بالمعلومات  - بصفته وسيط متعلم  - لذا، فالطبيب  .Elipse إخبار المريض بأخطار ومزايا االجراءات وبالون
ي تتض 

ي يحتاج إليها عن المخاطر المحتملة قبل خضوعه للعملية، والت 
من )عىل سبيل المثال ال الحرص( المخاطر التالية: خطر الت 

، انسداد األمعاء الدقيقة، والتف ر للبالون، فرط االنتفاخ، التهاب البنكرياس الحاد، انثقاب الجهاز الهضمي
ِّ
ي المبك

اعالت  االنكماش التلقائ 
ي مرتبطة بالبالون المعوي

اسي للمرض  فيما يتعلق بمعلومات المخاطر هو هذا  المصدر األس .الضارة والمضاعفات األخرى المحتملة الت 
ا لجميع األطباء والمرض  نسخة من تعليمات االستخدام Allurion الوسيط المتعلم، رغم أن

ً
ي تصف فيها منافع   (IFU) توفر أيض

الت 
ي  ،Elipse الخاص ببالون Allurion ومخاطر برنامج

وئ  ا الحصول  .وذلك عن طريق موقعنا الكث 
ً
عىل نسخة من هذه  ويمكن أيض

ة Allurion التعليمات، عن طريق االتصال بـ ال تهدف هذه الوثيقة إل تقديم حوار كامل ورصيــــح بير  الطبيب والمريض أو   .مباشر
ي تتضمنها تعليمات االستخدام، وال يمكنها أن تحل محل ذلك

يمكن العثور عىل نسخة رقمية من تعليمات    .معلومات األمان المهمة الت 
 :خدام من خالل هذا الرابطاالست
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  Elipse“) : نبالو  ”بـيشار إليها فيما يىلي  Allurion (من برنامج Elipse تعريف الُمعتمدة ببالونات

 
 FS010-20 و F010-17 أرقام األجزاء ، 10Cو REF 10B :Elipse بالونات

 
ي هذه الوثيقة

وط واألحكام المذكورة ف  ه من التنظيمات، جميع الكفاالت   .هذه كفالة محدودة فقط وخاضعة للشر إعماال للقانون أو غثر
ي  - األخرى 

ي ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص الكفاالت  - الرصيــــح منها والضمت 
نة، بما ف  ي السوق غثر مضمَّ

الضمنية لصالحية العرض ف 
ي الشامل الوحيد للمريض، هو استبدال بالونات .وكفاالت المالءمة لغرض معير   الُمعتمدة، وسداد   ELIPSE سبيل التصحيح العالج 

ي هذه الكفالة
ا لما هو منصوص عليه ف 

ً
ورية، وذلك طبق دة من أجل تنفيذ العمليات أو الجراحات التنقيحية الرص 

َّ
المحدودة،   مبالغ محد

تبة أو  ALLURION .وبالحد األقىص المسموح به بموجب القانون المعمول به ة أو مث  غثر مسؤولة عن أية خسائر عارضة أو غثر مباشر
ار أو نفقات ناتجة عن استعمال هذه المنتجات، سواء بشكل مباشر أو غثر مباشر  أية   ALLURION وال تتحمل .خاصة أو أية أرص 

ي تحمل هذه المسؤوليات نيابة عنهامسؤوليات أخرى أو 
ل أي شخص آخر ف  خوِّ

ُ
 .مسؤوليات إضافية ذات صلٍة بهذه المنتجات، وال ت

 هذا القسم 
ُ
وينعكُس هذا التوزيــــع عىل تسعثر المنتجات،  .والمريض ALLURION المخاطر بير    - إل جانب الكفالة المحدودة  - يوزع

مة ب ي أركان الصفقة المث 
ٌ ف  ال تسمح بعض المناطق المحلية بفرض قيوٍد عىل مدة الكفالة  .والمريض ALLURION ير  وهو عنرٌص أساسي

ار العارضة أو التابعة، لذا، قد ال تنطبق القيود المنصوص عليها أعاله عىل بعض المرض    .الضمنية، أو باستثناء أو تقييد األرص 

 
 ALLURIONكفالة تطبيق   

 
 الكفالة  .أ 

 
1.   

ي جميع أسواق Elipse تلقائًيا عىل منتجات بالون Allurion كفالةتنطبق   :التسلسل الزمن 
خارج   Allurion المطروحة ف 

ي 
 االعتماد ف 

ُ
َمت طلبات

ِّ
د
ُ
ي حال ق

أو بعد ذلك التاريــــخ، وهي تحل محل أي  2021يناير  1الواليات المتحدة األمريكية، ف 
ا ،Allurion برنامج كفالة آخر لـ

ً
ق ُمسبق ي المبكر للبالون قبل شكاوى االنكم  .ُمطبَّ

يوًما داخل الجسم، يجب أن   90اش التلقائ 
م خالل 

َّ
قد
ُ
شكاوى فرط االنتفاخ والتهاب البنكرياس الحاد وانثقاب الجهاز الهضمي    .يوًما من تاريــــخ وضع البالون 120ت

م خالل 
َّ
قد
ُ
 .يوًما من تاريــــخ وضع البالون 180وانسداد األمعاء الدقيقة يجب أن ت

 
اةاألحداث ا .2

ّ
اة التالية )كل منها ُيسمَّ  Allurion تنطبق كفالة :لُمغط  فقط عىل األحداث الُمغطَّ

 جراحًيا"
ً
 مغًًط"( إذا تطلَب تدخال

ٌ
 :حدث

 

 : Elipse بالنسبة لبالون (أ)
 

 
(i)  (  1يوًما عىل وضع البالون داخل الجسم المريض إل ) 90يخول انكماش البالون تلقائًيا مبكًرا قبل مرور

ر ا إل الطبيب؛ الستبدال البالون المترص 
ً
ويحدد كل طبيب ما إذا كانت هناك أية    .شحن المنتج مجان

ا مقابل ذلك  
ً
مصاريف إضافية سيتحملها المريض مقابل عملية وضع البالون، لكن لن يتكلف المريُض شيئ

 البالون البديل؛
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(ii) األمر الذي يتطلب إزالته عن طريق التنظثر  - رط االنتفاخ عند امتالء نصف البالون تقريًبا بالغاز يخول ف

 Allurion تدفع  .دوالر أمريكي  8,000المريَض للحصول عىل إعانة مالية تصل إل   - الداخىلي 
ية الخاصة بتكاليف العملية ومصاريف صور األشعة والتنظثر الداخىلي ذات الصلة   المرصوفات النثر

، بحد أقىص إجمالي قيمته  ي ال يغطيها التأمير 
ة بالعملية التنقيحية الت  ؛ 8,000المباشر  دوالر أمريكي

 
(iii)   يخول التهاب البنكرياس الحاد الذي يتطلب اإلزالة عن طريق التنظثر الداخىلي المريَض للحصول عىل

ية الخاصة بتكاليف العملية   المرصوفات Allurion تدفع   .دوالر أمريكي  8,000إعانة مالية تصل إل  النثر
  ، ي ال يغطيها التأمير 

ة بالعملية التنقيحية الت  ومصاريف صور األشعة والتنظثر الداخىلي ذات الصلة المباشر
؛  8,000بحد أقىص إجمالي قيمته   دوالر أمريكي

 
(iv)   يخول التهاب البنكرياس الحاد الذي يتطلب إزالة جراحية المريَض للحصول عىل إعانة مالية تصل إل

ية الخاصة بتكاليف الجراحة وغرفة العمليات  Allurion تدفع  .دوالر أمريكي  20,000 المرصوفات النثر
، بح ي ال يغطيها التأمير 

ة بالجراحة التنقيحية الت  د أقىص إجمالي قيمته  والتخدير ذات الصلة المباشر
؛ أو  20,000  دوالر أمريكي

 
(v)   يخول انسداد األمعاء الدقيقة الذي يتطلب إزالة جراحية المريَض للحصول عىل إعانة مالية تصل إل

ية الخاصة بتكاليف الجراحة وغرفة العمليات  Allurion تدفع   .دوالر أمريكي  12,000 المرصوفات النثر
ة ، بحد أقىص إجمالي قيمته  والتخدير ذات الصلة المباشر ي ال يغطيها التأمير 

 12,000بالجراحة التنقيحية الت 
 .دوالر أمريكي 

 
ا كفالة

ً
أيض تنطبق  دقيقة، Allurion قد  بصورة  ستثت  

ُ
ت لم  أخرى  أحداث  نتيجة  الُمنتج  تلف  حالة  ي 

يخضع ف  هذا   لكن 
 .وموافقتها Allurion لمراجعة 

 
 :عىل ما يىلي  Allurion كفالةال تنطبق   :األحداث غير المغطاة .3
 

ي المتوسط بير   (أ)
اوح ف    كيلوجرامات  15و  10عىل الرغم من أن الدراسات الشيرية أظهرت فقدان المرض  لوزٍن يث 

فقدان أي مريٍض للوزن، أو ال تضمن مقدار الوزن الذي سيفقده الفرد، وهذه الكفالة ال تغًطي  Allurion ال تضمن
ي هذه الدراسة الشيرية أو الذي يتوقعه المريض، كالهما أو أي منهما؛ فقدان وزن مماثل 

 للمتوسط المذكور ف 
 

ل أخرى بدرجات متفاوتة، األمر  (ب) ي الشعور بحالة من عدم االرتياح أو أعراض عدم تحمُّ
قد تتسبب البالونات المعوية ف 

ا إل إزالة البالون مبكًرا عن طريق التنظثر الدا
ً
، لكن الكفالة ال تغًطي تكاليف اإلزالة عن طريق  الذي قد يؤدي أحيان خىلي

ي البند رقم 
 )أ(؛  2التنظثر الداخىلي غثر المصحوب بمطالبة أخرى مذكورة ف 

 
ي يسببها االستخداُم دون ترصيــــح أو االستخدام غثر الموض به؛ (ج)

 األحداث الضارة الت 
 

 اإلهمال أو سوء االستعمال من جانب الطبيب أو المريض؛  (د)

 
غًّطي كفالةال 
ُ
ي القسم أ.  Allurion ت

اة ف  ي األحداث المغطَّ
 ..أ أعاله2األحداث األخرى غثر المذكورة ف 

 

  .Allurion للحصول عىل التعويض، يجب عىل المريض تقديم إبراء عام موقًعا منه إل: اإلبراء .4
 
 

  كفالة .ب
 
  ALLURION بيانات المريض المدرجة ف

 
ا أن يبلغه   Allurion تفاصيل كفالةعىل الطبيب أن يوضح للمريض 

ً
ي ذلك استبدال المنتج، وعليه أيض

قبل االجراء بوضع البالون، بما ف 
وط كفالة .بكيفية الوصول إل نسخة من هذه الوثيقة ح شر واستبدال المنتج، يجب عىل الطبيب مراجعة   Allurion باإلضافة إل شر

ي توفرها
ح مزايا وأخطار عملية وضع البالون المعوي Allurion تعليمات االستخدام الخاصة باألداة الت  يمكن    .مع المريض، وأن يشر

ي 
وئ   : العثور عىل نسخة رقمية من تعليمات االستخدام من خالل الموقع اإللكث 
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 م المطالبات تقدي .ج
 

ي حال وقوع حدث ُمغًط، عىل الطبيب االتصال بقسم مراقبة منتجات
يد  Allurion ف  ؛ للحصول عىل التعليمات الالزمة عن طريق الث 

ي عىل العنوان
وئ   :اإللكث 

complaints@Allurion.com  
  

المطلوبة لكل حدث مغًط إبراًء عاًما موقًعا من المريض، باإلضافة إل المستندات الدالة عىل وجود حالة مطالبة تتضمن المستندات 
 :ُمغطاة، وهذا يتضمن

 
ًرا   :وصول المنتج متض 

ر؛ .1  صورة المنتج المترص 
ر من أجل الفحص .2  .إعادة المنتج المترص 

 
 يوًما  90انكماش البالون تلقائًيا مبكًرا، قبل مرور 

ي المعدة أو   .1
ا عن طريق التنظثر الداخىلي أو صور األشعة أو الموجات فوق الصوتية، يبير ُ عدم وجود البالون ف 

ً
تأكيد

ا بالصور؛
ً
 خروج البالون من الجسم ومالحظة المريض ذلك، عىل أن يكون هذا موثق

ي المنتجنموذج اإلبالغ عن شكوى )نموذ  .2
 مكتمل البيانات؛ (SOP13-F1 ج إبداء الرأي ف 

المواد المطلوب شحنها وستتحمل   Allurion ستوفر  .إعادة البالون الذي خرج من أجل فحصه، إن أمكن  .3
 .تكاليف الشحن

 
 فرط االنتفاخ الذي يتطلب إزالة عن طريق التنظير الداخل  

ا عن طريق التنظثر الداخىلي أو صور  .1
ً
ي المعدة  تأكيد

األشعة أو الموجات فوق الصوتية، يبير ُ فرط انتفاخ البالون ف 
 عند امتالء نصف البالون تقريًبا بالغاز؛

ي المنتج .2
 مكتمل البيانات؛ (SOP13-F1 نموذج اإلبالغ عن شكوى )نموذج إبداء الرأي ف 

ي تحملها المريض؛ .3
ية الت   إيصاالت النفقات النثر

 .، إن أمكنإعادة سائل البالون من أجل فحصه .4
 

 التهاب البنكرياس الحاد 
ا معملًيا عىل حدوث إصابة التهاب البنكرياس الحاد؛  .1

ً
 تأكيد

ي المنتج .2
 مكتمل البيانات؛ (SOP13-F1 نموذج اإلبالغ عن شكوى )نموذج إبداء الرأي ف 

ي تحملها المريض .3
ية الت   .إيصاالت النفقات النثر

 
 

 انثقاب الجهاز الهضم  
د االنثقاب؛صور شعاعية أو أشعة  .1

ِّ
 مقطعية تؤك

ي المنتج .2
 مكتمل البيانات؛ (SOP13-F1 نموذج اإلبالغ عن شكوى )نموذج إبداء الرأي ف 

ي تحملها المريض .3
ية الت   .إيصاالت النفقات النثر

 
 انسداد األمعاء الدقيقة

 صور شعاعية أو أشعة مقطعية تؤكد حدوث انسداد األمعاء الدقيقة؛ .1
ي المنتجنموذج اإلبالغ عن شكوى  .2

 مكتمل البيانات؛ (SOP13-F1 )نموذج إبداء الرأي ف 
ي تحملها المريض؛ .3

ية الت   إيصاالت النفقات النثر
 .إعادة البالون من أجل فحصه، إن أمكن ذلك .4
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 المعلومات غثر الصحيحة أحد  Allurion تحتفظ
ُ
ْعد
ُ
د صحة المطالبة، وت

ِّ
ي طلب معلوماٍت إضافيٍة تؤك

 .أسباب رفض المطالبةبحقها ف 
 

، إل العنوان ي
وئ  يد اإللكث   :يمكن إرسال األوراق عن طريق الث 

Complaints@Allurion.com   
 

ي المستندات المطلوبة واإلبراء الموقع عىل النحو المطلوب باإلضافة إل نموذج المطالبة، ُيرسُل منتج بديل أو ُيصدُر شيك باس
م عند تلق 

ي هذه الوثيقةالطرف أو األطراف المعن
ا للقيود المحددة ف 

ً
ي حددها   .ية، طبق

ُيصدُر الشيك واجب السداد باسم الطرف أو األطراف الت 
ي نموذج اإلبراء

 .المريض ف 
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