
ACTIVE/105821883.1   
 
 

Záruční program Allurion Assurance Plus 
 

Tento dokument popisuje záruční program společnosti Allurion Assurance Plus pro systém eliptického 
gastrického balónku, platný od 1. ledna 2021. Záruka je popsána v níže uvedené tabulce: 

 
 

Událost hrazená v rámci 
programu 

Záruční program 

Spontánní předčasná deflace 
balónku dříve než za 90 dnů 

Náhradní produkt, zaslaný lékaři pacienta, nehradí lékař ani pacient.  Náklady 
spojené s umístěním jdou na vrub pacienta a/nebo lékaře.  

Hyperinflace vyžadující 
endoskopické odstranění 

Finanční pomoc do výše 8 000 USD. 
 
Společnost Allurion zaplatí z vlastních zdrojů poplatky za zákrok, za provedení 
rentgenového snímku a za endoskopický zákrok přímo spojený s revizí, který 
není kryt pojištěním, a to do maximální výše 8 000 USD.  

Akutní pankreatitida Finanční pomoc do výše 8 000 USD. 
 
Společnost Allurion zaplatí z vlastních zdrojů poplatky za zákrok, za provedení 
rentgenového snímku a za endoskopický zákrok přímo spojený s revizí, který 
není kryt pojištěním, a to do maximální výše 8 000 USD. 

Perforace GI traktu Finanční pomoc do výše 20 000 USD. 
 
Společnost Allurion zaplatí z vlastních zdrojů poplatky za chirurgický zákrok, 
poplatky za operační sál a anestezii přímo spojenou s revizním chirurgickým 
zákrokem, který není kryt pojištěním, a to do maximální výše 20 000 USD. 

Obstrukce tenkého střeva Finanční pomoc do výše 12 000 USD. 
 
Společnost Allurion zaplatí z vlastních zdrojů poplatky za chirurgický zákrok, 
poplatky za operační sál a anestezii přímo spojenou s revizním chirurgickým 
zákrokem, který není kryt pojištěním, a to do maximální výše 12 000 USD. 
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Ke známým rizikům použití gastrických balónků patří spontánní předčasná deflace balónku, hyperinflace, 
akutní pankreatitida, perforace GI traktu a obstrukce tenkého střeva.  

 
Lékařské vzdělání lékaře, znalost zařízení a použitých postupů a znalost pacienta/pacientky a jeho/její 
anamnézy znamená, že je lékař nejvhodnější osobou, která pacientovi/pacientce poskytne informace o 
rizicích a výhodách zákroků a eliptického balónku.  Proto lékař, jako poučený prostředník, odpovídá za to, 
že před zákrokem pacienta/pacientku informuje o příslušných rizicích, mimo jiné o riziku spontánní 
předčasné deflace balónku, hyperinflace, riziku akutní pankreatitidy, riziku perforace GI traktu, obstrukce 
tenkého střeva a dalších možných nežádoucích účincích a komplikacích, spojených s gastrickými balónky. 
Pro pacienta je primárním zdrojem informací o rizicích poučený prostředník, avšak společnost Allurion 
poskytuje všem lékařům a pacientům návod k použití, kde jsou na našich webových stránkách popsány 
výhody a rizika programu Allurion spojeného s eliptickým balónkem. Kopii také můžete získat přímo od 
společnosti Allurion. Tento dokument není a nemůže nahradit úplný a otevřený rozhovor lékaře s 
pacientem/pacientkou ani důležité informace o bezpečnosti, obsažené v návodu k použití.  Digitální kopii 
návodu k použití najdete na https://allurion.com/quality-risk-information. 

 
Eliptické balónky, pro něž platí Allurion Program Elipse Balloons (dále jen "eliptické balónky"): 

 
Eliptické balónky: REF 10B a 10C katalogová čísla F010-17 a FS010-20 

 
JEDNÁ SE POUZE O OMEZENOU ZÁRUKU, KTERÁ PODLÉHÁ PODMÍNKÁM, STANOVENÝM V TOMTO 
DOKKUMENTU. VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNÍ, NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
NEBO JINAK, MIMO JINÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU 
ÚČELU JSOU VYLOUČENY. VÝMĚNA ELIPTICKÝCH BALÓNKŮ V OPRÁVNĚNÝCH PŘÍPADECH A VÝPLATA 
DEFINOVANÝCH ČÁSTEK ZA NEZBYTNÉ REVIZNÍ ZÁKROKY NEBO OPERACE, JAK JE STANOVENO V TÉTO 
OMEZENÉ ZÁRUCE JSOU, DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, JEDINÝM A 
VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. SPOLEČNOST ALLURION NEBUDE ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ 
NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ NEBO VÝDAJE, VZNIKLÉ PŘÍMO 
NEBO NEPŘÍMO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM TĚCHTO PRODUKTŮ. SPOLEČNOST ALLURION NEPŘEBÍRÁ ANI 
NEPOVĚŘUJE ŽÁDNOU DALŠÍ OSOBU, KTERÁ BY ZA NI PŘEBÍRALA JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁVAZKY NEBO 
ODPOVĚDNOST VE SPOJENÍ S TĚMITO VÝROBKY. TENTO PARAGRAF, SPOLEČNĚ S TOUTO OMEZENOU 
ZÁRUKOU, ROZDĚLUJE RIZIKA MEZI SPOLEČNOST ALLURION A PACIENTA. TOTO ROZDĚLENÍ SE ODRÁŽÍ V 
CENĚ PRODUKTŮ A JE NEODMYSLITELNOU SOUČÁSTÍ PODSTATY OBCHODU MEZI SPOLEČNOSTÍ ALLURION 
A PACIENTEM. NĚKTERÉ LOKACE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DÉLKY TRVÁNÍ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NEBO 
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH POŠKOZENÍ, TAKŽE SE SHORA UVEDENÁ 
OMEZENÍ NEMUSÍ DANÉHO PACIENTA TÝKAT. 

 
 ŽÁDOST O ZÁRUKU SPOLEČNOSTI ALLURION 

 
A. ZÁRUKA 

 
1. Časový přehled: Záruka společnosti Allurion automaticky platí pro eliptické balónky, dostupné na 

všech trzích společnosti Allurion mimo USA, kde byl vyplněn formulář způsobilosti uplatnit nárok 
po 1. lednu 2021 a nahrazuje jakékoliv předchozí záruční programy společnosti Allurion, které byly 
dříve platné.  Nároky týkající se spontánní předčasné deflace balónku dříve než za 90 dnů v těle 
musí být uplatněny do 120 dnů od původního umístění balónku.  Nároky týkající se hyperinflace, 
akutní pankreatitidy, perforace GI traktu a obstrukce tenkého střeva musí být uplatněny do 180 
dnů od původního umístění. 

 
2. Události, hrazené v rámci programu: Záruka společnosti Allurion platí pouze pro následující 

události, na něž se vztahuje (jednotlivá 
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“Událost krytá zárukou”) pokud vyžaduje chirurgickou intervenci: 
 

(a) Pro eliptický balónek: 
 

 
(i) Spontánní předčasná deflace dříve než za 90 dnů v těle pacienta opravňuje k (1) 

zaslání produktu zdarma lékaři za účelem náhrady dotčeného balónku.  Jednotliví 
lékaři určí, zda pacient zaplatí další poplatky spojené se zákrokem, ale náhradní 
balónek nebude pacientovi účtován; 

 
(ii) Hyperinflace s přibližně polovinou balónku naplněného plynem, vyžadující 

endoskopické odstranění, opravňuje pacienta k čerpání finanční pomoci do výše 
8 000 USD.  Společnost Allurion zaplatí z vlastních zdrojů poplatky za zákrok, za 
provedení rentgenového snímku a za endoskopický zákrok přímo spojený s 
revizí, který není kryt pojištěním, a to do maximální výše 8 000 USD; 

 
(iii) Akutní pankreatitidy, vyžadující endoskopické odstranění, opravňuje pacienta k 

čerpání finanční pomoci do výše 8 000 USD.  Společnost Allurion zaplatí z 
vlastních zdrojů poplatky za zákrok, za provedení rentgenového snímku a za 
endoskopický zákrok přímo spojený s revizí, který není kryt pojištěním, a to do 
maximální výše 8 000 USD; 

 
(iv) Perforace GI traktu, vyžadující chirurgické odstranění, opravňuje pacienty k 

čerpání finanční pomoci do výše 20 000 USD.  Společnost Allurion zaplatí z 
vlastních zdrojů poplatky za chirurgický zákrok, poplatky za operační sál a 
anestezii přímo spojenou s revizním chirurgickým zákrokem, který není kryt 
pojištěním, a to do maximální výše 20 000 USD, nebo 

 
(v) Obstrukce tenkého střeva, vyžadující chirurgické odstranění, opravňuje pacienta k 

čerpání finanční pomoci do výše 12 000 USD.   Společnost Allurion zaplatí z 
vlastních zdrojů poplatky za chirurgický zákrok, poplatky za operační sál a anestezii 
přímo spojenou s revizním chirurgickým zákrokem, který není kryt pojištěním, a to 
do maximální výše 12 000 USD. 

 
Záruka společnosti Allurion také může krýt další případy ztráty integrity produktu spojené s 
událostí, které nejsou výslovně vyloučeny; jsou předmětem přezkoumání a schválení společností 
Allurion. 

 
3. Události, které nejsou kryty zárukou: Záruka společnosti 

Allurion neplatí na: 
 

(a) Ačkoliv klinické studie ukázaly, že pacienti průměrně zhubnou 10 až 15 kg,  
společnost Allurion negarantuje, že každý jednotlivý pacient zhubne, nebo kolik který 
jednotlivý pacient zhubne; tato záruka nekryje případ, kdy nedošlo ke zhubnutí v rámci 
průměru klinické studie a/nebo očekávání pacienta; 
 

(b) Gastrické balónky mohou způsobit různý stupeň nepříjemných pocitů a dalších příznaků 
intolerance, které mohou někdy vést k předčasnému chirurgickému odstranění, ale záruka 
nekryje endoskopické odstranění, které není spojeno s dalším požadavkem, na něž se nárok 
vztahuje, jak je uvedeno v bodě 2(a); 

 
(c) Nežádoucí účinky, způsobené nesprávným nebo kontraindikovaným použitím; 
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(d) Nedbalost nebo nesprávné použití lékařem nebo ve spojení s pacientem; 

 
 

Záruka společnosti Allurion vylučuje další události mimo události, kryté smlouvou, shora uvedené v 
části A.2.a. 

 
4. Dohoda o narovnání závazků:  Aby pacienti obdrželi úhradu, musí předložit podepsanou 

všeobecnou dohodu o narovnání závazků.  
 

 
B. INFORMACE O PACIENTOVI V ZÁRUČNÍ SMLOUVĚ SPOLEČNOSTI ALLURION 

 
Před provedením zákroku musí lékař pacientovi vysvětlit podrobnosti záruky společnosti Allurion, včetně 
umístění náhradního produktu, a poskytnout pacientovi přístup k tomuto dokumentu. Kromě vysvětlení 
podmínek záruky společnosti Allurion a výměny produktu musí lékař také spolu s pacientem projít pokyny 
k použití zařízení, poskytnuté společností Allurion, kde jsou popsány výhody a rizika zákroku s gastrickým 
balónkem.  Digitální kopii e-návodu k použití najdete nahttps://allurion.com/quality-risk-information. 
 
C. VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI 

 
Pokud dojde k události, na niž se vztahuje pojištění, lékař musí kontaktovat oddělení dohledu nad 
produktem společnosti Allurion, které mu pošle pokyny, prostřednictvím e-mailu na adrese 
complaints@Allurion.com.  
 
K požadované dokumentaci k jednotlivým událostem, na něž se vztahuje záruka, patří pacientem 
podepsaná všeobecná dohoda o narovnání závazků a dokumentace, dokládající událost, krytou zárukou; 
sem patří: 
 

Byl doručen poškozený produkt:  
1. Snímek poškozeného produktu; 
2. Poškozený produkt vraťte za účelem kontroly. 

 
Spontánní předčasná deflace balónku dříve než za 90 dnů 

1. Endoskopický, rentgenový nebo ultrazvukový nález potvrzující absenci balónku v 
žaludku, nebo pasáž balónku, kterou pacient pozoroval a zdokumentoval snímkem; 

2. Vyplněný formulář hlášení reklamace (SOP13-F1 Hlášení o zpětné vazbě); 
3. Pokud je to možné, balónek po exkreci vraťte za účelem kontroly.  Společnost Allurion 

poskytne materiál pro odeslání a zaplatí poštovné. 
 

Hyperinflace vyžadující endoskopické odstranění 
1. Endoskopický, rentgenový nebo ultrazvukový nález potvrzující hyperinflaci balónku v 

žaludku, kdy je přibližně polovina balónku vyplněna plynem; 
2. Vyplněný formulář hlášení reklamace (SOP13-F1 Hlášení o zpětné vazbě); 
3. Potvrzení o výdajích, placených pacientem; 
4. Pokud je to možné, pošlete tekutinu z balónku za účelem kontroly. 

 
Akutní pankreatitida 

1. Laboratorní potvrzení akutní pankreatitidy; 
2. Vyplněný formulář hlášení reklamace (SOP13-F1 Hlášení o zpětné vazbě); 
3. Potvrzení o výdajích, placených pacientem. 

https://allurion.com/quality-risk-information
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Perforace GI traktu 

1. Rentgenový snímek nebo CT vyšetření jako potvrzení perforace; 
2. Vyplněný formulář hlášení reklamace (SOP13-F1 Hlášení o zpětné vazbě); 
3. Potvrzení o výdajích, placených pacientem. 

 
Obstrukce tenkého střeva 

1. Rentgenový snímek nebo CT vyšetření jako potvrzení obstrukce tenkého střeva; 
2. Vyplněný formulář hlášení reklamace (SOP13-F1 Hlášení o zpětné vazbě); 
3. Potvrzení o výdajích, placených pacientem; 
4. Pokud je to možné, vraťte balónek za účelem kontroly. 

 
Společnost Allurion si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace, potvrzující autentičnost požadavku; 
poskytnutí nesprávných informací je důvodem k odmítnutí požadavku. 
 
Dokumentaci můžete poslat e-mailem na adresu Complaints@Allurion.com. 
 

Po obdržení požadované dokumentace a řádně podepsané dohody o narovnání závazku a vyplněné žádosti 
bude příslušné straně nebo stranám v souladu s omezeními, uvedenými v tomto dokumentu, vydán náhradní 
produkt nebo šek. Šek bude uhrazen straně nebo stranám, uvedeným pacientem ve formuláři o narovnání 
závazku. 
 
 

Veškerá práva vyhrazena. © 2021 Allurion. 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí anglické verze a verze v českou je rozhodující anglická verze 
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