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Allurion Assurance Plus-garantiprogram 
 

Dette dokument beskriver Allurion Assurance Plus-garantiprogrammet for Elipse gastrisk ballonsystem, 
der træder i kraft den 1. januar 2021. Garantien er beskrevet i nedenstående tabel: 

 
 

Dækket tilfælde Garantiprogram 

Spontan for tidlig 
ballondeflation før 90 dage 

Erstatningsprodukt afsendt til patientens læge uden beregning til patienten 
eller lægen.  Patient og/eller læge er ansvarlige for eventuelle omkostninger 
forbundet med placeringsproceduren.  

Hyperinflation, der kræver 
endoskopisk fjernelse 

Finansiel bistand på op til USD 8.000. 
 
Allurion betaler yderligere omkostninger som proceduregebyrer, 
røntgenudgifter og endoskopiske udgifter direkte relateret til 
revisionsproceduren og ikke dækket af forsikring, op til et maksimalt samlet 
beløb på USD 8.000.  

Akut pancreatitis Finansiel bistand op til USD 8.000. 
 
Allurion betaler yderligere omkostninger som proceduregebyrer, 
røntgenudgifter og endoskopiske udgifter direkte relateret til 
revisionsproceduren og ikke dækket af forsikring, op til et maksimalt samlet 
beløb på USD 8.000. 

Gastrointestinal perforering Finansiel bistand på op til USD 20.000. 
 
Allurion betaler udgifter til kirurgiske gebyrer, operationsstuer og anæstesi, der 
er direkte relateret til revisionskirurgi og ikke dækket af forsikring, op til et 
maksimalt samlet beløb på USD 20.000. 

Tyndtarmsobstruktion Finansiel bistand på op til USD 12.000. 
 
Allurion betaler udgifter til kirurgiske gebyrer, operationsstuer og anæstesi, der 
er direkte relateret til revisionskirurgi og ikke dækket af forsikring, op til et 
maksimalt samlet beløb på USD 12.000. 
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Spontan for tidlig ballondeflation, hyperinflation, akut pancreatitis, gastrointestinal perforering og 
tyndtarmsobstruktion er blandt de kendte risici ved gastriske balloner.  

 
Lægens medicinske uddannelse, fortrolighed med de anvendte apparater og procedurer og viden om 
patienten og patientens sygehistorie placerer lægen i den bedste position til at forklare patienten risici og 
fordele ved procedurerne og Elipse-ballonen.  Derfor er lægen, som lærd formidler, ansvarlig for at give 
patienten passende risikoinformation inden proceduren, herunder (men ikke begrænset til) risikoen for 
spontan for tidlig ballondeflation, hyperinflation, akut pancreatitis, gastrointestinal perforering og 
obstruktion af tyndtarm, og andre mulige bivirkninger og komplikationer forbundet med gastriske 
balloner. Den primære kilde til risikooplysninger for patienter er gennem denne lærde formidler, skønt 
Allurion også stiller en kopi af brugsvejledningen (IFU) til rådighed for alle læger og patienter, der beskriver 
fordelene og risiciene ved Allurion-programmet med Elipse-ballonen via vores hjemmeside . Kopier kan 
også fås ved at kontakte Allurion direkte. Dette dokument er ikke beregnet til og kan ikke træde i stedet 
for en fuldstændig og oprigtig samtale mellem læge og patient eller de vigtige sikkerhedsoplysninger, der 
findes i IFU.  En digital kopi af IFU kan findes på https://allurion.com/quality-risk-information. 

 
Kvalificerede Elipse-balloner i Allurion-programmet er (i det følgende benævnt "Elipse-balloner"): 

 
Elipse-balloner: REF 10B og 10C varenumre F010-17 og FS010-20 

 
DETTE ER KUN EN BEGRÆNSET GARANTI OG ER UNDERLAGT DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANGIVET 
I DETTE DOKUMENT. ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, VED 
LOVGIVNING ELLER ANDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR 
SALGSBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ER UDELUKKET. UDSKIFTNINGEN AF 
KVALIFICEREDE ELIPSE-BALLONER OG BETALING AF DEFINEREDE BELØB TIL NØDVENDIGE 
REVISIONSPROCEDURER ELLER OPERATIONER SOM BESKREVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER 
PATIENTENS ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL 
GÆLDENDE LOV. ALLURION ER IKKE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE, INDIREKTE, FØLGESKADER ELLER 
SPECIELLE TAB, SKADER ELLER UDGIFTER, DER OPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE SOM FØLGE AF BRUGEN 
AF DISSE PRODUKTER. ALLURION HVERKEN ANTAGER ELLER GODKENDER NOGEN ANDEN PERSON, DER 
SKAL ANTAGE FOR DET, ETHVERT ANDET ELLER YDERLIGERE ANSVAR I FORBINDELSE MED DISSE 
PRODUKTER. SAMMEN MED DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI FORDELER DETTE AFSNIT RISICIENE MELLEM 
ALLURION OG PATIENTEN. DENNE FORDELING AFSPEJLES I PRISFASTSÆTTELSEN AF PRODUKTERNE OG ER 
ET VÆSENTLIGT ELEMENT I GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM ALLURION OG PATIENTEN. NOGLE 
LOKALITETER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER FOR, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, 
ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ 
OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR EN GIVEN PATIENT. 

 
 ANVENDELSE AF ALLURION-GARANTIER 

 
A. GARANTI 

 
1. Tidslinje: Allurion-garantien gælder automatisk for Elipse-balloner, der er placeret på alle 

Allurion-markeder uden for USA, hvor der er indgivet et krav om berettigelse den 1. januar 2021 
eller senere og erstatter ethvert tidligere Allurion-garantiprogram, der tidligere var gældende.  
Krav om spontan for tidlig ballondeflation inden for 90 dage i kroppen skal fremsættes inden for 
120 dage efter den første ballonplacering.  Krav om hyperinflation, akut pancreatitis, 
gastrointestinal perforering og tarmobstruktion skal fremsættes inden for 180 dage efter 
indledende placering. 

 
2. Dækkede tilfælde: Allurion-garantien gælder kun for følgende dækkede tilfælde (hver et 
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"dækket tilfælde"), hvis der kræves kirurgisk indgreb: 
 

(a) For Elipse-ballonen: 
 

 
(i) Spontan for tidlig ballondeflation inden for 90 dage i kroppen giver patienten ret til 

(1) gratis produkt, der sendes til lægen, for at erstatte den berørte ballon.  
Individuelle læger skal afgøre, om der vil blive påført yderligere gebyrer til 
patienten for placeringsproceduren, men patienten vil ikke blive opkrævet for 
udskiftningsballonen; 

 
(ii) Hyperinflation, med ca. halvdelen af ballonen fyldt med gas, der kræver 

endoskopisk fjernelse, berettiger patienten til økonomisk hjælp på op til USD 
8.000.  Allurion betaler udgifter til proceduregebyrer, røntgenudgifter og 
endoskopiske udgifter, der er direkte relateret til revisionsproceduren og ikke 
dækket af forsikring, op til et maksimalt samlet beløb på USD 8.000; 

 
(iii) Akut pancreatitis, der kræver endoskopisk fjernelse, berettiger patienten til 

økonomisk hjælp på op til USD 8.000.  Allurion betaler udgifter til 
proceduregebyrer, røntgenudgifter og endoskopiske udgifter, der er direkte 
relateret til revisionsproceduren og ikke dækket af forsikring, op til et maksimalt 
samlet beløb på USD 8.000; 

 
(iv) Gastrointestinal perforering, der kræver kirurgisk fjernelse, giver patienten ret 

til økonomisk hjælp på op til USD 20.000.  Allurion betaler udgifter til kirurgiske 
gebyrer, operationsstuer og anæstesi, der er direkte relateret til revisionskirurgi 
og ikke dækket af en forsikring, op til et maksimalt samlet beløb på USD 20.000; 
eller 

 
(v) Tyndtarmsobstruktion, der kræver kirurgisk fjernelse, giver patienter ret til 

økonomisk hjælp på op til USD 12.000.   Allurion betaler udgifter til kirurgiske 
gebyrer, operationsstuer og anæstesi, der er direkte relateret til revisionskirurgi og 
ikke dækket af en forsikring, op til et maksimalt samlet beløb på USD 12.000. 

 
Allurion-garantien kan også gælde for andre hændelsesrelaterede tab af produktintegritet, der 
ikke specifikt er udelukket, med forbehold for gennemgang og godkendelse af Allurion. 

 
3. Tilfælde, der ikke er dækket: Allurion-garantien gælder ikke 

for: 
 

(a) Selvom kliniske undersøgelser har vist, at patienter taber et gennemsnit på 10 til 15 kg  
garanterer Allurion ikke, at en patient taber sig, eller hvor meget vægt en person taber, og 
denne garanti dækker ikke vægttab, der ikke lever op til dette gennemsnit af kliniske studier 
og/eller patientens forventninger; 
 

(b) Maveballoner kan forårsage varierende grad af ubehag og andre symptomer på 
intolerance, hvilket til tider kan resultere i for tidlig endoskopisk fjernelse, men garantien 
dækker ikke endoskopisk fjernelse, der ikke ledsages af et andet dækket krav skitseret i 
2(a); 

 
(c) Bivirkninger forårsaget af off label- eller kontraindiceret brug; 
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(d) Læge- eller patientrelateret uagtsomhed eller misbrug 
 
 

Allurion-garantien udelukker andre tilfælde uden for de dækkede begivenheder, der er anført i 
afsnit A.2.a. herover. 

 
4. Frigivelse:  Patienter skal fremvise en underskrevet, generel frigivelse til Allurion for at få refusion.  

 
 
B. PATIENTOPLYSNINGER OM ALLURION-GARANTIEN 

 
Inden proceduren bør lægen forklare detaljerne i Allurion-garantien, herunder produktudskiftning, til 
patienten og give patienten adgang til en kopi af dette dokument. Ud over at forklare vilkårene i Allurion-
garantien og produktudskiftningen bør lægen sammen med patienten gennemgå apparatets IFU leveret 
af Allurion og beskrive fordele og risici ved en gastrisk ballonprocedure.  En digital kopi af denne eIFU kan 
findes på https://allurion.com/quality-risk-information. 
 
C. INDGIVELSE AF ET KRAV 

 
Hvis der opstår et tilfælde der dækkes, bør lægen kontakte Allurions produktovervågningsafdeling for at 
få instruktioner via e-mail på complaints@Allurion.com.  
 
Påkrævet dokumentation for hvert dækket tilfælde inkluderer en underskrevet, generel frigivelse fra 
patienten og dokumentation for et dækket krav, som inkluderer: 
 

Produktet ankommer beskadiget:  
1. Billede af beskadiget produkt; 
2. Returnering af beskadiget produkt til inspektion. 

 
Spontan for tidlig ballondeflation før 90 dage 

1. Endoskopisk, røntgen- eller ultralydsbekræftelse, der viser fravær af ballon i maven 
eller passage af ballonen observeret af patienten og dokumenteret med billede; 

2. Udfyldt formular for reklamationsrapport (SOP13-F1 rapport om produktfeedback) 
3. Hvis det er muligt, returneres den passerede ballon til inspektion.  Allurion leverer 

forsendelsesmateriale og dækker forsendelsesomkostninger. 
 

Hyperinflation, der kræver endoskopisk fjernelse 
1. Endoskopisk, røntgen- eller ultralydsbekræftelse, der viser hyperinflation af ballon i 

maven med ca. halvdelen af ballonen fyldt med gas, 
2. Udfyldt formular for reklamationsrapport (SOP13-F1 rapport om produktfeedback), 
3. Kvitteringer for patientens udgifter, 
4. Hvis det er muligt, returneres ballonvæsken til inspektion. 

 
Akut pancreatitis 

1. Laboratoriebekræftelse af akut pancreatitis, 
2. Udfyldt formular for reklamationsrapport (SOP13-F1 rapport om produktfeedback), 
3. Kvitteringer for patientens udgifter. 

 
 

 
Gastrointestinal perforering 

https://allurion.com/quality-risk-information
mailto:complaints@Allurion.com.
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1. Røntgen- eller CT-bekræftelse af perforeringen, 
2. Udfyldt formular for reklamationsrapport (SOP13-F1 rapport om produktfeedback), 
3. Kvitteringer for patientens udgifter. 

 
Tyndtarmsobstruktion 

1. Røntgen- eller CT-bekræftelse af tyndtarmsobstruktion, 
2. Udfyldt formular for reklamationsrapport (SOP13-F1 rapport om produktfeedback), 
3. Kvitteringer for patientens udgifter, 
4. Hvis det er muligt, returneres ballonen til inspektion. 

 
Allurion forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger for at bekræfte ægtheden af et krav, 
og levering af falske oplysninger er grund til at afvise et krav. 
 
Papirarbejde kan mailes til Complaints@Allurion.com. 
 

Efter modtagelse af den krævede dokumentation og den korrekt underskrevne frigivelses- og kravformular, 
udstedes erstatningsprodukt eller en kontrol til den eller de relevante parter i overensstemmelse med de 
begrænsninger, der er beskrevet i dette dokument. Checken betales til den eller de parter, som patienten 
angiver på frigivelsesformularen. 
 
 

Alle rettigheder forbeholdes. © 2021 Allurion. 

 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version og den danske version, har den engelske 
version forrang 

mailto:Complaints@Allurion.com.
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