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Programa de Garantia Allurion Assurance Plus 
 

Este documento descreve o Programa de Garantia Allurion Assurance Plus para o Sistema de Balão 
Gástrico Elipse em vigor a partir do 1º de janeiro de 2021. A garantia está descrita na tabela abaixo: 

 
 

Evento coberto Programa de garantia 

Esvaziamento prematuro e 
espontâneo do balão antes 
de decorridos 90 dias 

Substituição do produto enviado ao médico do paciente sem custos para o 
paciente ou para o médico.  O paciente e/ou o médico são responsáveis por 
todos os custos associados ao procedimento de colocação.  

Hiperinsuflação exigindo 
remoção por via endoscópica 

Apoio financeiro de até 8.000 dólares americanos. 
 
A Allurion pagará despesas com respeito a taxas de procedimento, despesas 
com raios X e despesas com endoscopia diretamente relacionadas ao 
procedimento de revisão e não cobertas pelo seguro, até um valor agregado 
máximo de 8.000 dólares americanos.  

Pancreatite aguda Apoio financeiro de até 8.000 dólares americanos. 
 
A Allurion pagará despesas com respeito a taxas de procedimento, despesas 
com raios X e despesas com endoscopia diretamente relacionadas ao 
procedimento de revisão e não cobertas pelo seguro, até um valor agregado 
máximo de 8.000 dólares americanos. 

Perfuração GI Apoio financeiro de até 20.000 dólares americanos. 
 
A Allurion pagará despesas com respeito a taxas cirúrgicas, sala de cirurgia, 
despesas com anestesia diretamente relacionadas à cirurgia de revisão e não 
cobertas pelo seguro, até um valor agregado máximo de 20.000 dólares 
americanos. 

Obstrução do intestino delgado Apoio financeiro de até 12.000 dólares americanos. 
 
A Allurion pagará despesas com respeito a taxas cirúrgicas, sala de cirurgia, 
despesas com anestesia diretamente relacionadas à cirurgia de revisão e não 
cobertas pelo seguro, até um valor agregado máximo de 12.000 dólares 
americanos. 
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O esvaziamento prematuro e espontâneo do balão, a hiperinsuflação, a pancreatite aguda, a perfuração 
gastrointestinal (GI) e a obstrução do intestino delgado se incluem entre os riscos conhecidos dos balões 
gástricos.  

 
O treinamento médico dos médicos, a familiaridade com os dispositivos e procedimentos usados e o 
conhecimento do paciente e do histórico médico do paciente colocam o médico na melhor posição para 
informar o paciente a respeito dos riscos e dos benefícios dos procedimentos e do Balão Elipse.  Portanto, 
o médico, como intermediário treinado, é responsável por fornecer ao paciente as informações 
adequadas sobre os riscos antes do procedimento, incluindo, entre outros, o risco de esvaziamento 
prematuro e espontâneo do balão, hiperinsuflação, pancreatite aguda, perfuração gastrointestinal (GI) e 
obstrução do intestino delgado e ainda outras possíveis reações adversas e complicações associadas aos 
balões gástricos. A principal fonte de informações sobre os riscos para os pacientes é esse intermediário 
qualificado, embora a Allurion também disponibilize a todos os médicos e pacientes uma cópia das 
Instruções de Uso (IFU) descrevendo os benefícios e os riscos do Programa Allurion com o Balão Elipse por 
meio de nosso site. Também é possível obter cópias entrando diretamente em contato com a Allurion. 
Este documento não se destina a substituir (e não pode substituir) a discussão plena e franca entre o 
médico e o paciente, nem as importantes informações de segurança contidas nas Instruções de Uso.  Uma 
cópia digital das IFU pode ser obtida em https://allurion.com/quality-risk-information. 

 
Os Balões Elipse do Programa Allurion Qualificado são os seguintes (doravante, “Balões Elipse”): 

 
Balões Elipse: REF 10B e 10C números de item F010-17 e FS010-20 

 
ESSA GARANTIA É SOMENTE UMA GARANTIA LIMITADA E ESTÁ SUJEITA AOS TERMOS E CONDIÇÕES 
ESTABELECIDOS NESTE DOCUMENTO. TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, QUER EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 
POR APLICAÇÃO DE LEI OU DE OUTRO MODO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, ESTÃO EXCLUÍDAS. A SUBSTITUIÇÃO 
DE BALÕES ELIPSE QUALIFICADOS E O PAGAMENTO DE QUANTIAS DEFINIDAS PARA PROCEDIMENTOS DE 
REVISÃO OU CIRURGIA NECESSÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO NESTA GARANTIA LIMITADA, 
DESTINAM-SE, NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO 
TRATAMENTO DO PACIENTE. A ALLURION NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER PERDAS, DANOS OU 
DESPESAS INCIDENTAIS, INDIRETAS, CONSEQUENTES OU ESPECIAIS, DECORRENTES DIRETA OU 
INDIRETAMENTE DO USO DESSES PRODUTOS. A ALLURION NÃO ASSUME, NEM AUTORIZA QUALQUER 
OUTRA PESSOA A ASSUMIR PELA ALLURION, QUALQUER OUTRA OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE OU 
QUALQUER OBRIGAÇÃO OU RESPONSABILIDADE ADICIONAL EM CONEXÃO COM ESSES PRODUTOS. ESTA 
SEÇÃO, JUNTAMENTE COM A PRESENTE GARANTIA LIMITADA, DISTRIBUI OS RISCOS ENTRE A ALLURION 
E O PACIENTE. ESSA DISTRIBUIÇÃO SE REFLETE NO PREÇO DOS PRODUTOS E É UM ELEMENTO ESSENCIAL 
DA BASE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE A ALLURION E O PACIENTE. ALGUMAS LOCALIDADES NÃO PERMITEM 
LIMITAÇÕES DA DURAÇÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA OU DA EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS 
INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES; PORTANTO, AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR A 
DETERMINADOS PACIENTES. 

 
 APLICAÇÃO DAS GARANTIAS ALLURION 

 
A. GARANTIA 

 
1. Prazo: A Garantia Allurion se aplica automaticamente aos Balões Elipse colocados em todos os 

mercados da Allurion fora dos Estados Unidos da América nos quais uma reclamação de 
elegibilidade tenha sido feita em ou após 1º de janeiro de 2021, e substitui qualquer Programa de 
garantia Allurion anteriormente aplicável.  As reclamações devidas ao esvaziamento prematuro e 
espontâneo do balão antes do período de 90 dias dentro do corpo precisam ser feitas no prazo 
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de 120 dias após a colocação inicial do balão.  As reclamações devidas a hiperinsuflação, 
pancreatite aguda, perfuração GI e obstrução do intestino delgado precisam ser feitas no prazo 
de 180 dias após a colocação inicial. 

 
2. Eventos cobertos: A Garantia Allurion se aplica aos seguintes eventos cobertos (doravante, cada 

um deles denominado 
“evento coberto”) apenas se eles exigirem intervenção cirúrgica: 

 

(a) Para o Balão Elipse: 
 

 
(i) O esvaziamento prematuro espontâneo do balão antes de decorrerem 90 dias 

dentro do corpo dá aos pacientes o direito de (1) envio do produto, sem custos, ao 
médico para substituir o balão afetado.  Cada médico determinará se incorrerão 
custos adicionais para o paciente associados ao procedimento de colocação, mas 
não será cobrada ao paciente a substituição do balão; 

 
(ii) A hiperinsuflação com aproximadamente metade do balão cheia de gás, 

exigindo remoção por via endoscópica, dá ao paciente o direito de receber um 
apoio financeiro de até 8.000 dólares americanos.  A Allurion pagará despesas 
com respeito a taxas de procedimento, despesas com raios X e despesas com 
endoscopia diretamente relacionadas ao procedimento de revisão e não 
cobertas pelo seguro, até um valor agregado máximo de 8.000 dólares 
americanos; 

 
(iii) A pancreatite aguda com necessidade de remoção por via endoscópica dá ao 

paciente o direito de receber um apoio financeiro de até 8.000 dólares 
americanos.  A Allurion pagará despesas com respeito a taxas de procedimento, 
despesas com raios X e despesas com endoscopia diretamente relacionadas ao 
procedimento de revisão e não cobertas pelo seguro, até um valor agregado 
máximo de 8.000 dólares americanos; 

 
(iv) A perfuração GI com necessidade de remoção por via cirúrgica dá ao paciente o 

direito de receber um apoio financeiro de até 20.000 dólares americanos.  A 
Allurion pagará despesas com respeito a taxas cirúrgicas, sala de cirurgia, 
despesas com anestesia diretamente relacionadas à cirurgia de revisão e não 
cobertas pelo seguro, até um valor agregado máximo de 20.000 dólares 
americanos; 

 
(v) A obstrução do intestino delgado com necessidade de remoção por via cirúrgica dá 

ao paciente o direito de receber um apoio financeiro de até 12.000 dólares 
americanos.   A Allurion pagará despesas com respeito a taxas cirúrgicas, sala de 
cirurgia, despesas com anestesia diretamente relacionadas à cirurgia de revisão e 
não cobertas pelo seguro, até um valor agregado máximo de 12.000 dólares 
americanos. 

 
A Garantia Allurion também pode se aplicar a perdas da integridade do produto relacionadas a 
outros eventos e que não estejam especificamente excluídas, sujeito a análise e aprovação por 
parte da Allurion. 

 
3. Eventos não cobertos: A Garantia Allurion não se aplica ao 
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seguinte: 
 

(a) Embora estudos clínicos tenham demonstrado que pacientes percam uma média de 10 a 15 
kg,  
a Allurion não garante que cada paciente, individualmente, perca peso, ou possa perder um 
determinado peso, e a presente garantia não cobre perdas de peso que não correspondam 
às expectativas dos pacientes e/ou à média especificada neste estudo clínico; 
 

(b) Balões gástricos podem causar graus variados de desconforto e outros sintomas de 
intolerância, que, por vezes, podem resultar na remoção prematura por via endoscópica, 
mas a garantia não cobre uma remoção por via endoscópica que não seja acompanhada de 
outra reclamação coberta descrita em 2(a); 

 
(c) Eventos adversos causados por um uso que não esteja descrito ou que seja contraindicado; 

 
(d) Negligência ou uso indevido por parte do médico ou do paciente; 

 
 

A Garantia Allurion exclui outros eventos não contemplados na lista de eventos cobertos na seção 
A.2.a acima. 

 
4. Liberação:  Os pacientes precisam fornecer à Allurion um documento de liberação geral assinado 

para obter o reembolso.  
 

 
B. INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA ALLURION PARA O PACIENTE 

 
Antes do procedimento, o médico deve explicar ao paciente os detalhes da Garantia Allurion, incluindo a 
substituição do produto, e permitir que o paciente tenha acesso a uma cópia deste documento. Além de 
explicar os termos da Garantia Allurion e da Substituição do Produto, o médico deve analisar com o 
paciente as IFU do dispositivo fornecidas pela Allurion, descrevendo os benefícios e os riscos de um 
procedimento com balão gástrico.  Uma cópia digital destas eIFU está disponível em 
https://allurion.com/quality-risk-information. 
 
C. COMO REGISTRAR UMA RECLAMAÇÃO 

 
Caso ocorra um Evento Coberto, o médico deve entrar em contato com o Departamento de Vigilância de 
Produto (Product Surveillance Department) da Allurion para obter instruções pelo e-mail 
complaints@Allurion.com.  
 
A documentação necessária para cada evento coberto inclui um documento de liberação geral assinado 
pelo cliente e documentação evidenciando a reclamação coberta, que inclui o seguinte: 
 

O produto é fornecido com danos:  
1. imagem do produto com danos; 
2. Devolução do produto com danos para inspeção. 

 
Esvaziamento prematuro espontâneo do balão antes de decorridos 90 dias 

1. Confirmação por via endoscópica, raios X ou ultrassom demonstrando ausência do 
balão no estômago, ou trânsito do balão observado pelo paciente e documentado com 
imagem; 

https://allurion.com/quality-risk-information
mailto:complaints@Allurion.com.
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2. Formulário de relatório da reclamação preenchido (SOP13-F1 Product Feedback Report 
– Relatório de feedback sobre produto); 

3. Se possível, devolução do balão transitado para inspeção.  A Allurion fornecerá 
materiais para o envio e cobrirá os custos do envio. 
 

Hiperinsuflação exigindo remoção por via endoscópica 
1. Confirmação por via endoscópica, raios X ou ultrassom demonstrando hiperinsuflação 

do balão no estômago com aproximadamente a metade do balão cheia com gás; 
2. Formulário de relatório da reclamação preenchido (SOP13-F1 Product Feedback Report 

– Relatório de feedback sobre produto); 
3. Recibos das despesas diretas do paciente; 
4. Se possível, devolução do fluido do balão para inspeção. 

 
Pancreatite aguda 

1. Confirmação laboratorial de pancreatite aguda; 
2. Formulário de relatório da reclamação preenchido (SOP13-F1 Product Feedback Report 

– Relatório de feedback sobre produto); 
3. Recibos das despesas diretas do paciente. 

 
 

 
Perfuração GI 

1. Confirmação por raios X ou TC da perfuração; 
2. Formulário de relatório da reclamação preenchido (SOP13-F1 Product Feedback Report 

– Relatório de feedback sobre produto); 
3. Recibos das despesas diretas do paciente. 

 
Obstrução do intestino delgado 

1. Confirmação por raios X ou TC da obstrução do intestino delgado; 
2. Formulário de relatório da reclamação preenchido (SOP13-F1 Product Feedback Report 

– Relatório de feedback sobre produto); 
3. Recibos das despesas diretas do paciente; 
4. Se possível, devolução do balão para inspeção. 

 
A Allurion reserva para si o direito de solicitar informações adicionais para confirmar a autenticidade de uma 
reclamação, e o fornecimento de informações falsas é motivo de rejeição de uma reclamação. 
 
A documentação pode ser enviada para o e-mail Complaints@Allurion.com. 
 

Após o recebimento da documentação necessária, assim como do formulário de liberação e de reclamação 
devidamente assinado, será dado seguimento à substituição do produto ou à emissão de um cheque à(s) 
devida(s) parte(s) de acordo com os limites especificados neste documento. O cheque será endossado à(s) 
parte(s) indicada(s) pelo paciente no formulário de liberação. 
 
 

Todos os direitos reservados. © 2021 Allurion. 

 
Se houver qualquer discrepância entre a versão inglesa e a presente versão portuguesa, a versão inglesa 
deverá prevalecer 

mailto:Complaints@Allurion.com.
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