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Allurion Assurance Plus garantiprogram 
 

Detta dokument beskriver Allurion Assurance Plus garantiprogram för Elipse-ballongen (Elipse Gastric 
Balloon System) och gäller från 1 januari 2021. Garantin beskrivs i tabellen nedan: 

 
 

Händelse som omfattas Garantiprogram 

Spontan, alltför tidig tömning 
av ballongen innan 90 dagar 
förflutit 

Utbytesprodukt skickas till patientens läkare utan kostnad för patient eller 
läkare.  Patient och/eller läkare ansvarar för kostnader för placeringen av 
ballongen.  

Hyperinflation av ballongen 
som kräver endoskopisk 
borttagning 

Ekonomiskt stöd på upp till 8 000 USD. 
 
Allurion ersätter utlägg för procedurkostnader, röntgenkostnader och 
endoskopikostnader som direkt hänför sig till revideringsproceduren och som 
inte täcks av försäkring, upp till ett maximalt sammanlagt belopp på 8 000 USD.  

Akut pankreatit Ekonomiskt stöd på upp till 8 000 USD. 
 
Allurion ersätter utlägg för procedurkostnader, röntgenkostnader och 
endoskopikostnader som direkt hänför sig till revideringsproceduren och som 
inte täcks av försäkring, upp till ett maximalt sammanlagt belopp på 8 000 USD. 

Perforering av 
magtarmkanalen 

Ekonomiskt stöd på upp till 20 000 USD. 
 
Allurion ersätter utlägg för kostnader för kirurgi, operationssal och anestesi 
som direkt hänför sig till den kirurgiska revideringsproceduren och som inte 
täcks av försäkring, upp till ett maximalt sammanlagt belopp på 20 000 USD. 

Blockering av tunntarmen Ekonomiskt stöd på upp till 12 000 USD. 
 
Allurion ersätter utlägg för kostnader för kirurgi, operationssal och anestesi 
som direkt hänför sig till den kirurgiska revideringsproceduren och som inte 
täcks av försäkring, upp till ett maximalt sammanlagt belopp på 12 000 USD. 
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Spontan, alltför tidig tömning av ballongen, hyperinflation av ballongen, akut pankreatit, perforering av 
magtarmkanalen samt blockering av tunntarmen hör till de kända riskerna med gastriska ballonger.  

 
Läkarens utbildning, kännedom om de enheter och procedurer som används samt kännedom om 
patienten och hens anamnes gör läkaren bäst lämpad att berätta för patienten om riskerna och fördelarna 
med proceduren och Elipse-ballongen.  Därför ansvarar läkaren, i egenskap av erfaren mellanhand, för att 
ge patienten tillämplig riskinformation före proceduren, inklusive (men inte begränsat till) risken för 
spontan, alltför tidig tömning av ballongen, hyperinflation av ballongen, akut pankreatit, perforering av 
magtarmkanalen, blockering av tunntarmen samt andra möjliga biverkningar och komplikationer som 
hänger samman med gastriska ballonger. Denna erfarna mellanhand är den viktigaste källan till 
riskinformation för patienterna, men Allurion förser också alla läkare och patienter med en bruksanvisning 
som beskriver fördelar och risker med Allurions program med Elipse-ballongen via vår webbplats. 
Bruksanvisningen kan också beställas direkt från Allurion. Detta dokument är inte avsett att, och får inte, 
ersätta en fullständig och öppenhjärtig diskussion mellan läkare och patient, eller den viktiga 
säkerhetsinformation som finns i bruksanvisningen.  Bruksanvisningen finns här: 
https://allurion.com/quality-risk-information. 

 
Kvalificerade Elipse-ballonger i Allurion-programmet är följande (nedan kallade ”Elipse-ballonger”): 

 
Elipse-ballonger: REF 10B och 10C artikelnummer F010-17 och FS010-20 

 
DETTA ÄR ENDAST EN BEGRÄNSAD GARANTI SOM OMFATTAS AV DE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SOM 
FRAMGÅR I DETTA DOKUMENT. ALLA ÖVRIGA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, 
GENOM LAG ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, EXKLUDERAS. UTBYTE AV 
KVALIFICERADE ELIPSE-BALLONGER OCH UTBETALNING AV ANGIVNA BELOPP FÖR NÖDVÄNDIGA 
REVIDERINGSPROCEDURER ELLER KIRURGI ÄR, SÅ SOM FRAMGÅR AV DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, 
ENLIGT DEN MAXIMALT TILLÅTNA OMFATTNING SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, DEN ENDA 
GOTTGÖRELSEN FÖR PATIENTEN. ALLURION ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGRA 
SOM HELST TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, FÖLJD- ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER KOSTNADER SOM UPPSTÅTT 
DIREKT ELLER INDIREKT VID ANVÄNDNING AV DESSA PRODUKTER. ALLURION PÅTAR SIG INGET, ELLER 
MEDGER ATT NÅGON ANNAN PERSON Å DERAS VÄGNAR PÅTAR SIG, ANNAT ANSVAR ELLER YTTERLIGARE 
ANSVAR I SAMBAND MED DESSA PRODUKTER. DETTA AVSNITT FÖRDELAR, TILLSAMMANS MED DENNA 
BEGRÄNSADE GARANTI, RISKERNA MELLAN ALLURION OCH PATIENTEN. DENNA FÖRDELNING SPEGLAS I 
PRISSÄTTNINGEN AV PRODUKTERNA OCH ÄR ETT VIKTIGT ELEMENT SOM UTGÖR GRUNDEN FÖR 
FÖRHANDLINGEN MELLAN ALLURION OCH PATIENTEN. VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR 
FÖR HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SKA GÄLLA, ELLER FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING 
AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVAN ANGIVNA BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER 
EN VISS PATIENT. 

 
 TILLÄMPNING AV ALLURIONS GARANTIER 

 
A. GARANTI 

 
1. Tidshorisont: Allurions garanti gäller automatiskt alla Elipse-ballonger som placeras på Allurions 

alla marknader utanför USA, där ett garantianspråk har lämnats in från och med 1 januari 2021.  
Garantin ersätter alla tidigare garantiprogram från Allurion.  Garantianspråk vid spontan, alltför 
tidig tömning av ballongen innan 90 dagar förflutit inuti kroppen måste göras inom 120 dagar 
efter den initiala ballongplaceringen.  Garantianspråk vid alltför stor fyllning av ballongen, akut 
pankreatit, perforering av magtarmkanalen och blockering av tunntarmen måste göras inom 
180 dagar efter den initiala ballongplaceringen. 
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2. Händelser som omfattas: Allurions garanti omfattar enbart följande händelser (var och en 

betraktas som 
”Händelse som omfattas”) om de kräver kirurgiskt ingrepp: 

 

(a) För Elipse-ballongen: 
 

 
(i) Spontan, alltför tidig tömning av ballongen innan 90 dagar förflutit inuti kroppen 

berättigar patienter till (1) ny produkt som skickas till läkare utan kostnad för att 
ersätta den defekta ballongen.  Varje läkare avgör om några ytterligare kostnader 
ska belasta patienten för ballongplaceringen, men patienten debiteras inte för 
utbytesballongen; 

 
(ii) Hyperinflation av ballongen där cirka halva ballongen är fylld med gas och som 

kräver endoskopisk borttagning berättigar patienten till ett ekonomiskt stöd på 
upp till 8 000 USD.  Allurion ersätter utlägg för procedurkostnader, 
röntgenkostnader och endoskopikostnader som direkt hänför sig till 
revideringsproceduren och som inte täcks av försäkring, upp till ett maximalt 
sammanlagt belopp på 8 000 USD; 

 
(iii) Akut pankreatit som kräver endoskopisk borttagning berättigar patienten till ett 

ekonomiskt stöd på upp till 8 000 USD.  Allurion ersätter utlägg för 
procedurkostnader, röntgenkostnader och endoskopikostnader som direkt 
hänför sig till revideringsproceduren och som inte täcks av försäkring, upp till ett 
maximalt sammanlagt belopp på 8 000 USD; 

 
(iv) Perforering av magtarmkanalen som kräver kirurgisk borttagning berättigar 

patienten till ett ekonomiskt stöd på upp till 20 000 USD.  Allurion ersätter 
utlägg för kostnader för kirurgi, operationssal och anestesi som direkt hänför sig 
till den kirurgiska revideringsproceduren och som inte täcks av försäkring, upp 
till ett maximalt sammanlagt belopp på 20 000 USD; eller 

 
(v) Blockering av tunntarmen som kräver kirurgisk borttagning berättigar patienten till 

ett ekonomiskt stöd på upp till 12 000 USD.   Allurion ersätter utlägg för kostnader 
för kirurgi, operationssal och anestesi som direkt hänför sig till den kirurgiska 
revideringsproceduren och som inte täcks av försäkring, upp till ett maximalt 
sammanlagt belopp på 12 000 USD. 

 
Allurions garanti kan också gälla för andra händelserelaterade förluster av produktintegritet som 
inte specifikt undantagits, förutsatt att de granskas och godkänns av Allurion. 

 
3. Händelser som inte omfattas: Allurions garanti gäller inte för 

följande: 
 

(a) Även om kliniska studier visar att patienter i genomsnitt tappar 10 till 15 kg  
garanterar inte Allurion att en enskild patient kommer att minska i vikt eller hur mycket en 
enskild person kommer att minska i vikt, och denna garanti omfattar inte viktminskning som 
inte uppfyller medelvärdet i den kliniska studien och/eller patientens förväntningar; 
 

(b) Gastriska ballonger kan leda till obehag i varierande grad och andra symtom på intolerans, 
vilka emellanåt kan leda till en förtida endoskopisk borttagning, men garantin täcker inte 
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endoskopisk borttagning som inte åtföljs av något annat garantianspråk som beskrivs i 2(a); 
 

(c) Biverkningar som orsakas av icke avsedd användning eller kontraindicerad användning; 
 

(d) Läkar- eller patientrelaterad vårdslöshet eller felanvändning; 
 
 

Allurions garanti omfattar inga andra händelser än de händelser som omfattas enligt listan i avsnitt 
A.2.a. ovan. 

 
4. Samtycke till läsning av patientjournal:  Patienter måste till Allurion lämna ett undertecknat, 

allmänt samtycke till läsning av patientjournal för att erhålla ersättningen.  
 

 
B. PATIENTINFORMATION OM ALLURIONS GARANTI 

 
Före ingreppet ska läkaren förklara innehållet i Allurions garanti, inklusive produktutbyte, för patienten 
och ge patienten tillgång till detta dokument. Förutom att förklara villkoren i Allurions garanti och för 
produktutbyte ska läkaren gå igenom enhetens bruksanvisning från Allurion med patienten, där fördelar 
och risker med en gastrisk ballongprocedur beskrivs.  Bruksanvisningen finns här: 
https://allurion.com/quality-risk-information. 
 
C. BEGÄRA GARANTIERSÄTTNING 

 
Om en händelse som omfattas inträffar ska läkaren kontakta Allurions produktövervakningsavdelning via 
e-post till complaints@Allurion.com för att få instruktioner.  
 
Den dokumentation som krävs för respektive omfattad händelse innefattar ett undertecknat, allmänt 
samtycke till läsning av patientjournal från patienten samt dokumentation som ger belägg för att 
händelsen omfattas, vilket inkluderar följande: 
 

Produkten är skadad vid ankomsten:  
1. Bild på skadad produkt. 
2. Retur av skadad produkt för inspektion. 

 
Spontan, alltför tidig tömning av ballongen innan 90 dagar förflutit 

1. Bekräftelse genom endoskopi, röntgen eller ultraljud som visar frånvaro av ballong i 
magen eller observation med bilddokumentation av patienten på att ballongen lämnat 
kroppen. 

2. Ifyllt reklamationsformulär (SOP13-F1 Produktåterkopplingsrapport). 
3. Om möjligt, retur för inspektion av den ballong som lämnat kroppen.  Allurion 

tillhandahåller fraktmaterial och täcker fraktkostnaden. 
 

Hyperinflation av ballongen som kräver endoskopisk borttagning 
1. Bekräftelse genom endoskopi, röntgen eller ultraljud som visar en alltför fylld ballong i 

magen där cirka halva ballongen är fylld med gas. 
2. Ifyllt reklamationsformulär (SOP13-F1 Produktåterkopplingsrapport). 
3. Kvitton på patientens utlägg. 
4. Om möjligt, retur av ballongvätska för inspektion. 

 
Akut pankreatit 

https://allurion.com/quality-risk-information
mailto:complaints@Allurion.com
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1. Laboratoriebekräftad förekomst av akut pankreatit. 
2. Ifyllt reklamationsformulär (SOP13-F1 Produktåterkopplingsrapport). 
3. Kvitton på patientens utlägg. 

 
 

 
Perforering av magtarmkanalen 

1. Röntgen- eller datortomografibekräftelse på perforeringen. 
2. Ifyllt reklamationsformulär (SOP13-F1 Produktåterkopplingsrapport). 
3. Kvitton på patientens utlägg. 

 
Blockering av tunntarmen 

1. Röntgen- eller datortomografibekräftelse på blockering av tunntarmen. 
2. Ifyllt reklamationsformulär (SOP13-F1 Produktåterkopplingsrapport). 
3. Kvitton på patientens utlägg; 
4. Om möjligt, retur av ballongen för inspektion. 

 
Allurion förbehåller sig rätten att begära ytterligare information för att bekräfta garantianspråkets äkthet; 
tillhandahållande av falsk information är skäl att neka ersättning. 
 
Dokumenten kan skickas med e-post till Complaints@Allurion.com. 
 

Vid mottagandet av den dokumentation som krävs samt av det korrekt undertecknade samtycket till läsning 
av patientjournal och begäran om garantiersättning, kommer en utbytesprodukt eller check utfärdas till 
lämplig(a) part(er) i enlighet med de begränsningar som beskrivs i detta dokument. Checken ställs ut på den 
eller de parter som patienten uppger på samtycket till läsning av patientjournal. 
 
 

Med ensamrätt. © 2021 Allurion. 

 
Vid avvikelser mellan den engelska och svenska versionen ska den engelska versionen ha företräde. 
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