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Allurion Assurance Plus Garanti Programı 
 

Bu dokümanda, Elipse Mide Balonu Sistemi için 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak Allurion Assurance 
Plus Garanti Programı açıklanmaktadır. Garanti, aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır: 

 
 

Kapsam Dahilindekiler Garanti programı 

Balonun 90 günden önce 
kendiliğinden erken sönmesi 

Yeni ürün hastaya veya doktora herhangi bir bedel yansıtılmadan hastanın 
doktoruna gönderilir.  Yerleştirme prosedürü ile ilgili tüm masraflardan hasta 
ve/veya doktor sorumludur.  

Endoskopik çıkarma 
gerektiren aşırı şişme 

8.000 dolara kadar finansal yardım. 
 
Allurion, toplamda maksimum 8.000 dolara kadar olan, revizyon prosedürü ile 
doğrudan bağlantılı ve sigortanın karşılamadığı cepten harcanan prosedür 
ücretlerini, röntgen masraflarını ve endoskopik masrafları karşılayacaktır.  

Akut Pankreatit 8.000 dolara kadar finansal yardım. 
 
Allurion, toplamda maksimum 8.000 dolara kadar olan, revizyon prosedürü ile 
doğrudan bağlantılı ve sigortanın karşılamadığı cepten harcanan prosedür 
ücretlerini, röntgen masraflarını ve endoskopik masrafları karşılayacaktır. 

GI Perforasyon 20.000 dolara kadar finansal yardım. 
 
Allurion, toplamda maksimum 20.000 dolara kadar olan, revizyon prosedürü ile 
doğrudan bağlantılı ve sigortanın karşılamadığı cepten harcanan prosedür 
ücretlerini, röntgen masraflarını ve endoskopik masrafları karşılayacaktır. 

İnce bağırsak obstrüksiyonu 12.000 dolara kadar finansal yardım. 
 
Allurion, toplamda maksimum 12.000 dolara kadar olan, revizyon prosedürü ile 
doğrudan bağlantılı ve sigortanın karşılamadığı cepten harcanan prosedür 
ücretlerini, röntgen masraflarını ve endoskopik masrafları karşılayacaktır. 
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Balonun kendiliğinden vaktinden önce sönmesi, aşırı şişmesi, akut pankreatit, GI perforasyon ve ince 
bağırsak obstrüksiyonu, mide balonlarının bilinen riskleri arasındadır.  

 
Doktorun tıbbi eğitimi, kullanılan cihazlara ve prosedürlere aşinalığı, hastanın tıbbi geçmişi ile ilgili bilgisi, 
doktoru hastaya bu prosedürlerin ve Elipse Balonunun riskleri ve faydaları ile ilgili bilgileri sağlayacak en 
doğru kişi konumuna getirir.  Bu nedenle doktor bir bilgilendirilmiş aracı olarak, balonun kendiliğinden 
vaktinden önce sönmesi, aşırı şişmesi, akut panktreatit, GI perforasyon, ince bağırsak obstrüksiyonu 
riskleri ve mide balonlarıyla ilişkili olası diğer advers reaksiyonlar ve komplikasyonlar dahil, hastaya 
prosedür öncesinde uygun risk bilgilerini sağlamakla yükümlüdür. Allurion web sitemiz aracılığıyla Elipse 
Balonu ile Allurion Programının faydalarını ve risklerini açıklayan Kullanım Talimatının (IFU) bir kopyasını 
tüm doktorlara ve hastalara sunsa da hastalar için risk bilgilerinin birincil kaynağı bilgilendirilmiş aracıdır. 
İlgili kopyalar, Allurion ile doğrudan irtibata geçilerek de elde edilebilir. Bu dokümanın doktor ile hasta 
arasındaki eksiksiz ve açık bir konuşmanın veya kullanım talimatının içerdiği önemli güvenlik bilgilerinin 
yerini alması amaçlanmamıştır ve yerini alamaz.  Kullanım talimatının dijital bir kopyasına 
https://allurion.com/quality-risk-information adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
Nitelikli Allurion Programı Elipse Balonları aşağıdakilerdir (buradan itibaren "Elipse™ Balonları" olarak 
anılacaktır): 

 
Elipse™ Balonları REF 10B ve 10C parça numaraları F010-17 ve FS010-20 

 
BU, YALNIZCA SINIRLI BİR GARANTİDİR VE BU DOKÜMANDA BELİRTİLEN HÜKÜMLERE VE KOŞULLARA 
TABİDİR. KANUN GEREĞİ VEYA DİĞER DURUMLARDA, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA 
UYGUNLUKLA İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA 
ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLER KAPSAM DIŞINDADIR. BU SINIRLI GARANTİDE ORTAYA KOYULDUĞU 
ŞEKİLDE NİTELİKLİ ELIPSE BALONLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE GEREKLİ REVİZYON PROSEDÜRLERİ VEYA 
AMELİYAT İÇİN BELİRLENEN TUTARLARIN ÖDENMESİ, YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ 
ÖLÇÜDE, HASTANIN TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜMÜDÜR. ALLURION, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK BU 
ÜRÜNLERİN KULLANIMINDAN DOĞAN HERHANGİ BİR ARIZİ, DOLAYLI, NETİCE KABİLİNDEN VEYA ÖZEL 
KAYIP, ZARAR VEYA MASRAFLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ALLURION, BU ÜRÜNLERLE BAĞLANTILI 
HERHANGİ BİR FARKLI VEYA İLAVE YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEZ VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE 
BU YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI ÜSTLENMESİ İÇİN YETKİ VERMEZ. BU SINIRLI GARANTİ İLE 
BİRLİKTE BU BÖLÜM, ALLURION İLE HASTA ARASINDAKİ RİSKLERİ TAHSİS EDER. BU TAHSİS, ÜRÜNLERİN 
FİYATLANDIRILMASINDA YANSITILIR VE ALLURION İLE HASTA ARASINDAKİ PAZARLIĞIN TEMELİNİN 
ÖNEMLİ BİR UNSURUDUR. BAZI BÖLGELERDE ZIMNİ BİR GARANTİNİN NE KADAR SÜRECEĞİ İLE İLGİLİ 
KISITLAMALARA VEYA ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASINA YA DA 
KISITLANMASINA İZİN VERİLMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ KISITLAMALAR, BAHSİ GEÇEN HASTA İÇİN 
GEÇERLİ OLMAYABİLİR. 

 
 ALLURION GARANTİLERİNİN UYGULANMASI 

 
A. GARANTİ 

 
1. Takvim: Allurion Garantisi, 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında bir uygunluk davası açılan ve 

daha önce geçerli olan Allurion garanti Programının yerine geçtiği Amerika Birleşik Devletleri 
dışındaki tüm Allurion pazarlarındaki Elipse Balonları için otomatik olarak geçerli olacaktır.  Vücut 
içinde balonun 90 günden önce kendiliğinden erken sönmesi ile ilgili iddialar, balonun ilk 
yerleştirildiği tarihten itibaren 120 gün içinde yapılmalıdır.  Aşırı şişme, akut pankreatit, GI 
perforasyon ve ince bağırsak obstrüksiyonu ile ilgili iddialar, balonun ilk yerleştirildiği tarihten 
itibaren 180 gün içinde yapılmalıdır. 
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2. Kapsam Dahilindeki Olaylar: Allurion Garantisi, cerrahi müdahale gerektirmeleri durumunda 
yalnızca 
aşağıdaki kapsam dahilindeki olaylar (her biri "Kapsam Dahilindenki Olay") için geçerlidir: 

 

(a) Elipse Balonu İçin: 
 

 
(i) Vücut içinde balonun 90 günden önce kendiliğinden erken sönmesi durumunda 

hastalar, etkilenen balonu değiştirmesi için doktora gönderilen (1) ücretsiz ürünü 
alma hakkı kazanır.  Değiştirme prosedürü için hastaların ilave bir ücret üstlenip 
üstlenmeyeceğine doktorlar karar verecektir, ancak hasta, yeni balon için ücret 
ödemeyecektir; 

 
(ii) Endoskopik çıkarma gerektiren, balonun yaklaşık yarısının gazla dolması ile aşırı 

şişme durumunda hasta, 8.000 dolara kadar finansal yardıma hak kazanır.  
Allurion, toplamda maksimum 8.000 dolara kadar olan, revizyon prosedürü ile 
doğrudan bağlantılı ve sigortanın karşılamadığı cepten harcanan prosedür 
ücretlerini, röntgen masraflarını ve endoskopik masrafları karşılayacaktır; 

 
(iii) Endoskopik çıkarma gerektiren akut pankreatit durumunda hasta, 8.000 dolara 

kadar finansal yardıma hak kazanır.  Allurion, toplamda maksimum 8.000 dolara 
kadar olan, revizyon prosedürü ile doğrudan bağlantılı ve sigortanın 
karşılamadığı cepten harcanan prosedür ücretlerini, röntgen masraflarını ve 
endoskopik masrafları karşılayacaktır; 

 
(iv) Cerrahi çıkarma gerektiren GI perforasyon durumunda hasta, 20.000 dolara 

kadar finansal yardıma hak kazanır.  Allurion, toplamda maksimum 20.000 
dolara kadar olan, revizyon prosedürü ile doğrudan bağlantılı ve sigortanın 
karşılamadığı cepten harcanan prosedür ücretlerini, röntgen masraflarını ve 
endoskopik masrafları karşılayacaktır; veya 

 
(v) Cerrahi çıkarma gerektiren ince bağırsak obstrüksiyonu durumunda hasta, 12.000 

dolara kadar finansal yardıma hak kazanır.   Allurion, toplamda maksimum 12.000 
dolara kadar olan, revizyon prosedürü ile doğrudan bağlantılı ve sigortanın 
karşılamadığı cepten harcanan prosedür ücretlerini, röntgen masraflarını ve 
endoskopik masrafları karşılayacaktır. 

 
Allurion Garantisi ayrıca, özellikle hariç tutulmayan, Allurion'un incelemesine ve onayına tabi olan 
diğer olay bağlantılı ürün bütünlüğü kayıpları için de geçerli olabilir. 

 
3. Kapsam Dışındaki Olaylar: Allurion Garantisi aşağıdaki 

durumlarda geçerli değildir: 
 

(a) Klinik çalışmalar hastaların ortalama 10 ila 15 kg verdiğini göstermiş olsa da  
Allurion, tüm hastaların kilo vereceği veya herhangi bir bireyin ne kadar kilo vereceği ile ilgili 
güvence vermez, ve bu garanti, bu klinik çalışmadaki ortalama değerleri ve/veya hasta 
beklentilerini karşılamayan kilo kaybını kapsamaz. 
 

(b) Mide balonları çeşitli derecelerde rahatsızlığa ve diğer intolerans semptomlarına neden 
olabilir ve bu durum zaman zaman erken endoskopik çıkarmayla sonuçlanabilir, ancak 
garanti, 2(a)'da belirtilen kapsam dahilindeki başka bir iddianın eşlik etmediği endoskopik 
çıkarmayı kapsamaz; 
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(c) Endikasyon dışı veya kontraendike kullanım kaynaklı advers olaylar; 

 
(d) Doktor veya hasta ile ilgili ihmal veya suistimal; 

 
 

Allurion Garantisi, yukarıda bölüm A.2.a.'da listelenen kapsam dahilindeki olayların dışında kalan 
diğer olayları kapsamaz. 

 
4. Yayın Tarihi  Hastalar, geri ödeme alabilmek için Allurion'a imzalı, genel bir bildirim sunmalıdır.  

 
 
B. ALLURION GARANTİSİNE İLİŞKİN HASTA BİLGİLENDİRME 

 
Doktor, prosedürden önce hastaya ürün değişimi dahil olmak üzere Allurion Garantisinin detaylarını 
anlatmalı ve hastanın bu dokümanın bir kopyasına erişmesini sağlamalıdır. Doktor, Allurion Garantisi ve 
Ürün Değişimi şartlarını açıklamanın yanı sıra, Allurion'un sağladığı, bir mide balonu işleminin faydalarını 
ve risklerini açıklayan cihaz kullanım talimatını hasta ile birlikte gözden geçirmelidir.  Bu elektronik 
kullanım talimatının dijital bir kopyası https://allurion.com/quality-risk-information adresinden temin 
edilebilir. 
 
C. DAVA AÇMA 

 
Kapsam Dahilindeki bir Olay meydana gelirse, doktor, talimatları complaints@Allurion.com adresinden e-
posta ile almak için Allurion'un Ürün Denetim Departmanı ile irtibata geçmelidir.  
 
Kapsam dahilindeki her bir olay için gerekli dokümanlar, hastanın imzalı, genel bir bildirimini ve kapsam 
dahilindeki bir iddiayı gösteren ve aşağıda belirtilenlere yer verilen dokümanları içerir: 
 

Ürünün hasarlı gelmesi:  
1. Hasarlı ürünün resmi; 
2. Hasarlı ürünün inceleme için geri gönderilmesi. 

 
Balonun 90 günden önce kendiliğinden erken sönmesi 

1. Midede balon olmadığını veya hasta tarafından gözlemlenen ve görüntü ile belgelenen 
balonun atılışını gösteren Endoskopik, Röntgen veya Ultrason teyidi; 

2. Doldurulmuş şikayet raporu formu (SOP13-F1 Ürün Geri Bildirim Raporu); 
3. Mümkünse atılan balonun inceleme için geri gönderilmesi.  Allurion gönderim 

malzemelerini sağlayacak ve gönderim maliyetlerini karşılayacaktır. 
 

Endoskopik çıkarma gerektiren aşırı şişme 
1. Balonun yaklaşık yarısı gaz ile dolarak midede balonun aşırı şiştiğini gösteren 

Endoskopik, Röntgen veya Ultrason teyidi; 
2. Doldurulmuş şikayet raporu formu (SOP13-F1 Ürün Geri Bildirim Raporu); 
3. Hastanın cepten yaptığı harcamalara ait faturalar; 
4. Mümkünse balon sıvısının inceleme için geri gönderilmesi. 

 
Akut pankreatit 

1. Akut pankreatitin laboratuvar teyidi 
2. Doldurulmuş şikayet raporu formu (SOP13-F1 Ürün Geri Bildirim Raporu); 
3. Hastanın cepten yaptığı harcamalara ait faturalar. 

https://allurion.com/quality-risk-information
mailto:complaints@Allurion.com.
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Gİ Perforasyon 

1. Perforasyonun Röntgen veya BT ile teyidi; 
2. Doldurulmuş şikayet raporu formu (SOP13-F1 Ürün Geri Bildirim Raporu); 
3. Hastanın cepten yaptığı harcamalara ait faturalar. 

 
İnce bağırsak obstrüksiyonu 

1. İnce bağırsak obstrüksiyonunun Röntgen veya BT ile teyidi; 
2. Doldurulmuş şikayet raporu formu (SOP13-F1 Ürün Geri Bildirim Raporu); 
3. Hastanın cepten yaptığı harcamalara ait faturalar. 
4. Mümkünse balonun inceleme için geri gönderilmesi. 

 
Allurion, bir iddianın gerçekliğini teyit etmek için ilave bilgi talep etme hakkını saklı tutar ve yanlış bilgi 
sağlanması, iddianın reddedilmesine neden olur. 
 
Dokümanlar Complaints@Allurion.com e-posta adresine gönderilebilir. 
 

Gerekli dokümanlar ve uygun şekilde imzalanmış bildirim ve iddia formu alındıktan sonra bu dokümanda 
belirtilen kısıtlamalara uygun olarak ilgili taraf veya taraflara yeni ürün veya çek verilecektir. Çek, hasta 
tarafından bildirim formunda belirtilen taraf veya taraflara ödenecektir. 
 
 

Tüm hakları saklıdır. © 2021 Allurion. 

 
İngilizce sürümle Türkçe sürüm arasında herhangi bir uyuşmazlık oluşması halinde İngilizce sürüm tercih 
edilmelidir 

mailto:Complaints@Allurion.com.
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