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Garancia 
 

A RelaxDent Implant és Fogászati Centrum a páciensek ellátását a legnagyobb odafigyeléssel mindenkori fogorvosi, 
orvosi, higiénés, és etikai normáknak megfelelően végzi! A folyamatos szakmai továbbképzés és a megfelelő minőségi 
anyagok használata lehetővé teszi, hogy betegeink számára a kezeléstől függően akár 2-3 év garanciát biztosítsunk, az 
általunk készítet protetikai-, konzerváló-fogászati és szájsebészeti munkákra! 

 

 Esztétikus tömések, kompozit restaurációk: 2 év 

 Rögzített fogpótlások (hidak, koronák, inlay-k, onlay-k): 3 év 

 Kivehető fogpótlások: 1 év 

 Implantátum: élettartam garancia 

 

A garancia kiterjed a következőkre:   

Minden a RelaxDent Implant és Fogászati Centrumban dolgozó vagy közreműködő fogorvos, asszisztens , 
dentalhigiénikus, vagy fogtechnikusa által kivitelezett konzerváló fogászati, protetikai, szájsebészeti, implantológiai, 
parodontológiai és fogszabályzási ellátásra. 

 

A garancia nem vonatkozik az alábbiakra , vagy a garancia elvesztésével  járhat:  

- Az el nem végzett kezelésekre (pl.: tömés vagy híd készítését követően pulpitiszes fog gyökérkezelésére, a fogak 
további szuvasodására). 

- A fogmű sportolás, külső mechanikus behatás, vagy baleset következtében létrejött sérülése 

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre. 

- A restauráción otthon végzett javítási vagy átalakítási kísérletből származó károsodásokra. 

- Ha a páciens többszöri távolmaradása esetlegesen a kezelés újrakezdését indokolja. 

- Ha a kezelés folyamán idegen (a RelaxDent Kft  szerződésben, vagy munkaviszonyban nem álló és vagy ugyan 
szerződésben álló de nem a Kft. keretein belül, annak hivatalos telephelyein  végzett tevékenység során) fogorvos, 
fogtechnikus a kezelésbe beleavatkozik. 

- A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából adódó normál elhasználódása (pl.: kivehető fogpótlások precíziós 
elhorgonyzására használt cserélhető betétjének kopása). 

- A csontozat és fogágy természetes csökkenése, sorvadása következtében létrejött esztétikai funkcionális, vagy a fog 
elvesztésével  járóproblémára. 

- Ha olyan általános betegségben szenved, amely hatással van a fogazatra, fogágyra és csontozatra (pl: reflux, 
cukorbetegség, csontritkulás, kemo- vagy sugárterápia)   

- Implantációs fogpótlások esetében, ha dohányzik és/vagy a félévenkénti szűrővizsgálatot elmulasztja, az teljes 
garanciavesztést eredményez. 

- Fogfehérítés során a fogak fehéredése nagyban függ a fog eredeti színétől, a fog tömörségétől és olyan egyéni 
tényezőktől, amely miatt a fehéredés mértéke nem garantálható! 

- A gyökérkezelés anatómiai rendellenességek miatti sikertelensége,  

- Régen és/vagy más orvos által gyökérkezelt fogak gyulladása miatti újra gyökérkezelésének sikertelensége. 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a gyökérkezelés a leggondosabb orvosi beavatkozás mellett is 5-10%-os sikertelenségi 
rátával dokumentált kezelés. (okai lehetnek: egyéni anatómiai variációk, gyökér görbület, gyökércsatorna szűkülete). 

 

http://www.fogak.hu/
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Felhívjuk a figyelmét, hogy rögzített híd / korona fogpótlás készítése esetén fontos a pótlás fél évvel későbbi röntgenes 
ellenőrzése, mert a fogak akár tünet nélküli esetleges elhalása 5-10%-os eshetőséggel következhet be. A probléma 
ideje korán felfedezve jó prognózissal kezelhető! 

Rögzített fogpótlás készítése során a teljes munkafolyamat alatt elvárjuk és jó néven vesszük, ha segítő, vagy bíráló 
kritikával bír a munkánk iránt és jelzi felénk esetleges nemtetszését a hidak/koronák színét alakját méretét illetően, vagy 
bármilyen más Ön számára nem tetsző esztétikai probléma esetén. Sajnos azonban a fogmű végleges rögzítését 
követően nem áll módunkban azt lecserélni a fentebb említett esztétikai indokokra hivatkozva, viszont kérésére 
bizonytalanság esetén lehetőség van a fogmű néhány hétre történő ideiglenes rögzítésére (esetleges utókorrekcióra). 
Az esztétikai korrekciót, a végleges ragasztást megelőzően, mindaddig szívesen elvégezzük, amíg azt Ön 
megfelelőnek nem találja! 

A garancia feltételei: 

A fogászati szűrő és kontroll vizsgálaton való megjelenés az alábbiak szerint: Szájsebészeti, implantológiai, 
parodontológiai, protetikai és gyökérkezeléseket követően az első kontroll 6 hónapon belül, ezt követően a további 
kontrollok  12 hónapon belül esedékesek. Minden egyéb kezelés esetébe ha a Felek  arról szóban vagy írásban arról 
másképp nem rendelkeznek az évenként egyszeri kontroll szükséges. 

  

A páciens megfelelő kooperációja arra vonatkozóan, hogy betartja a kezelőorvosától a fogazat és fogmű gondozására 
kapott tanácsokat. 

 

Budapest. 2020.07.01 

 

http://www.fogak.hu/




A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. ZÖLD
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.02.08. 07.56.14


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. ZÖLD GÁBOR
Születési hely: BUDAPEST                 13
Születési dátum: 1975.11.10.
Anyja neve: SZABÓ KATALIN


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1:uk:uidpwd
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2021.02.08. 07.56.14
					
				 
					 ID_73b6af5b-aa5d-4db2-8ae1-8648172b29fc
				
				 
					 DR. ZÖLD GÁBOR
					
				 
					 DR. ZÖLD GÁBOR
					
				 
					 SZABÓ KATALIN
					
				 
					 1975.11.10.
					
				 
					 BUDAPEST                 13
					
			
		
	



		2021-02-08T08:13:31+0100


		2021-02-08T08:13:38+0100




