
 

 

Condicions per a la garantia de 10 anys dels implants 
osteointegrats col·locats a la Clínica Belodonte 
 

La garantia cobreix, a partir de la col·locació de l'implant osteointegrat i durant un termini de 10 anys, els següents 
conceptes: 

§ Honoraris professionals de l'extracció de l'implant fracassat. 

§ Medicació, materials, fungibles i instrumental necessaris utilitzats en les intervencions de l'extracció de 
l'implant fracassat. 

§ Honoraris professionals de la intervenció de reposició de l'implant osteointegrat. 

§ Medicació, materials, fungibles i instrumental necessaris utilitzats en la intervenció de reposició de l' implant 
osteointegrat. 

§ Cost de l'Implant utilitzat per a la reposició, així com els diferents additaments necessaris. 

La garantia de 10 anys es limita a la reposició de l'implant fracassat, que s'haurà de realitzar, tant l’extracció com la 
reposició, necessàriament a la Clínica Belodonte, i no inclou cap prestació relativa al tractament protètic sobre l'implant. 

La col·locació de l'implant no constitueix l'acte final del tractament, sinó que és necessari visitar periòdicament al 
facultatiu, de tal manera que, per a poder tenir dret a la garantia establerta, serà necessari i imprescindible: 

§ Haver abonat la totalitat del tractament objecte de la garantia. 

§ Realitzar a la Clínica Belodonte, com a mínim, una higiene bucal anual. 

§ Fer el seguiment indicat pel professional, que, com a mínim, serà d'una visita anual a l'especialista de la 
Clínica Belodonte. 

§ Acudir a una consulta immediata/ d'urgència a la Clínica Belodonte sempre que apareguin ulceracions, 
alguna anormalitat o mobilitat de l'implant. 

§ Mantenir una correcta higiene dental. 

§ No haver estat sotmès amb posterioritat a la col·locació de l'implant a un tractament radioteràpic de cap i/o 
coll. 

§ No haver estat sotmès amb posterioritat a la col·locació de l'implant a un tractament amb quimioteràpia o 
amb bifosfonats. 

§ En el supòsit d'estar diagnosticat de malaltia periodontal, seguir escrupolosament les indicacions de 
l'especialista i sotmetre's a tots els tractaments indicats pel mateix. 

§ En cas de patir diabetis mellitus (tipus I o tipus 2), que aquesta estigui ben tractada i correctament 
controlada, amb xifres d'hemoglobina glicosilada dels dos darrers anys dins de la normalitat. 

 

 


