
Garancia

 A TOMA DENTAL-ban fogorvosi tevékenységünket maximális felelősséggel végezzük és 
kizárólag megbízható forrásból származó minőségi fogászati alapanyagokat használunk, 
melyek megfelelnek a legszigorúbb minőségi előírásoknak.
A fogtechnikai laborban készített fogművekre 3 év, a beültetett implantátum szerkezeti 
elemeire 5 év garanciát vállalunk, rendeltetésszerű használat mellett, betartva az orvosi 
utasításokat, a 6 havonta történő ellenőrzést és a nagyon szigorú szájhigiénét.

A garancia nem terjed ki:

 beavatkozástól függetlenül panaszt okozó egyéb betegségek okozta károkra,

 a fogbél, fogágy, íny gyulladásos betegségeire és az ebből származó károkra

 az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődésére, 
amely az előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások 
elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.

 minden olyan társbetegségre, mely hatással lehet a fogak állapotára,

 pszichés szokások miatt létrejövő károsodásokra (éjszakai fogcsikorgatás),

 szándékos károkozásra, balesetből származó sérülésre.

A fentieket elolvastam megértettem, és kérem az elkészült fogmű 
(……………………………………………………………………………………………….) 
átadását, beragasztását, melynek színével, formájával elégedett vagyok.  

Sopron, …………………………………….

……………………………………..

Páciens aláírása 

 



Garantie

Bei TOMA-DENTAL führen wir unsere zahnmedizinische Arbeit mit maximaler 
Verantwortung durch und verwenden nur zuverlässige Quellen von Qualitätsmaterialien, die 
den strengsten Qualitätsstandards entsprechen.
Wir haben 3 Jahre Garantie für Zahnersätze die im Dentallabor angefertigt wurden, und 5 
Jahre auf die Strukturelemente der Implantate. Voraussetzung der Garantie ist ordentlicher 
Gebrauch in Übereinstimmung der medizinischen Anweisungen, Kontrolle pro 6 Monaten 
und sehr strenge Mundhygiene.

Die Garantie gilt nicht:

 Unabhängig von irgendeiner Störung irgendeiner anderen Krankheit, die die 
Beschwerde verursacht,

 Die entzündlichen Erkrankungen der Gebärmutter, des Kiefers, des Zahnfleisches und 
der daraus resultierenden Schäden

 Aufgrund lokaler oder entfernter Entzündung der Implantate aufgrund der 
Nichtbefolgung der vorgeschriebenen Nachsorge, Kontrolluntersuchungen und 
Anweisungen zur Mundhygiene oder anderer Erkrankungen der fernen Organe.

 Irgendwelche Komorbiditäten, die den Zustand der Zähne beeinflussen können,

 Schäden durch psychische Gewohnheiten (nächtliches Zähneputzen),

 Vorsätzliche Beschädigung, Verletzung infolge eines Unfalls. 

Ich habe das oben genannten Kriterien gelesen und verstanden und bitte Sie, den fertigen Zahnersatz 

(………………………………………………………………………………………………………….)
einzusetzen, mit derer Farbe und Form ich zufrieden bin.

Sopron,……………………………………

………………………………………………….

Patient - Unterschrift



Guarantee

At TOMA DENTAL we perform our dental work with maximum responsibility and use only 
reliable sources of quality dental materials that meet the strictest quality standards.
We have 3 years in the dental laboratory, we have a 5 year guarantee for the structural 
elements of the implanted implant, with proper use, in compliance with medical instructions, 
6 months of inspection and very strict oral hygiene.

The warranty does not cover:

 irrespective of any interference with any other illness causing the complaint,

 the inflammatory diseases of the uterus, the jaw, the gums and the resulting damage

 due to local or remote inflammation of the implants due to the failure to follow the 
prescribed aftercare, control tests and oral hygiene instructions, or other distant organ 
disorder.

 any co-morbidities that may affect the condition of the teeth,

 harms caused by psychic habits (nocturnal toothbrushing),

 intentional damage, injury resulting from an accident.

I have read the above, I understand and ask for the finished denture

(……………………………………………………………………………………………….)

I am satisfied with.the colour and shape of the denture.

Sopron, …………………………………….

…………………………………… ..

Patient signature
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