
Formulário de participação 
(Certificado de participação no programa « Sérénité » implantes mamários Monobloc® silicone)  

Para aderir ao programa “Sérénité”, este formulário deve ser preenchido dentro de oito dias a contar da data de 
implantação. Uma vez preenchido, pedimos que o envie para os Laboratoires Arion, por fax (+33 4 92 92 84 04) 
ou por correio ou e-mail (commercial@laboratoires-arion.fr).  

Proceda ao pagamento de 150 € líquidos na conta dos Laboratoires Arion (dados bancários também fornecidos 
abaixo) mencionando seu sobrenome e a referência “Programa Sérénité”. O pagamento é igualmente possível 
por cheque à ordem dos « Laboratoires Arion ».  

Após a recepção deste certificado e do pagamento, você receberá dos Laboratoires Arion uma confirmação de 
participação. É importante conservá-la juntamente com a cópia do certificado de participação, assim como a 
copia do cartão de paciente, porque estes documentos são uma condição essencial em caso de reclamações 
futuras e eventuais do programa « Sérénité ».  

Paciente  
Sobrenome, nome: ……………………………… ………………………   Data de nascimento: ………………………………  
Rua: …………………………………………………………………………………………………………………………………………                      
Código postal, Cidade, País: …………… ……………………………………… ……………………………………………………… 
Telefone: …………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………… 
 
Cirurgião / Doutor  
Sobrenome: …………………………………………………………       ……………………………………………………………………… 
Clínica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
Rua: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………                  
Código postal, Cidade, País: ………………… ……………………………………………… ………………………………………… 
Telefone: …………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………  
 
Intervenção (a preencher pelo cirurgião)  
Data de implantação (dd/mm/aaaa)    ............/............/..................... 
Tipo de intervenção  ∗ estética   Enchimento do implante   ∗ Silicone  
Abordagem   ∗ axilar    ∗ areolar   ∗ submamária  
Posição do implante   ∗ pré-peitoral   ∗ retropeitoral 
Referências e números de série:  

Implante direito: …………………………………………………………………………………………………………  
Implante esquerdo: …………………………………………………………………………………………………………          
Medidora (opcional): …………………………………………………………………………………………………………  

 
Pedimos que leia as condições de adesão no verso.  

Sem, eu desejo participar no programa “Sérénité”.  
Eu recebi e tomei nota das condições de participação.  
Sim, eu confirmo que se trata de um aumento mamário. 
Sim, eu confirmo que não se trata de uma reconstrução mamária.  
Sim, eu confirmo que li as condições que permitem beneficiar do programa « Sérénité »  

 
Data ……………………………………………………………… Assinatura ……………………………………………………  

 

Pedimos que envie este formulário por fax, correio postal ou e-mail segundo os dados seguintes:  

  

 Laboratoires Arion  
BP 1214  
06254 Mougins Cedex  
Fax: 04 92 92 84 04  
info@laboratoires-arion.fr 

 

Dados bancários dos Laboratoires Arion CCF  
RIB : 30056 00296 02962017779 76  
IBAN : FR76 3005 6002 9602 9620 1777 976 
BIC : CCFRFRPP  
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