
NOME NIF

o Water Jet o Trio Vortice

Composto por 1 irrigador Water jet Pack com 1 irrigador Water jet; 1 irrigador 
Vortice Jet; 1 Escova irrigadora.

ALÉM DOS IRRIGADORES, TODOS OS PACKS DE SOWASH INCLUÉM: 1 SISTEMA SOWASH; 2 ADAPTADORES DE TORNEIRA 

E LIVRO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. A GARANTIA DO FABRICANTE É DE 3 ANOS. 

SELECIONE COM X NO CIRCULO

INFORMAÇÃO DO UTENTE

ENTIDADE / MÉDICO

A PREENCHER PELO PRESCRITOR

NIF/ IDPP

ASSINATURADATA VINHETA/ CARIMBO

/            /

Leitura ótica com código de barras em farmácias e pontos de venda aderentes ▲

Para adquirir no site por tecnologia mobile, aceda pelo QR code seguinte ►

Em desktop através do site https://sowash-hidrojet.com

Poderá pedir por telefone, ligue 215959944 nos dias úteis entre as 10:00 e as 20:00.

Obtenha mais informação nas condições sobre o desconto de prescrição médica.

O código de validação desta prescrição encontra-se no campo NIF/ IDPP▼

O prescritor não é parte interessada na transação comercial. O utente não está obrigado a adquirir o conteúdo desta prescrição.

PRESCRIÇÃO MÉDICA INFORMAL

O prescritor é a entidade ou profissional de medicina ou de

higiene dentária, estabelecida legalmente ou que exerce a

sua atividade profissional na prestação de serviços de

higiene e saúde dentaria.

O utente, também podendo ser designado como paciente ou

cliente, é a pessoa que lhe foi indicado o conteúdo da

prescrição.

As farmácias e pontos de venda aderentes são todos os

revendedores autorizados pelo importador oficial de Sowash

em Portugal e que através desses o utente pode adquirir o

produto(s) mencionado nesta prescrição.

O site disponibilizado pelo endereço web e pelo QR Code

pertencem a Sowash Portugal.

Considera-se que o documento é uma prescrição informal

na medida em que a sua emissão não confere uma

obrigação ao utente em adquirir o seu conteúdo.

O prescritor ao aconselhar o utente para a utilização do

produto, de acordo com o seu conhecimento das

necessidades do utente, e das características do produto

considera que os benefícios que conhece podem auxiliar os

objetivos do utente.

O documento não é um contrato de venda, estabelecendo-

se como tal nas formalidades de compra em função às

condições impostas por cada vendedor e aceites pelo

utente.

Do mesmo modo, ao emitir este documento, a entidade

prescritora não é parte interessada na transação comercial,

não lhe cabendo qualquer bonús, comissão nem qualquer

outro incentivo para a prescrição.

Este documento de prescrição é de utilização única, não

reembolsável em qualquer montante, e tem uma validade

de 30 dias consecutivos que se iniciam na data indicada

pelo prescritor.

Para se considerar válido, este documento terá de ter todos

os campos preenchidos e deve ser assinado e carimbado

caso se o prescritor for uma clinica ou se não tiver vinhetas.

A utilização indevida deste documento, em parte e na sua

totalidade, e a colocação de dados falsos é punível pela Lei.

Os dados pessoais constantes neste documento, são

considerados os essenciais para prestar o serviço e para o

fornecimento do produto, e não são partilhados.

Este documento é público e foi disponibilizado na pagina de

Sowash Portugal em https://Sowash-hidrojet.com e poderá

ser extraído para as finalidade a que destina por todos os

profissionais de saúde ou entidades corelacionadas.

Para oferecer a comparticipação ao utente, as entidades

devem registar-se. Todos os restantes não estão abrangidos

pela oferta. Para se registar, contacte-nos.

O utilizador desta prescrição reconhece que pretende

adquirir livremente o produto que lhe foi sugerido.

A aquisição está sujeita à disponibilidade, aos preços, e às

campanhas em vigor em cada revendedor.

A prescrição por si não confere o direito ao consumidor de

comparticipação, uma vez que não se trata de uma

comparticipação pelo SNS, nem por outra entidade com o

mesmo carácter.

O desconto de comparticipação é dado pelos revendedores

aderentes e á acionado através do código do Prescritor

IDPP. Caso o prescritor não esteja registado, o desconto de

prescrição não é considerado e o cliente adquire o produto

pelo valor total proposto por cada revendedor.

O utente poderá utilizar o código nos sites web aderentes,

pelas plataformas mobile e por telefone.

O Sowash é um produto com 23% de IVA que está incluído

no preço final de compra. Dependendo do regime fiscal,

este produto pode não ser considerado um bem de saúde,

porém esse escrutínio pode ser efetuado diretamente no

portal da Autoridade Tributária.

Alguns subsistemas de saúde aceitam o Sowash como

dipositivo médico para higiene e saúde oral e além do

desconto na compra, o utente poderá adicionalmente

requerer o reembolso, do remanescente em função do que

tem contratado com a entidade.

PARA UTILIZAR A COMPARTICIPAÇÂO

1 Aceda pelo QR Code ou em https://Sowash-hidrojet.com ,

e selecione o produto que lhe foi indicado.

2 Na pagina do produto, clique em “Escolher ficheiro” e

anexe esta prescrição. (requer que tire foto ou digitalize)

3 Anexado o ficheiro, clique em Encomendar Aqui.

4 No painel de compra coloque o IDPP do prescritor e clique

em “Aplicar”. O desconto é apresentado em valor de Euros.

5 De seguida clique em “Confirmar e Avançar.”

6 Preencha o formulário de envio e selecione a modalidade

de envio e de pagamento que mais lhe convém. NOTA: O

número de contribuinte do utilizador deve corresponder ao

do Utente na prescrição.

7 Confirme os dados e proceda ao pedido.

Poderá fazer o mesmo processo por telefone, ligue

215959944.

Esta modalidade depende da adesão dos pontos de venda

e do registo prévio dos prescritores

As condições são válidas em Portugal e Regiões

Autónomas e podem acumular outros descontos e ofertas

em vigor.
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