Cobertures Adeslas COMPLETA
1. Medicina primària
· Medicina general i infermeria, en consulta i a domicili.
· Pediatria i puericultura per a menors de catorze anys.
· Infermeria. Servei en consulta i a domicili.

2. Urgències
3. Especialitats
En consultes mèdiques o en règim d’hospitalització.

4. Mitjans de diagnòstic
· Anàlisis clíniques, anatomia patològica i citopatologia.
· Radiologia general: tècniques habituals de diagnòstic per la imatge.
· Altres mitjans de diagnòstic: Doppler cardíac, electrocardiografia, electroencefalografia, electromiografia,
fibroendoscòpia i ecografies.
· Mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia : immunohistoquímica, ergometria, Holter, medicina nuclear, amniocentesi i
cariotips, ressonància magnètica i TAC/escàner, colonografia efectuada amb TAC, coronariografia per TAC, PET.
· Mitjans de diagnòstic intervencionista : radiologia intervencionista vascular i visceral i hemodinàmica vascular.
· Proves genètiques: que tinguin com a finalitat el diagnòstic de malalties en pacients afectes i simptomàtics. També
inclou els tests d’ADN fetal en sang materna quan estiguin mèdicament indicats per al cribratge prenatal.

5. Medicina preventiva
· Pediatria: inclou controls preventius i de desenvolupament infantil.
· Obstetrícia i ginecologia: revisió ginecològica anual, per a la prevenció del càncer de mama, endometri i cèrvix.
· Cardiologia: prevenció del risc coronari en persones de més de quaranta anys.
· Urologia: revisió urològica anual per a la prevenció del càncer de pròstata.
· Planificació familiar : control del tractament amb anovulatoris, implantació de DIU i la seva vigilància, incloent-hi el
cost del dispositiu. Lligadura de trompes i vasectomia.

6. Tractaments especials
· Teràpies respiratòries a domicili (oxigenoteràpia, aerosolteràpia i ventiloteràpia).
· Transfusions de sang o plasma.
· Logopèdia i foniatria. Tractament de patologies del llenguatge, de la parla i de la veu derivades exclusivament de
processos orgànics.
· Laserteràpia.
· Tractament del dolor.
· Nucleotomia percutània.
· Hemodiàlisi per a insuficiències renals agudes o cròniques.
· Quimioteràpia.
· Oncologia radioteràpica.
· Litotrícia renal.
· Ones de xoc per a calcificacions musculotendinoses.

7. Trasplantaments d’òrgans, teixits i cèl·lules d’origen humà
Trasplantament autòleg de medul·la sò sia o trasplantament de còrnia.

8. Implants i pròtesis quirúrgiques
Vàlvules cardíaques, marcapassos, pròtesis de bypass vascular, pròtesis internes traumatològiques, lents intraoculars
(monofocals i bifocals), malles sintètiques per a la reconstrucció abdominal o toràcica i els reservoris per al
tractament del dolor. També les pròtesis de mama (per a la reconstrucció de la mama mastectomitzada).

9. Hospitalització
Hospitalització obstètrica (parts)
Inclou el tractament del ginecòleg obstetre o la matrona en ingrés hospitalari durant el procés d’embaràs o part, i el niu
o la incubadora per al nounat durant el seu internament hospitalari.
Hospitalització quirúrgica
Inclou les especialitats quirúrgiques per al tractament de les patologies que ho requereixin, l’estudi preoperatori o
preanestèsic (consulta, analítica i electrocardiograma), les visites i cures del postoperatori immediat, la cirurgia major
ambulatòria i, si és el cas, els implants quirúrgics i les pròtesis.
Hospitalització mèdica sense intervenció quirúrgica
Inclou les diferents especialitats mèdiques per al diagnòstic o el tractament de les patologies mèdiques susceptibles
d’ingrés.
Hospitalització pediàtrica
Per a menors de catorze anys. Inclou l’assistència per motiu d’intervenció quirúrgica o malaltia mèdica tant en
hospitalització convencional com en unitats de neonatologia (vigilància intensiva o cures intermèdies).
Hospitalització en unitat de vigilància intensiva (UVI)
Hospitalització psiquiàtrica
Exclusivament per als malalts de processos aguts o crònics en període d’agitació, diagnosticats prèviament per un
especialista del quadre mèdic de l’asseguradora, en règim d’internament o en hospitalització de dia, amb un límit de
cinquanta dies per any natural.
Hospitalització de dia
Tant per a processos quirúrgics com mèdics, incloent-hi els tractaments quimioteràpics en oncologia. Comprèn les
despeses d’estada, la medicació i els mitjans de diagnòstics utilitzats durant la permanència al centre hospitalari.

10. Altres serveis
·
·
·
·

Ambulàncies (sota prescripció d’un facultatiu del quadre mèdic d’Adeslas).
Preparació al part.
Podologia (màx. de 12 sessions).
Assistència a l’estranger (12.000 €).

11. Adeslas és Més
· Línia d’orientació mèdica.
· 2a opinió mèdica.
· Cirurgia refractiva.*
· Psicoteràpia: fins a 20 sessions anuals. I en el cas de trastorns alimentaris, 40 sessions. A partir de la sessió 21 i 41
el cost és de 24 €.*
· Reproducció assistida.*
· Medicines alternatives: homeopatia, osteopatia, acupuntura.*
· Proves COVID-19.*
· Cures domiciliàries per a persones dependents o amb cronicitat.*
· Estudi biomecànic de la marxa i descomptes en plantilles.*
Cobertures a títol informatiu. Les condicions específiques d’aquest producte es troben en les Condicions
generals del producte Adeslas COMPLETA.

*Preus especials per als nostres assegurats.
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

