
1. Prestacions Cobertes

Medicina Primaria
 Medicina general. Assistència a consulta i a domicili.
 Pediatria, Neonatologia i Puericultura. Per a nens menors de catorze anys.
 Infermeria. Servei de A.T.S./D.U.E . En consulta i a domicili. En aquest últim cas sempre que

el  malalt  estigui  al  llit  i  prèvia  prescripció d'un metge del  quadre mèdic  de SegurCaixa
Adeslas.

Urgències
Servei permanent d'urgència, que es prestarà al centre o centres que consten en el quadre mèdic 
lliurat per SegurCaixa Adeslas. L'assistència serà domiciliària sempre que l'estat del malalt ho 
requereixi.

Especialitats
Assistència sanitària en règim ambulatori o d'internament hospitalari (segons procedeixi a criteri 
del quadre mèdic de SegurCaixa Adeslas), en les especialitats que a continuació se citen : 

- Alergología. Les vacunes seran a compte de
l'assegurat. 
- Anestesiologia i reanimació.
-  Angiologia  i  cirurgia  vascular.  Inclou  el
Tractament  endoluminal  de  varius  per  làser
sempre que no sigui per motius estètics.
- Aparell Digestiu. Queda expressament exclosa
la càpsula endoscòpica.
- Cardiologia.
- Cirurgia Cardiovascular.
- Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.  Inclou
la cirurgia bariàtrica per a pacients en els  que
hagi  fracassat  el  tractament  conservador
supervisat , amb un imc ≥ a 40kg / m₂, o a 35 si
s'associen comorbiditats majors . 
-  Cirurgia  Maxil·lofacial.  Queden  exclosos  els
tractaments estètics . Així mateix queda 
exclosa  la  cirurgia  ortognàtica  ,  la

preimplantacional i la prepotèsica encara que 
les mateixes tinguin finalitat funcional 
- Cirurgia Pediàtrica.
- Cirurgia Plàstica Reparadora.  Queda inclosa la
reconstrucció  exclusivament  a  la  mama
afectada  després  mastectomia  radical,  i  la
pròtesi mamària i expansors de pell requerits en
aquesta intervenció quirúrgica.
- Cirurgia Toràcica.
- Dermatologia mèdica quirúrgica.
- Endocrinologia i nutrició.
- Geriatria.
- Hematologia i hemoteràpia.
- Immunologia.
- Medicina interna.
- Medicina nuclear.



- Nefrologia.
- Neonatologia.
- Pneumologia. Aparell respiratori.
- Neurocirurgia.
- Neurofisiologia Clínica.
- Neurologia.
-  Obstetrícia  i  Ginecologia.  Vigilància  de
l'embaràs i assistència als parts.
- Odonto-Estomatologia. Es troben cobertes les
cures estomatològiques, extraccions i neteja de
boca.  A  partir  de  la  segona  neteja  de  boca
anual, serà necessària la prescripció mèdica.
-Oftalmologia. Inclou retinografia , la tomografia
de coherència òptica , Ortòptica , tractament de
la degeneració macular  associada a  l'edat  per
teràpia  foto-dinàmica  o  injecció  intravítrea  de
fàrmacs  (en  aquest  cas  el  cost  dels  fàrmacs
utilitzats aniran a càrrec de l'Assegurat) . 
- Oncologia.
- Otorinolaringologia. Inclou la radiofreqüència
de cornetes i la cirurgia mitjançant Làser CO2.
- Psiquiatria.
- Rehabilitació I  Fisioteràpia, prèvia prescripció
d'un  metge  del  quadre  mèdic  de  SegurCaixa
Adeslas. Inclou la rehabilitació i fisioteràpia de

l'aparell locomotor, la rehabilitació del sòl pèlvic
(Exclusivament per disfuncions produïdes com a
conseqüència  de  l'embaràs  i  part,  coberts
prèviament per l'assegurança) i la rehabilitació
cardíaca  (Exclusivament  per  a  recuperació
immediata en pacients que hagin patit un infart
agut  de  miocardi  i/o  cirurgia  cardíaca  amb
circulació  extracorpòria  ,  coberts  prèviament
per  l'assegurança).  Queden  exclosos  els
tractaments de fisioteràpia i rehabilitació quan
hagin aconseguit la recuperació funcional, o el
màxim possible d'aquesta, o quan es converteixi
en teràpia de manteniment ocupacional. 
- Reumatologia.
-Tractament  del  dolor.  Inclou  els  reservoris
implanta-les ( port-a -cath ) amb exclusió de les
bombes  implanta-les  per  perfusió  de
medicaments  i  els  elèctrodes  d'estimulació
medul·lar.
-  Traumatologia  I  Cirurgia  Ortopèdica.  Cirurgia
artroscòpica.  Queda  expressament  exclosa  la
infiltració de plasma ric en plaquetes o factors
de creixement.
- Urologia.

Medicina Preventiva
Queden inclosos els controls preventius , adequats a l'edat de l'assegurat, prescrits per un metge 
del quadre mèdic de SegurCaixa Adeslas, i fets amb mitjans i tècniques cobertes per la garantia de 
la pòlissa.

 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 : Inclou la prevenció del risc coronari en persones majors de 40 anys. 
 UROLOGIA : revisió urològica anual per a la prevenció del càncer de pròstata. 
 PLANIFICACIÓ Familiar : Control del Tractament amb anovulatoris , implantació de l' Diu i  la

seva vigilància, serà per compte Quant de l' Assegurada el cost de l' Dispositiu . Lligadura de
trompes i vasectomia . Queda expressament exclosa la interrupció voluntària de l'Embaràs i
els reduccions embrionàries , així com a els tractaments d' esterilitat o infertilitat . 

 



Mitjans de Diagnòstic

 ANÀLISI CLÍNICS, ANATOMIA PATOLÒGICA I CITO-PATOLOGIA . 
 RADIOLOGIA GENERAL. Inclou les tècniques habituals de diagnòstic per la imatge, quedant 

inclosa la utilització de mitjans de contrast. 
 ALTRES MITJANS DE DIAGNÒSTIC : Doppler cardíac , ecografia , electrocardiografia, 

electroencefalograma , electromiografia, fibroendoscòpia .
 MITJANS DE DIAGNÒSTIC D'ALTA TECNOLOGIA

- Immunohistoquímica, ergometria, 
holter, estudis electrofisiològics i 
terapèutics, medicina nuclear, 
amniocentesi i cariotips, 
polisomnografia.
- Ressonància magnètica i tomografia 
axial computada (TAC / escàner).
- Colonografia realitzada mitjançant TAC 
(exclusivament com a prova 
complementària a la fibrocolonoscòpia 
per intolerància o estenosi i en pacients 
amb problemes mèdics que  
contraindiquen la pràctica de 
fibrocolonoscòpia convencional).
- Coronariografia per TAC (exclusivament
per a  pacients amb malaltia  coronària  
simptomàtica  amb  prova  d'esforç  no  
concloent,  en  cirurgies  de  recanvi  
valvular i en valoració  d'estenosi  
després de cirurgia de bypass coronari i 
en malformacions de l'arbre coronari,  
no hi sota cap circumstància la valoració 
d'estenosi després implantació de stent, 
la utilització per quantificació del calci en
artèries  coronàries  i  la  seva  utilització  
com a prova diagnòstica de screening).

-  PET  /  TAC  (Queden  inclosos  
exclusivament  els  realitzats  amb  el  
radiofàrmac 18F-FDG i en les  
indicacions  clíniques  establertes  en  la  
fitxa  tècnica  del  mateix  i  autoritzades  
per l'Agència  Espanyola  de  
Medicaments i Productes Sanitaris).
-  Proves  genètiques:  Queden cobertes  
exclusivament aquelles proves la finalitat
sigui el diagnòstic de malalties en 
pacients afectes i  simptomàtics.  Inclou  
també les dianes terapèutiques  la  
determinació  sigui  exigida  en  la  fitxa  
tècnica emesa per l'Agència Espanyola  
de  Medicaments  i  Productes  Sanitaris  
per a l'administració d'alguns fàrmacs.  
Queden  expressament  exclosos  de  la  
cobertura  de  l'assegurança,  qualsevol  
mitjà de diagnòstic  i  /  o  amb  
tractament mitjançant teràpia gènica, els
estudis de farmacogenètica, la  
determinació del mapa genètic amb fins 
predictius o preventius i qualsevol altra 
tècnica genètica  o  de  biologia  
molecular.

 MITJANS DE DIAGNÒSTIC INTERVENCIONISTA: radiologia intervencionista vascular i visceral 
i hemodinàmica vascular. 

Les proves de diagnòstic, en tots els casos, han de ser prescrites per facultatius del Quadre Metge 
de L'Asseguradora que tinguin al seu càrrec l'assistència de l'assegurat, assistència que ha d'estar 
coberta per la pòlissa.



Hospitalització
Queda expressament exclosa la assistència i tractament hospitalari per raons de tipologia social.
Es realitzaran en el centres del Quadre mèdic de La Asseguradora sota les següents condicions:

 HOSPITALITZACIÓ OBSTÈTRICA (PARTS). En habitació individual amb llit per a acompanyant.
Les despeses de l'estada i manutenció de la partera, quiròfan o sala de parts , anestèsia
(  inclosa  epidural  )  ,  cures  i  material  ,  medicació  i  incubadora  ,  seran  a  càrrec  de
l'asseguradora. 

 HOSPITALITZACIÓ QUIRÚRGICA. En habitació individual  amb llit  per a acompanyant.  Les
despeses de l'estada i manutenció del malalt, quiròfan, anestèsia, medicació, cures i altres
tractaments necessaris seran a càrrec de l'asseguradora. Queda inclosa la hospitalització de
dia.

La prescripció i col·locació de totes les pròtesis, tant internes con externes( a excepció de les 
dentaries en qualsevol cas) anirà a càrrec de la Asseguradora.  
Pel  que fa al  cost  de les pròtesis,  serà de compte de l'asseguradora en el  supòsit  de vàlvules
cardíaques , marcapassos , pròtesis bypass vascular, stent coronari, pròtesis de mama i expansors
de pell després de la mastectomia radical, pròtesis internes traumatològiques , lents intraoculars
multifocals i les bifocals en Tractament de catarates i malles sintètiques per a la reconstrucció de la
paret abdominal o toràcica. El cost de qualsevol altre tipus de pròtesi o DISPOSITIU implantable ,
peces anatòmiques i ortopèdiques, serà de compte de l'assegurat.

 HOSPITALITZACIÓ MÈDICA SENSE INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA. En habitació individual amb
llit  per  a  acompanyant.  Les  despeses  de  l'estada  i  manutenció  del  malalt,  quiròfan,
anestèsia, medicació, cures i altres tractaments necessaris seran a càrrec de l'asseguradora.
Queda inclosa la hospitalització de dia.
La  durada  de  l'internament  serà  determinada  pel  metge  del  quadre  mèdic  de  
l'asseguradora encarregat de l'assistència, i arribés fins que aquest cregui convenient el  
trasllat del malalt al seu domicili.

 Hospitalització  en  U.C.I.  Les  despeses  d'estada  i  manutenció  del  malalt,  medicació  i
tractaments seran a càrrec de l'asseguradora (per la seva naturalesa no s'inclou llit  per
l'acompanyant). La durada del internament serà en funció de si el procés patològic que
pateix el malalt es o no reversible. En el cas que el malalt no sigui recuperable en opinió del
cap de la unitat de cures intensives aquest assenyalés el temps de permanència.

  Hospitalització psiquiàtrica. Exclusivament per als malalts de processos aguts o crònics en
període  d'agitació,  prèviament  diagnosticats  per  un  especialista  del  Quadre  Metge  de
L'Asseguradora,  en  règim  d'internament  o  en  hospitalització  de  dia,  amb  un  límit  de
cinquanta dies per any natural. Les despeses d'estada, manutenció del malalt i medicació
seran a càrrec de l'asseguradora (per la seva naturalesa no s'inclou llit per l'acompanyant).



Tractaments Especials

 Aerosolteràpia -  Ventiloteràpia
 Oxigenoteràpia ambulatòria i a domicili
 Transfusions de sang i / o plasma.
 Foniatria. Exclusivament com a rehabilitació després d'una laringectomia. 
 Laserteràpia.  Inclou  foto  coagulació  en  oftalmologia,  la  cirurgia  en  coloproctologia,  les

intervencions quirúrgiques en ginecologia, otorinolaringologia i dermatologia, així com el
làser en rehabilitació musculoesquelètica, en les intervencions per a la hiperplàsia benigna
de pròstata i en el tractament endoluminal de les varius. 

 Electroradioteràpia. Radioteràpia no oncològica superficial i profunda, ona curta, raigs 
infrarojos, raigs ultravioletes i corrents elèctriques.

 Nucleotomia percutània.
 Hemodiàlisi per insuficiències renals agudes o cròniques. 
 Quimioteràpia. En règim d'internament o en hospitalització de dia. L'Asseguradora només

assumirà  les  despeses  de  medicaments  classificats  com  citostàtics,  comercialitzats  en
Espanya i que estiguin autoritzats pel Ministeri de Sanitat. Inclou els reservoris implanta-les
(Port-a-cath).  Queden  expressament  exclosos  els  tractaments  quimioteràpics
intraoperatòries com la quimioteràpia intraperitoneal. 

 Oncologia radioteràpica. Inclou cobaltoteràpia, braquiteràpia, accelerador lineal, els isòtops
radioactius, la radioneurocirurgia esterotàxica, i la radioteràpia d'intensitat modulada en els
tumors intracranials. 

  Litotrícia renal.
 Ones de xoc per calcificacions musculotendinoses. 

Els tractaments anteriors, en tots els casos, han de ser prescrits per facultatius del Quadre mèdic de
L'Asseguradora que tinguin al  seu càrrec l'assistència de l'assegurat,  assistència que ha d'estar
coberta per la pòlissa. 
 

Trasplantaments d'òrgans
La cobertura inclou les actuacions mediques i quirúrgiques sobre el propi Assegurat que resultin
necessàries per realitzar-li  el  trasplantament autòleg de medul·la ossa o un trasplantament de
còrnea, amb les gestions administratives que això comporta.

Altres Serveis
 Ambulàncies. Per al trasllat dins de la província de residència dels malalts l'estat físic ho

requereixi. L'assegurança inclou exclusivament el desplaçament de l'assegurat des el seu
domicili a l'hospital o viceversa i només per a ingrés hospitalari o assistència d'urgència. Cal
la prescripció d'un facultatiu del quadre mèdic de L'Asseguradora , llevat en cas d'urgència. 

 Preparació al part. Assistència impartida en cursos de preparació que inclou els exercicis
físics de relaxació i de simulació dels períodes de dilatació i expulsió al part, així com la
psicoteràpia de grup amb aquesta finalitat.

 Podologia .  Exclusivament tractaments de quiropòdia a  consulta.  Amb un màxim de sis
sessions per any. 

 Psicologia.  Amb  un  màxim  de  vint  sessions  per  any  o  quaranta  sessions  em  cas  de
transportaments.  Caldrà  la  prescripció  d'un  especialista  en  psiquiatria  concertat  i  la
autorització prèvia de la asseguradora.



 Oferta econòmica

Adeslas Completa + Dental Plus Tarifa (€ )

0-24 anys 32,75 €

25-44 anys 43,75 €

45-67 anys 54,75 €

Més de 67 anys 103,75 €

Sense Copagaments
Sense carències si prové d'un altre companyia.

__________________Per Sol·licitar  informació:_____________________

Antonio Ríos       Martín Muñoz
616 74 52 00          645 55 94 42

Ant.Ma.Asesores@gmail.com

AFIL.LIATS, CONJUGES I FILLS

Asistència en Viatge Inclosa
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