
laguntzailearentzako ohearekin (psikiatrian, 
unitate koronarioan eta intentsiboetan izan

Larrialdiak 24 orduz  
Medikuntza orokorra
· Kontsultan eta etxean.
Erizaintza zerbitzua
· Kontsultan eta etxean.
Espezialitate mediko/kirurgikoguztiak  
Analisiak
· Anatomopatologikoak.
· Biologikoak.
· Klinikoak.
Miaketak
Erradiodiagnostikorako kontraste-medioak 
barne.
· Helburu diagnostikoak dituzten azterketa
guztiak: erradiologia orokorra, ekografiak,

Diagnostikorakoteknika bereziak (1)  
Erradiodiagnostikorako kontraste-medioak 
barne.
· Arteriografia digitala.
· Kapsula endoskopikoa.
· Koronariografia. (2)
· Dentsiometria.
· Ekokardiograma transesofagikoa.
· Esfortzu-estresaren ekoa.
• Doppler ekoa.
· Endoskopia.
· Gammagrafia, SPECT,…
· Mamotomia (MIBB). (2)
· Mikrobiopsia.
· PET-OTA onkologikoa. (3)
· Gaueko polisomnografia. (2)
· Erresonantzia magnetikoa.
· Scanner eta OTA 64.
Odontologia
·Erauzketak, ahoaren garbiketak, sendaketa 
estomatologikoak eta erradiografiak.
Anbulantzia
·Ohiko etxebizitzatik itunpeko zentroan 
ospitaleratzeko.
Goi-mailakokirurgia espezializatua (2)
· Kirurgia kardiobaskularra.
· Kirurgia plastikoa eta konpontzailea.
·Kirurgia robotikoa* urologian, kirurgia 
orokorra eta ginekologia.
· Laser berdearen teknika* urologian.
· Kirurgia torazikoa.
· Obesitatearen kirurgia*.

·Mastektomia ostean bularra berreraikitzeko 
mikrokirurgia*.
· Neurokirurgia.
· Kornea transplantea. (4)
Haurdunaldia eta erditzea
· Haurdunaldiaren jarraipena.
·Haurdunaldian malformazioak detektatzeko 
probak. (2)
·Jaio aurretiko diagnostiko genetikoa amaren 
odolean*. (2)
· Kardiotokografia haurdunaldian. (2)
· Erditzea tokologoarekin eta emaginarekin. (2)
· Anestesia. (2)
· Erditu osteko RH aurkako txertoa. (2)
· Kardiotokografia erditzean. (2)

ekokardiogramak, elektroenzefalogramak, etab.
· Erditzeko prestakuntza. (2)

Ospitalizazioetan banakogela

ezik)(2)
Ospitalizaziokirurgikoa (2)
·Irizpide medikoaren araberako mugarik Gabe. 
Ospitalizaziomedikoak,pediatrikoak,  
unitate koronarioan eta intentsiboetan.  
(Ebakuntza kirurgikorik gabe) (2)
· Urtean 50 egun arte.
Ospitalizaziopsikiatrikoa (2)
· Urtean 50 egun arte.
Etxeko ospitalizazioa (2)
· Edozein prozesurengatik.
Tratamenduak (1)
· Elektroterapia.
·Oxigenoterapia, bentiloterapia eta 
aerosolterapia, anbulatorioan eta etxean. 
Tratamendu bereziak
·Lokomozio-aparatuaren fisioterapia eta 
errehabilitazioa, Linfadenektomia
ondorengo drainatze linfatikoa eta
zoru pelbikoaren errehabilitazioa. (3)
· Bihotz-errehabilitazioa anbulatorioan*. (3)
· Hemodinamika baskularra. (2)
· Litotrizia muskulueskeletikoa* (talka-uhinak). (3)
· Giltzurrun-litotrizia (talka-uhinak). (3)
· Logofoniatria, urtean 90 saio arte. (3)
· Erradiologia baskular interbentzionista. (2)
·Erradioterapia eta kimioterapia, anbulatorioan 
eta ospitalean. (2)
· Minaren unitatea. (2)

Psikoterapia (3)
· Urtean 15 saio arte.
Familia-plangintza
· Esterilitatea: azterketa eta diagnostikoa. (1)
· UBGa jartzea (UBGa barne*). (1)
· Tronpen lotura. (2)
· Basektomia. (2)
Podologia
· Urtean 2 saio arte.
Protesiak (4)
· Finkoak eta barrukoak.
· Osteosintesi materiala.
·Mastektomia osteko bularreko protesia 
(patologia onkologikoa).
·Katarata ebakuntza osteko begi barneko 
lentea, monofokala eta bifokala.
Protesi-motaren araberako kapital-mugekin.
Arreta 24 orduz
Atzerriko bidaietan laguntza
12.000 € arte
Bigarren iritzi medikoa
·Mundu mailako espezialistekin (gaixotasun 
larriaren diagnostikoa egin ondoren)
IMQ Laguntza
·Adinekoentzako aholkularitza 
soziosanitarioa: egoitzak, eguneko zentroak, 
etxeko laguntza...
IMQ Ondoizan
·Deskontu handiak osasun eta ongizate 
zerbitzuetan.

Osasun-estalduraren laburpena 2022
IMQ Urdina

Gabealdi orokorrak (1) = 6 hilabete (2) = 8 hilabete (3) = 12 hilabete (4) =  18 hilabete. Ebakuntza egiteko 8 hilabeteko gabealdia baliogabetuta geratuko da hil edo biziko
larrialdietan. *Frankiziadun estaldurak kontsultatu.  
Koordainketak kontsultatu. Aseguratuak hirurogeita hamaika urte (71) betetzen dituen urteko asegurua abenduaren 31ra arte kontratatu ahal izango da.

BILBAO
Máximo Aguirre, 18 bis
94 439 56 89

GETXO
Gobela, 1
94 480 15 21

VITORIA-GASTEIZ
av. Gasteiz, 39
945 23 09 58

DONOSTIA
Plaza de Euskadi, 1
943 29 72 10

900 81 81 50
imq.es 

atencioncomercial@imq.es

Aseguruaren baldintza orokorrak ikusi. Dokumentu honek ez du kontratu-izaerarik, eta ez ditu polizaren baldintza orokorrak eta partikularrak ordezkatzen. RPS122/20

· Habia. (2)
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