Adeslas Plena Extra 150M
Carèncias
Totes les prestacions que en virtut de la pòlissa assumeix l’Asseguradora seran facilitades
des de la data d’entrada en vigor del contracte per a cadascun dels Assegurats.
S’exceptuen de l’anterior principi general les prestacions següents:
MITJANS DE DIAGNÒSTIC
Mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia.

3 mesos

Mitjans de diagnòstic intervencionista.

6 mesos

HOSPITALIZACIÓ
Les intervencions quirúrgiques en règim ambulatori (intervencions del
Grup 0 al II segons la classificació de l’organització mèdica col·legial).

3 mesos

El lligament de trompes i la vasectomia.

6 mesos

Hospitalització i intervenció quirúrgica: per qualsevol motiu o naturalesa
en règim d’internament o en hospital de dia, aixi com les intervencions
quirúgiques realitzades en aquests règims.

8 mesos

Cost d’implants i pròtesis quirúgiques.

8 mesos

Part o Cesària.

8 mesos

En cas d’intervencions quirúrgiques i parts distòcics que es produeixin en situació
d’urgència vital, no s’aplicarà el període de carència previst, i tampoc en els parts
prematurs, és a dir, els que es produeixin amb anterioritat al compliment de la 28ª
setmana de gestació.
Laserteràpia. En tractaments de fotocoagulació en oftalmologia, així com el
làser en rehabilitació musculoesquelètica.

3 mesos

Nucleotomia percutània.

3 mesos

Laserteràpia. Cirurgia en coloproctologia, les intervencions quirúrgiques en
ginecologia, otorinolaringologia i dermatologia, en les intervencions per a la
hiperplàsia benigna de pròstata, en la litotrícia de la via urinària i en el tractament endoluminal de les varius i les lesions traqueobronquials.

8 mesos

Tractament del dolor.

8 mesos

Diálisis.

8 mesos

Ondas de choque para calcificaciones musculotendinosas.

8 mesos

Litotricia renal.

8 mesos

Quimioterapia y oncología radioterápica.

8 mesos
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