IMQ KIROLA

Aukeratzekotan, hobe nire
eguneroko errendimenduarentzako
bermearekin.
%10eko DTUA.
Aukeratu IMQ.

Kontratatzeko muga 65 urte. Geratzeko mugarik gabe. 2020ko prezioak. Zergak ezarri gabe. Aseguruaren baldintza orokorrak begiratu. RPS 143/12.
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GOI MAILAKO
KIROL-AZTERKETA
MEDIKOA BARNE

IMQ Kirola, bermerik handienen bila
dabiltzanentzat

EGIN KIROLA ETA HOBETU ZURE
KIROL-ERRENDIMENDUA

Aseguru mediko bat dugu, zuk bezala, berme guztiekin kirola
egiten gozatzen dutenentzat.

Kirol-medikuntza

Barne hartzen ditu kirolerako mediku-azterketa elitekoa eta
erabateko osasun-estaldura, kirola egiteak eragindako era
guztietako lesio eta patologiak artatzeko.
Teknologiarik aurreratuenak eta Euskadiko kirolmedikuntzako espezialistarik onenak zure esku, eliteko
kirolariak tratatzen dituzten horiek. Izan ere, euskal kirol talde
nagusien Aseguratzaile Mediko Ofizialada IMQ.

Goi mailako kirol-azterketa medikoa*
•
•

•
•

•
•

Motibo bihurtzen diren abantailak
•
•
•

•

Aholkularitza integrala eta arreta pertsonalizatua.
Itxaron beharrik gabe, zentroen eta espezialisten gure sarea.
Kirol-errendimendua hobetzea.
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Kirol-medikuntzako espezialistarekin kontsulta lesioak
tratatzeko
Diagnosirako frogak eskatzea, tratamendua eta espezialistengana
bideratzea, lesioen jarraipena...

IMQ Kirola txartela
IMQ Kirola

•

Anamnesia: familiaren eta norberaren aurrekariak.
Bihotz-biriketako miaketa medikoa eta lokomozioaparatuaren balorazioa.
Balantze morfoestatikoa.
Zineantropometria: gorputz-osaeraren eta koipe-ehunekoaren
balorazioa.
Esfortzu-proba maximoa laktatoen neurketa eta guzti.
Intentsitateak eta/edo pultsu-maiztasun egokien neurketa,
entrenamendurako zein kirol-baldintzak hobetzeko.
Kirol arloko txosten medikoa aholkuekin.
Kirol-gaitasunaren agiria.

IMQ Kirolak ematen dituen zerbitzuak
izan ahal izateko, ezinbestekoa da txartel
hau erakustea.

Kirolaren praktikaren ondoriozko asistentzia
mediko-kirurgikoa
•
•
•

IMQ Euskadiko eliteko kirolarekin bat

•
•

Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Baskonia,
Bilbao Basket, Gipuzkoa Basket, Bizkaia Bizkaialde Fundazioa....

•

Larrialdiak.
Kardiologia.
Traumatologia eta kirurgia ortopedikoa.
Ospitalizazioak.
Fisioterapia eta errehabilitazioa.
Irudi bidezko diagnosia (RMN, OTA, dentsitometria,
ekodardiograma, koronariografia, esfortzu-proba, e.a.

IMQko bezeroentzat: bezeroak kontratatuta daukan osasun-laguntzako
aseguruak barne hartzen dituen espezialitate guztietan laguntza, dagozkien
gabealdiekin.

IMQ-ko bezeroak
IMQ-ko bezero ez direnentzat

19,26 €/hileko

IMQko bezeroak ez direnentzat: IMQ Oro aseguruak barne hartzen dituen
espezialitate guztietan laguntza, dagozkien gabealdiekin.

47,58 €-tik hasita

Kopagoak kontsultatu.
* Gabealdi orokorrak:
3 hilabete kirol-azterketa medikorako. Gabealdi hau ezeztatu egingo da
seihilabeteko edo urteko ordainketa eginez gero.

hileko

900 81 81 50 | imq@imq.es | imq.es

