CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
I CONSORCI SANITARI INTEGRAL PER A LA REALITZACIÓ
D’EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES DE SUPORT AL DIAGNÒSTIC
SOL·LICITADES PELS CENTRES DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
PROVES DE RADIODIAGNOSTIC
ESPECIALITZADA.

I/O

GABINETS

D'ATENCIÓ

REUNITS:
D’una banda, el senyor Josep Maria Argimon i Pallàs, director gerent de l'Institut Català
de la Salut, amb NIF Q-5855029-D, en ús de les facultats que li són conferides per la
Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, i el Decret 13/2009, de 3 de
febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut, les quals exerceix
en virtut del seu nomenament mitjançant Acord de Governs de la Generalitat de
Catalunya 6/2018, de 12 de juny.
I d’altra banda, el senyor Carles Constante i Beitia, director general del Consorci
Sanitari Integral.

ACTUEN:
El primer, en nom i representació de l’ICS, amb NIF núm. Q-5855029D, en ús de les
facultats que li són conferides per la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’ICS que estableix la
competència del director gerent de l’ICS per establir acords i convenis de col·laboració
amb altres institucions públiques i privades.
El segon, en nom i representació de Consorci Sanitari Integral amb NIF núm.
Q5856254G en virtut de l’escriptura de poder atorgada davant del notari de Catalunya,
Sra. Silvia Toquero Cariello, de data 26 de maig de 2016, amb .el número 366 de seu
protocol.
Els compareixents es reconeixen mútuament la plena capacitat legal per actuar en les
respectives representacions que ostenten i als efectes

MANIFESTEN
L’ICS és una empresa pública creada a l’empara de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, que té
com a finalitat la prestació dels serveis sanitaris públics preventius, assistencials,
diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors, pal·liatius de cures i de promoció i manteniment
de la salut destinats als ciutadans de conformitat amb el catàleg de prestacions del
Sistema Nacional de Salut i la cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat
de Catalunya.
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Que l'article 14 de la Llei 11/1995, de 29 de setembre, de modificació parcial de la
Llei15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, permet a I'ICS, la
realització de tots els actes i negocis jurídics que siguin necessaris per al
desenvolupament adequat de les funcions que té atribuïdes.
Que l’ICS està autoritzat a l’intercanvi de prestacions vinculades a l’àmbit sanitari,
mitjançant l’establiment de convenis amb la resta de proveïdors del Servei Català de la
Salut (Catsalut), en el marc de les regions sanitàries creades per la Llei 15/1990, de 9 de
juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.
Que el Consorci Sanitari Integral creat per a la prestació de serveis sanitaris, té la
voluntat de realitzar les proves de suport diagnòstic objecte d’aquest conveni que
demanin els diferents centres de l’ICS i que no es poden assumir amb els recursos
propis de l’Institut.
Que les parts, de comú acord, subscriuen aquest conveni de conformitat amb les
següents:

CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és la realització per part del Consorci Sanitari Integral .de les
proves i exploracions complementàries de radiodiagnòstic i/o gabinets d'atenció
especialitzada, als usuaris de l’ICS que aquest li encomani.
Les proves i exploracions objecte del conveni estan detallades en l’annex 2 En aquest
annex s’indica el nombre aproximat de proves que es sol·licitaran en un període de 12
mesos, el preu unitari de cada prova i/o exploració i l’àmbit territorial de procedència del
pacient.

SEGONA. Característiques i condicions de la prestació
2.1 Característiques tècniques
La realització de les proves i exploracions objecte del conveni s’hauran de dur a terme
amb estricte compliment de les Condicions Tècniques d’Execució que es recullen com
annex 1 del present conveni.

2.2 Lloc de prestació del servei
L’execució del conveni es desenvoluparà en les instal·lacions de qualsevol de les dues
parts.
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No obstant, aniran a càrrec del Consorci Sanitari Integral la totalitat dels recursos
necessaris, directes o indirectes, que calguin per a dur a terme la totalitat de les proves,
amb independència del lloc on es realitzin.
La Gestió garanteix la seguretat i el màxim confort dels pacients durant l’estada en les
seves instal·lacions.

2.3 Interlocució
Per tal de facilitar les tasques de coordinació i resolució de possibles incidències que
puguin aparèixer, les parts designaran un interlocutor.

2.4 Catàleg de proves de l’ICS
S’adjunta el catàleg actual general de productes intermedis de l’Institut Català de la
Salut com annex 3 a efectes de coneixement de la classificació i agrupació de les proves
i exploracions objecte del conveni.

TERCERA. Règim econòmic/ Facturació
L’ICS abonarà per les proves i exploracions que realitzarà el Consorci Sanitari Integral la
quantitat de 880.363,00 € per a tot l’any 2020, d’acord amb el detall de proves i preus
unitaris de l’annex 2 i el nombre estimat de proves que seran necessàries.
Les factures es remetran en format de factura electrònica d’acord amb el procediment i
estàndards admesos per la Generalitat de Catalunya.
Seran tramitades, per al seu pagament per part de la Tresoreria de la Generalitat,
aquelles factures en què constin les prestacions facturades:
- siguin les que, com a resultat dels protocols de comunicació electrònica definits i
un cop realitzades les validacions definides pel sistema, donin com a situació que
la prestació derivada ha estat realitzada.
- el preu de facturació de la prova derivada i realitzada sigui el de l’adjudicació.
L’adjudicatari farà factures individuals per a cadascun dels àmbits de gestió en què es
configura l’ICS. Possibles modificacions o reestructuracions territorials d’aquesta
configuració seran comunicats centralitzadament o pels diferents àmbits de gestió que
corresponguin a l’adjudicatari, perquè es pugui adaptar la facturació a aquest
requeriment.
Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2510200 i la societat 5210.
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QUARTA. Comissió de Seguiment
Es crea una Comissió de seguiment formada pels membres que designi cada part i que
es reunirà com a mínim cada quadrimestre. Podran assistir a les sessions els
professionals que la Comissió consideri necessaris.

CINQUENA. Confidencialitat
1. Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que
es derivi de les seves relacions, especialment en els termes del present conveni, i a
utilitzar aquesta exclusivament per als fins que es pacten en aquest.
2. Les parts s'abstindran a fer cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació,
etc.) de les dades personals subministrades directament o mitjançant documents físics o
suports magnètics, durant la realització de les activitats o projectes comuns. No les
podran cedir a tercers, sense obtenir l’autorització i complir els requisits pertinents, les
dades esmentades o els arxius que les contenen, i mantindran un estricte compliment
del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garanties dels drets digital, així com la normativa que es pugui dictar en
aquest àmbit.
3. Les dades i/o informació contingudes, durant la realització de les activitats o projectes
comuns, així com els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total
o parcial, per a publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la
Comissió de Seguiment.

SISENA. Jurisdicció competent
El present conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda
en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Les parts es comprometen a resoldre de mutu acord les discrepàncies que puguin sorgir
sobre la interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivar-se de
la seva aplicació.
En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l’execució i compliment del present
conveni puguin suscitar entre les parts seran competència de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
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SETENA. Vigència
La vigència d’aquest conveni serà des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020.
Les condicions d’execució de les proves i exploracions, així com el seu preu unitari,
seran vàlides durant tot el període de vigència.
Qualsevol modificació d’aquestes condicions serà degudament formalitzada per
ambdues parts.
Abans de la finalització del conveni, aquest es podrà prorrogar de forma expressa i amb
caràcter anual, amb les mateixes condicions del conveni inicial fins un màxim de 4 anys.
En qualsevol moment abans de la finalització prevista a l’apartat anterior, els signants
del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4
anys addicionals o la seva extinció.

VUITENA. Resolució
Aquest conveni es podrà resoldre per qualsevol de les següents causes:
- Per voluntat lliure i expressa de cadascuna de les entitats signants, en els casos
que es preveuen en els punts següents, per la concurrència de justa causa o
mitjançant el consentiment de l’altra part signant. S’entendrà que existeix justa
causa quan hi hagi la pròpia voluntat de separar-se, comunicada a la Comissió de
seguiment amb una antelació mínima de tres mesos.
- Per impossibilitat legal o material de complir el seu objecte o per acord unànime
d’ambdues parts.
- Per l’incompliment greu i manifest de les seves clàusules.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat exemplar i a
un sol efecte.

Josep Maria Argimon i Pallàs
Director gerent
Institut Català de la Salut
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Carles Constante i Beitia
Director general
Consorci Sanitari Integral
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1. CONDICIONS TÈCNIQUES: REQUERIMENTS BÀSICS
1.1 Requeriments generals del servei ofertat.
El nou licitador que resulti adjudicatari es compromet a posar en marxa en un termini de
4 mesos un sistema d'intercanvi de dades amb l'ICS que li permeti capturar les dades
dels pacients que calgui i retornar-les a l'ICS posteriorment.
Aquest sistema permetrà millorar la qualitat d'informació que els proveïdors reben de
cadascuna de les derivacions, amb la conseqüent reducció del nombre d'incidències
produïdes en el lliurament de la facturació. També permet un millor seguiment de les
incidències que habitualment es produeixen.
Des del punt de vista de l'ICS, aquest sistema ens permet obtenir informació sobre
l’estat actual de la prova sol·licitada, llista d'espera, situació de la prova, etc.
Aquesta comunicació de les dades de productes intermedis a la que ens referim caldrà
que es realitzi mitjançant la missatgeria estàndard definida pel TICSalut com a guia per
a la Plataforma d’Integració i Coordinació de Nivells Assistencials – WIFIS. La
comunicació via WIFIS serà en la versió vigent en el moment de la posada en
funcionament de la present adjudicació.
Pel que fa als proveïdors que ja estan connectats actualment mitjançant el Sistema de
Comunicació de dades de Productes Intermedis (SCDPI), podran continuar
temporalment amb aquesta plataforma.
Mentre estiguin a aquesta plataforma de comunicació, sí que hauran d’adaptar-se a
tota la operativa de comunicacions que els hi permet SCDPI (comunicació diària data
programació, d’anul·lacions, etc.) si en aquest moment no l’estan utilitzant.
Així doncs, els mitjans de comunicació i transmissió de dades entre l’ICS i l’entitat
adjudicatària seran sempre WIFIS, IS3 o SCDPI.
L’ICS els hi podrà requerir l’adaptabilitat a la nova plataforma quan li sigui necessari i
el proveïdor haurà de donar resposta com a màxim en dos mesos de la seva
comunicació.
Disposem de les següents guies tècniques a la vostra disposició.
• La Guia Bàsica de la Plataforma d’Integració i Coordinació de Nivells assistencialsWIFIS, Versió 0.5.
• Guia d'implementació SCDPI.V1.3.
És un resum bàsic. Trobareu tota la informació sobre la plataforma clicant a
http://www.ticsalut.cat/estandards/interoperabilitat/wifis/, link de Ticsalut.
Per qualsevol dubte sobre el tema podeu adreçar-vos a la Bústia CCT
cct.ics@gencat.cat.
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1.1.2 Sol·licituds de derivació
Per a la realització de qualsevol prova o exploració objecte del contracte és
imprescindible que el servei adjudicatari disposi de la corresponent sol·licitud en el
format i suport que estableixi l'ICS.
El marc d’interoperabilitat WIFIS defineix una comunicació continua punt a punt entre
entitats. La recepció de les sol·licituds pel servei adjudicatari serà mitjançant aquesta
comunicació en una de les dos plataformes definides en ajuntant-se, en tot cas, totes
les dades bàsiques que conté el full de sol·licitud de derivació.
Excepcionalment, i només per a les proves amb caràcter urgent, o que hagin de ser
informades en el mateix dia de la seva prescripció, es podrà realitzar recollida física de
la derivació en els llocs i amb la periodicitat que calgui. El lliurament físic de la
derivació, o del resultat es realitzarà per personal de l'entitat adjudicatària o servei de
missatgeria d'aquesta.

1.1.3 Citació dels pacients i/o anul·lació de la derivació
L'adjudicatari serà el responsable de la citació de l’usuari, tant de la programació com
de la comunicació de la cita; és voluntat de l’ICS que la citació dels pacients es pugui
realitza, quan sigui possible, en origen i en el mateix moment de la sol·licitud de la
derivació.
En tots els casos, l’adjudicatari realitzarà la programació i la comunicarà a l'usuari en
un termini inferior a 10 dies un cop rebuda la sol·licitud electrònica. La comunicació de
la cita es realitzarà pels mitjans que l'adjudicatari tingui establerts, garantint sempre la
confidencialitat i seguretat en aquestes comunicacions.
Si la citació fos fallida, el pacient no es presentés en la data fixada per a la realització
de la prova, renunciés explícitament o es produís qualsevol altra incidència,
l'adjudicatari procedirà a la anul·lació de la petició no efectuada. Aquesta anul·lació es
retornarà al servei sol·licitant assenyalant el motiu del retorn de manera estructurada,
mitjançant els canals electrònics habilitats per les anul·lacions (WIFIS, SCDPI).
Caldrà anar avançant en la implementació de la programació de totes les proves en
origen, pels mitjans establerts i pactats amb cada proveïdor.

1.1.4 Realització de la prova o exploració
Els serveis licitadors han de romandre en funcionament, com a mínim, tots els dies
laborables de l’any en horari de matí i tarda.
Llevat d'aquells casos en els quals es sol·liciti la seva realització en una data posterior,
la demora en la realització de la prova o exploració per part del servei adjudicatari en
les peticions, no podrà ser superior als:
• 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud si la derivació té caràcter ordinari.
• 30 dies hàbils si la derivació és de caràcter preferent.
• I de 7 dies hàbils en les derivacions amb caràcter urgent.
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Aquest terminis s'assimilen als garantits pel Servei Català de la Salut als centres del
SISCAT per a proves diagnòstiques programades, establerts en l'Ordre SLT/102/2015,
de 21 d'abril.
En qualsevol cas, l'adjudicatari es compromet a gestionar la llista d'espera minimitzant
al màxim el temps de demora. Igualment, garantirà el funcionament adequat del
sistema de citació i dels criteris emprats de priorització per a la gestió eficient de la
mateixa.
Si la demora en la realització de la prova és superior a aquestes referències establertes
durant un mes consecutiu i sense causa justificada, l’ICS podrà resoldre el contracte
per aquesta prova sense necessitat d’intimació al proveïdor.
Mitjançant els canals electrònics de comunicació establerts, el proveïdor retornarà la
informació sobre la data de realització efectiva de la prova.
Per tal d'atendre incidències que poguessin sorgir, el servei adjudicatari haurà de
disposar d'un protocol d'actuació en cas d'emergències mèdiques. Igualment haurà de
comptar amb l'equipament necessari per a la reanimació cardio-respiratòria en primera
instància.

1.1.5 Emissió dels resultats
Els resultats hauran de contenir la documentació gràfica, en la qual hauran de figurar
impreses les dades de identificació de l’usuari i un informe escrit.
El termini de lliurament de resultats no podrà superar els 3 dies laborables en el cas
dels pacients ambulatoris; les 24 hores si es tracta d'un pacient hospitalitzat i les 3
hores, si són casos urgents.
En els casos de resultats patològics, l’orientació diagnòstica dels quals sigui tributària
de confirmació i/o actuació immediata (neoplàsies, SIDA, hepatitis, etc.) s’haurà de
notificar de forma immediata al centre o unitat de l’ICS que hagi sol·licitat la prova
Pel que fa als informes i a les imatges s’aplicarà el que defineixin els estàndards de
missatgeria de TICSalut i el Departament de Salut, pels centres que pertanyen a la
xarxa SISCAT.
L'adjudicatari establirà un circuit per gestionar les incidències en el procés de publicació
dels resultats, així com per a l'exercici dels drets ARCOPOL per part de la ciutadania.
Així mateix, els resultats poden també ésser lliurats físicament per personal de l'entitat
adjudicatària, per servei de missatgeria al seu càrrec o directament al pacient en el
centre adjudicatari, si es considera adient i sempre que això no suposi un doble
desplaçament del pacient.
L'adjudicatari s'obliga a la creació d'un fitxer històric amb les peticions i resultats
sol·licitats per l'ICS garantint l'accés directe i reservat al mateix per part del contractant
durant un període establert en l’article 12 apartat 4 i 6 de (5 anys/15 anys) la Llei
21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i
l’autonomia del pacient, i la documentació clínica i modificada per la Llei 16/2010 de 3
de juny .
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Aquest fitxer el pot demanar l’ICS en qualsevol moment per comprovacions de
comunicació de dades, etc.

1.1.6 Facturació
Les factures es remetran en format de factura electrònica d’acord al procediment i
estàndards admesos per la Generalitat de Catalunya.
Seran tramitades, pel seu pagament per part de la Tresoreria de la Generalitat,
aquelles factures on les prestacions facturades:
a) siguin les que, com a resultat dels protocols de comunicació electrònica definits, i un
cop realitzades les validacions definides pel sistema, donin com a situació que la
prestació derivada ha estat realitzada.
b) el preu del servei sigui el de la adjudicació.
L’adjudicatari farà factures individuals per a cadascú dels àmbit de gestió en que es
configura l’ICS. Possibles modificacions o reestructuracions territorials d’aquesta
configuració, seran comunicats centralitzadament o pels diferents àmbits de gestió
afectats a l’adjudicatari, per a que es pugui adaptar la facturació a aquest requeriment.
Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels
següents formats electrònics:
Format facturae
Format EDIFACT
En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu
proveïdor EDI haurà d’haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de
l’Institut Català de la Salut. El intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments
comuns amb d’altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).
Per obtenir mes informació referent a les particularitats de l’ICS referents a aquest
intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden contactar amb :
registre.efact.ics@gencat.cat
o sol·licitar informació complementària a:
atenciocreditors.ics@gencat.cat
Durant el temps transitori en que no s’utilitzi la facturació electrònica, a les comandes
emeses als proveïdors quedarà clarament especificat el lloc de presentació de les
factures.
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1.1.7 Confidencialitat
La informació, dades o especificacions facilitades per l’Institut Català de la Salut a
l’adjudicatari o al personal al seu servei, així com als que hagin accedit en execució del
contracte hauran de ser considerades com a confidencials. No poden ser objecte, total
o parcial, de cessió a tercers.
L’adjudicatari i el personal al seu servei adquireixen l’obligació fidel de custodiar amb
cura la informació, documentació o dades dels quals se li faci lliurament per a la
realització de les prestacions objecte del servei i, amb això, el compromís que els
mateixos no arribin sota cap concepte a poder de distintes persones.
En tot cas, l’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que l’incompliment de
les obligacions enumerades en aquesta clàusula poguessin derivar-se per a l’Institut
Català de la Salut o per a terceres persones.
Plenament coneixedores de les prescripcions legals en aquesta matèria, ambdues
parts s’obliguen a l’estricte compliment de les obligacions normatives contingudes en el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals i demés
legislació vigent que regula la protecció de dades. Es respectarà igualment la normativa
sectorial sanitària consistent en la Llei 21/2000, de 29 de desembre modificada per la
Llei 16/2010 del 3 de juny, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia
del pacient i la documentació clínica; així com la Llei 41/2002, de 14 de novembre,
bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria
d’informació i documentació clínica.

1.1.8 Lloc de prestació del servei
La prestació del servei es desenvoluparà en les instal·lacions de l'adjudicatari, sent per
compte seva la totalitat dels recursos necessaris, directes o indirectes que es precisin
per a dur a terme la totalitat dels treballs. Si circumstàncies excepcionals motivessin
que l'adjudicatari no pogués proporcionar el servei objecte del contracte, haurà de
comunicar-ho a l'ICS, d'acord amb les prescripcions establertes en el Plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació.
D'altra banda, l'adjudicatari garantirà la seguretat i el màxim confort dels pacients
durant la realització de la prova o exploració sol·licitada i, en general, durant el temps
d'estada a les seves instal·lacions. També es garantirà l’adequació de l’accessibilitat a
les instal·lacions a les persones amb mobilitat reduïda.
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1.1.9 Lliurament d'informació a l'ICS
El servei adjudicatari facilitarà a l'ICS, en el format i periodicitat que l'ICS determini, la

informació que es requereixi sobre l'activitat contractada en termes de: exploracions
realitzades, llista d'espera, resultats dels programes d'avaluació externa als quals
estigui sotmès el servei i altres dades que l'ICS consideri d'interès per a l'avaluació i
seguiment del contracte.

1.1.10 Interlocució amb l'ICS
Per tal de facilitar les tasques de coordinació i resolució de possibles incidències que
poguessin aparèixer, l'adjudicatari designarà un interlocutor amb l'ICS, per a cada àmbit
territorial.
Les dades de l'interlocutor designat s'han d'introduir a la fitxa que figura en l'annex 4.1
d'aquest plec.
El centre adjudicatari informarà mensualment de la llista d'espera per a cadascuna de
les proves adjudicades als serveis territorials de gestió de pacients i atenció a la
ciutadania de l'ICS.
L'ICS es reserva la possibilitat de realitzar una auditoria anual, per realitzar la
comprovació del compliment de les condicions exposades en aquest plec.

1 ASPECTES ESPECIFICS PER TIPUS DE PROVA
Es considera fonamental l'especialització dels professionals responsables de la
realització de cadascuna de les proves objecte del concurs.
Tots els equipaments i l'utillatge per a la pràctica de les mateixes hauran de complir
tota la legislació i normativa vigent aplicable.
A continuació s'especifiquen condicions i/o requeriments bàsics en algunes de les
proves objecte de concurs atenent a les seves característiques, complexitat, risc per al
pacient, etc...
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GRUP ECOGRAFIES
GU010 Ecografies alta complexitat
Cal poder realitzar la exploració següent:
RA00447 ecografia peneana Doppler per a estudi de la impotència masculina
Freqüència del transductor electrònic igual o superior a 7,5 MHz.
L'estudi inclou un examen abans i desprès de la injecció d'un fàrmac inductor del volum
del flux sanguini.
El estudi doppler ha de incloure doppler color i espectral polsat i es valoraran els
paràmetres hemodinàmics de velocitat de fluxe .
RA00564 ecografia Doppler articular de mans i dits complerta
Freqüència del transductor electrònic igual o superior a 7,5 MHz.
Estudi en modo 2D i estudi Doppler color per a valoració de patologies reumàtiques .

GU012 Ecografia ginecològica transvaginal
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el catàleg.
Transductor electrònic de freqüència igual o superior a 5MHz.
Amplitud del transductor: mínim 110º. Es valorarà positivament més graus. Profunditat
de camp superior a 9 cm.
Les exploracions dels òrgans bilaterals es consideren com una única prova.

GU013 Ecografia prostàtica transrectal
Cal poder realitzar la exploració següent:
RA00589 Ecografia transrectal de pròstata
Transductor de característiques endocavitàries.
Freqüència transductor electrònic multifreqüència 7,5 MHz-10 Mhz

GU045 Pròstata, biòpsia guiada per ecografia transectal


Ha de constar d'un total de 6 puncions aleatòries per sextants. Trucut 18 G.



Freqüència transductor electrònic 7,5 MHz.
L’exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics,
microbiològics i bioquímics.
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RX002 Resta d’ecografies viscerals amb doppler i valoració de fluxos
Transductors electrònics amb bandes de freqüències de 3 a 6 MHz i de 5 a 10 MHz.
Es imprescindible el doppler color i doppler espectral polsat compatible amb els
diferents transductors.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00444 Doppler hepàtic
RA00448 Doppler de testicles
RA00457 Doppler de coll
RA00479 Doppler Ginecològic suprapúbic
RA01087 Ecodoppler renal
RA01088 Ecodoppler abdominal
Les exploracions dels òrgans bilaterals es consideren com una única prova.

RX004 Resta d'ecografies convencionals
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el catàleg
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00414 Ecografia de coll (tiroides, paròtides, submaxil·lars, etc. )
RA00415 Ecografia de tòrax
RA00419 Ecografia d’abdomen complet (inclou renal)
RA00420 Ecografia d’aparell urinari (renal-bufeta-pròstata)
RA00424 Ecografia Ginecològica Abdominal (pèlvica)
RA00425 Ecografia d’escrot
RA00426 Ecografia de penis
RA00428 Ecografia de parts toves
RA00433 Ecografia transfontanelar
RA00434 Ecografia de canal vertebral
RA00561 Ecografia d’espatlla
RA00562 Ecografia de maluc neonatal
RA00563 Ecografia de canell i mà
RA00565 Ecografia de maluc adult
9
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RA00566 Ecografia de pròtesi maluc
RA00567 Ecografia de genoll
RA00568 Ecografia de turmell
RA00569 Ecografia de Peu – dits
RA00573 Ecografia Muscular
RA01172 Ecografia de Tiroides i Paratiroides
RA01200 Ecografia reno vesical
RA01205 Ecografia de colze
L’informe de la ecografia de tiroides RA001172, en les conclusions, s’utilitzaran les
categories de classificació de patologia tiroidea TI-RADS.
Les exploracions dels òrgans bilaterals es consideren com una única prova.


RX017 Radiologia intervencionista guiada per ecografia (excepte pròstata i mama)
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el catàleg.


La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics,
microbiològics i bioquímics.
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GRUP PATOLOGIA DE MAMA
Mamografia, ecografia mamària i intervencionisme de mama guiat per ecografia
Els licitadors que optin a mamografia d’un territori ha de fer-ho també a les ecografies
mamaries del mateix territori i a les puncions mamàries; atès que s’efectuarà una única
adjudicació conjunta de les mateixes per territori, en base al promig ponderat de les
puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d’elles. Per tant, no es
valoraran ofertes per a una d’aquestes proves en un territori si el licitador no efectua la
corresponent oferta per a altres proves vinculades del mateix territori.
En cas de ser indicada una ecografia cal programar-la el més aviat possible, i si es
detecta necessitat de punció també s’ha de realitzar al més aviat possible, a poder ser
el mateix dia, en el propi centre, respectant sempre el circuit de diagnòstic ràpid de la
Regió Sanitària corresponent.
Serà requeriment imprescindible que els metges radiòlegs dedicats a patologia
mamaria realitzin un mínim de 2000 informes de mamografia / any, seguint requisits
d’estàndards de qualitat en aquest tipus de patologia.

MM001 Mamografia
RA00008 Mamografia
RA00009 Mamografia de cribado/ screening
RA00010 Mamografia bilateral mama con protesis
RA01085 Mamografia unilateral 2 projeccions
RA00472 Mamografia proyecciones adicionales
La imatge obtinguda mitjançant equip digital directe de mamografia ha de tenir el
requeriments següents:
Reproducció visualment nítida de la mama, pell i teixit subcutani.
El mugró ha d'estar paral·lel a la placa.
Es valorarà el focus igual o menor de 0,3 mm.
La mamografia habitual sempre serà bilateral i amb dos projeccions i 2 imatges per
cada mama: una frontal i una obliqua a 30º o 45º
Es considera que una exploració inclou tots els trets realitzats.
L’informe de la mamografia, en les conclusions, s’utilitzaran les categories de
classificació de patologia mamària BI-RADS.
Els proveïdors adjudicataris s’hauran d’ajustar als criteris d’evidència científica actuals
pel que fa a:
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- Les recomanacions de posteriors seguiments mamogràfics.
- Les sol·licituds d’ecografia efectuades a partir de l’informe de la mamografia.

MM004 Ecografia mamaria
RA00417 Ecografía de mama
RA00449 Doppler de mama
El transductor de l'ecògraf ha d'ésser de 7,5 MHz, com a mínim
Les recomanacions de puncions posteriors s’han d’ajustar als criteris d’evidència
científica actuals.

RX321 Intervencionisme de mama guiat per ecografia- PAAF
La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics,
microbiològics i bioquímics.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00856 PAAF de mama guiada per ecografia
Els laboratoris o serveis d’anatomia patològica on s’adreçaran -si escau- les mostres
biòpsiques i estudis histològics han de disposar de l’acreditació dels estàndards de
qualitat aprovats mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de
15 d’abril de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), per la qual cosa hauran de
complir tots els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual
s'estableixen el procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris
clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031,
de 29.03.95), així com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui.
En cas que el laboratori no estigui en el territori Català haurà d’acreditar acomplir la
normativa del territori on estigui ubicat.
En el cas que les mostres s’haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport
ha de complir l’ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari (DOGC 2446 de
01/08/1997)

RX322 Intervencionisme de mama guiat per ecografia- BAG
La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calguin: citològics, histològics,
microbiològics i bioquímics.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00828 BAG de mama per ecografia
Els laboratoris o serveis d’anatomia patològica on s’adreçaran -si escau- les mostres
biòpsiques i estudis histològics han de disposar de l’acreditació dels estàndards de
qualitat aprovats mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de
15 d’abril de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), per la qual cosa hauran de
complir tots els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual
s'estableixen el procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris
clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031,
de 29.03.95), així com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui.
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En cas que el laboratori no estigui en el territori Català haurà d’acreditar acomplir la
normativa del territori on estigui ubicat.
En el cas que les mostres s’haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport
ha de complir l’ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari (DOGC 2446 de
01/08/1997)

PATOLOGIA VASCULAR
RX016 Ecografia amb doppler del sistema vascular
Transductors electrònics amb bandes de freqüències de 3 a 6 MHz i de 5 a 10 MHz.
Es imprescindible el doppler color i doppler espectral Polsat compatible amb els
diferents transductors.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00436 Doppler de troncs supraaòrtics
RA00438 Doppler de membres inferiors arterials
RA00439 Doppler de membres inferiors venosos
Les exploracions dels òrgans bilaterals es consideren com una única prova

RADIOLOGIA SIMPLE
Els licitadors que optin a radiologia simple d’una SAP han de fer-ho a totes les proves
que surten a concurs del mateix territori (RX045 - RX019- RX020). Per tant en el cas
del SAP Urgell-Segarra/Noguera caldrà que els proveïdors presentin oferta a les tres
proves.
S’efectuarà una única adjudicació conjunta per territori (SAP), en base al promig
ponderat de les puntuacions tècnica i econòmica obtingudes en cadascuna d’elles.
Per tant, no es valoraran ofertes per aquestes proves en un SAP si el licitador no
efectua la/les corresponent/s oferta/es per a totes les que surten del mateix territori.

RX010 Telemetries
S'ha d'emprar de 30x90cm i es valorarà positivament la possibilitat d'utilitzar xassís de
40x120cm.
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el catàleg.
L'exploració inclou totes les plaques i trets realitzats
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RX045 Ortopantomografia


Les exploracions es poden realitzar amb un ortopantomógraf.


Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi
agrupador en el catàleg. Es valorarà positivament la presencia de
cefalostat en l'ortopantomògraf.


L'exploració inclou tots els trets realitzats.

- RX019 Radiologia simple òssia,

RA00003 Parrilla costal 1-2 projeccions
RA00004 Parrilla costal >2 projeccions
RA00005 Esternon 1-2 projeccions
RA00006 Esternon >2 projeccions
RA00016 Mandibula 1-2 projeccions
RA00017 Mandibula >2 projeccions
RA00018 Mastoides 1-2 projeccions
RA00019 Mastoides >2 projeccions
RA00020 Senos paranasales 1-2 projeccions
RA00021 Senos paranasales >2 projeccions
RA00022 Huesos propios de la nariz 1-2 projeccions
RA00023 Huesos propios de la nariz >2 projeccions
RA00024 Cara 1-2 projeccions
RA00025 Cara >2 projeccions
RA00026 Orbita 1-2 projeccions
RA00027 Orbita >2 projeccions
RA00028 Hendidura esfenoidal 1-2 projeccions
RA00029 Hendidura esfenoidal >2 projeccions
RA00030 Craneo 1-2 projeccions
RA00031 Craneo >2 projeccions
RA00032 Articulacion temporomandibular 1-2 projeccions
RA00033 Articulacion temporomandibular 2 projeccions
14

Annex 1
Realització d'Exploracions complementàries de Suport Diagnòstic
Proves de Radiodiagnòstic
Gabinets d'Atenció Especialitzada

Condicions Tècniques d'Execució
Convenis Hospitals

RA00034 Silla turca 1-2 projeccions
RA00035 Silla turca >2 projeccions
RA00036 Cuello partes blandas/ cavum 1-2 projeccions
RA00037 Cuello partes blandas/ cavum >2 projeccions
RA00040 Dental individual (només dentistes del CAP)
RA00041 Columna cervical 1-2 projeccions
RA00042 Columna cervical >2 projeccions
RA00043 Charnela dorso-lumbar 1-2 projeccions
RA00044 Charnela dorso-lumbar >2 projeccions
RA00045 Columna dorsal 1-2 projeccions
RA00046 Columna dorsal >2 projeccions
RA00047 Columna lumbosacra 1-2 projeccions
RA00048 Columna lumbosacra >2 projeccions
RA00049 Sacrocoxis 1-2 projeccions
RA00050 Sacrocoxis >2 projeccions
RA00056 Clavicula 1-2 projeccions
RA00057 Clavicula >2 projeccions
RA00058 Articulacion esterno clavicular 1-2 projeccions
RA00059 Articulacion esterno clavicular >2 projeccions
RA00060 Escapula 1-2 projeccions
RA00061 Escapula >2 projeccions
RA00062 Hombro 1-2 projeccions
RA00063 Hombro >2 projeccions
RA00064 Humero 1-2 projeccions
RA00065 Humero >2 projeccions
RA00066 Codo 1-2 projeccions
RA00067 Codo >2 projeccions
RA00068 Antebrazo 1-2 projeccions
RA00069 Antebrazo >2 projeccions
RA00070 Muñeca 1-2 projeccions
RA00071 Muñeca >2 projeccions
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RA00072 Mano 1-2 projeccions
RA00073 Mano >2 projeccions
RA00074 Dedo mano 1-2 projeccions
RA00075 Dedo mano >2 projeccions
RA00076 Pelvis 1-2 projeccions
RA00077 Pelvis >2 projeccions
RA00078 Sacroiliacas 1-2 projeccions
RA00079 Sacroiliacas >2 projeccions
RA00080 Cadera 1-2 projeccions
RA00081 Cadera >2 projeccions
RA00082 Femur 1-2 projeccions
RA00083 Femur >2 projeccions
RA00084 Rodilla 1-2 projeccions
RA00085 Rodilla >2 projeccions
RA00086 Tibia-perone 1-2 projeccions
RA00087 Tibia-perone >2 projeccions
RA00088 Tobillo 1-2 projeccions
RA00089 Tobillo >2 projeccions
RA00090 Pie 1-2 projeccions
RA00091 Pie >2 projeccions
RA00092 Calcaneo 1-2 projeccions
RA00093 Calcaneo >2 projeccions
RA00094 Dedo del pie 1-2 projeccions
RA00095 Dedo del pie >2 projeccions
RA00096 Serie osea completa
RA00592 Columna cervical flexion extension
RA00593 Columna lumbosacra flexion y extensión
RA00594 Edat òssia menor 2 anys
RA00595 Edat òssia major 2 anys
RA00596 Rotula axial
RA00597 Rodillas en carga
16

Condicions Tècniques d'Execució
Convenis Hospitals

Annex 1
Realització d'Exploracions complementàries de Suport Diagnòstic
Proves de Radiodiagnòstic
Gabinets d'Atenció Especialitzada

Condicions Tècniques d'Execució
Convenis Hospitals

RA00598 Tobillo Varo / Valgo
RA00599 Pies en carga
RA01056 Genoll var / valg
Cal poder realitzar les exploracions de radiologia simple.
L' exploració inclou totes les plaques i trets realitzats.

RX045 Ortopantomografia
Les exploracions es poden realitzar amb un ortopantomògraf
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el catàleg
Es valorarà positivament la presencia de cefalòstat e n l'ortopantomògraf.
L'exploració inclou tots els trets realitzats.
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RX020 Radiologia simple tòrax /abdomen
S’han de poder realitzar les proves següents:
RA00001-RA00002 Tòrax
RA00014-RA00015 Abdomen
RA00590 Tòrax espiratori
RA00591 Tòrax AP sedestació
L' exploració inclou totes les plaques i trets realitzats.

RX021 Radiologia convencional amb contrast de crani





Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el catàleg.



Es considera que una exploració inclou tots els trets realitzats, el contrast administrat i
els estudis bilaterals.
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RADIOLOGIA AMB CONTRAST
RX022 Radiologia convencional amb contrast de l'aparell digestiu
Es realitzaran sempre en una taula telecomandada amb intensificador de imatge i
mecanisme de compressió i es valorarà les característiques tècniques del generador i
del tub.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00107 Esòfag
RA00108 Esòfag; estudi funcional de la deglució
RA00109 Esòfag gastroduodenal
RA00111 Gastroduodenal amb transit intestinal
RA00113 Transit intestinal
RA00115 Ènema opac
RA00116 Ènema doble contrast colon
Quant a l'exploració RA00115 ènema opac, ha de constar d'un mínim de 7 imatges:
una imatge simple sense contrast, una imatge frontal per recte-sigma, una imatge
obliqua o perfil per recte-sigma, una imatge per l'angle esplènic, una imatge per l'angle
hepàtic, una imatge total del còlon i una imatge post-evacuació del colon.
Quant a l'exploració RA00109 esòfag gastroduodenal , la exploració ha de constar d'un
mínim de 7 imatges amb contrast: dos imatges seriades d'esòfag, tres imatges de bulb i
marc duodenal i dos imatges d'estómac.
Per a realitzar RA00111 I RA00113, els trànsits de budell prim, es realitzaran les
imatges necessàries fins a la visualització del darrer tram ileal i vàlvula ileocecal.
RA00116 Enema doble contrast colon- ha de constar d'un mínim de 7 imatges: una
imatge simple sense contrast, una imatge frontal per recte-sigma, una imatge obliqua o
perfil per recte-sigma, una imatge per l'angle esplènic, una imatge per l'angle hepàtic,
una imatge total del còlon i una imatge post-evacuació del colon.
A més a més un mínim de 5 imatges amb aire per veure el recte-sigma, els angles
hepàtic i esplènic el colon descendent i el ascendent.
Es considera que una exploració inclou tots els trets realitzats i el contrast administrat.


Ͳ

RX023 Radiologia convencional amb contrast de les vies urinàries 
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el
catàleg.
Quant a l'exploració RA00122 Urografia intravenosa ha de constar de una imatge
prèvia simple sense contrast, i de les imatges necessàries per un correcte
diagnòstic.
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RA00124 Cistografia ha de constar de una imatge prèvia simple sense contrast, i de
les imatges necessàries per un correcte diagnòstic realitzades desprès de emplenar
la bufeta amb contrast iodat.
S’han d’obtenir imatges seriades amb el pacient miccionant.
Per realitzar aquesta exploració es valorarà disposar d’un aparell telecomandat amb
escopia polsada.
La RA00125 Uretrocistografia retrograda, ha de constar de una imatge prèvia simple
sense contrast, i de les imatges necessàries per un correcte diagnòstic realitzades
desprès de emplenar la bufeta amb contrast iodat.
Es considera que una exploració inclou totes les imatges i el contrast administrat.

TOMOGRAFIA COMPUTADA
Ͳ

. RX034 Angiotomografia computada i altres exploracions especials 

Ͳ

Es necessari tecnologia helicoïdal.



Es valorarà la disponibilitat d'equip d'anestèsia. Estació de treball per al post-processat.



Programari específic per als diversos tipus de proves.



Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el
catàleg.

RX050 TC de neurologia /cap/coll sense contrast
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00203 TC cranial sense contrast
RA00215 TC de atm sense contrast
RA00218 TC de base de crani sense contrast
RA00227 TC dental
RA00228 TC de peñasco, mastoides i cais sin contrast
RA00231 TC de columna cervical sense contrast
RA00234 TC de columna dorsal sense contrast
RA00237 TC de columna lumbo-sacra sense contrast
RA00241 TC de coll sense contrast
RA00474 TC de cavum
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RA01164 TC de mandíbula sense contrast
RA01244 TC facial sense contrast

-RX051 TC de neurologia /cap/coll amb contrast
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00204 TC cranial amb contrast
RA00209 TC de orbita amb contrast
RA00211 TC facial amb contrast
RA00216 TC de mandíbula amb contrast
RA00229 TC de peñasco, mastoides i cais amb contrast
RA00232 TC de columna cervical amb contrast
RA00235 TC de columna dorsal amb contrast
RA00238 TC de columna lumbo-sacra amb contrast
RA00242 TC de coll amb contrast
RA00601 TC de senos peranasals amb contrast
Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el
contrast no iònic administrat i altra medicació necessària per a la seva realització.

RX052 TC de Body / sistema muscul-esquelética sense contrast
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00248 TC de tòrax sense contrast
RA00252 TC abdomen sense contrast
RA00255 TC de pelvis sense contrast
RA00489 TC espatlla sense contrast
RA00495 TC colze sense contrast
RA00513 TC genoll sense contrast
RA00519 TC turmell sense contrast
RA00522 TC peu sense contrast
RA00534 TC clavícula sense contrast

21

Annex 1
Realització d'Exploracions complementàries de Suport Diagnòstic
Proves de Radiodiagnòstic
Gabinets d'Atenció Especialitzada

Condicions Tècniques d'Execució
Convenis Hospitals

RX053 TC de Body / sistema múscul-esquelètica amb contrast
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00249 TC de tòrax amb contrast
RA00253 TC de abdomen amb contrast
RA00256 TC de pelvis amb contrast
RA00494 TC de colze amb contrast
RA00497 TC de os carpi amb contrast
RA00512 TC genoll amb contrast
RA00518 TC turmell amb contrast
RA00521 TC peu amb contrast
RA00533 TC clavícula amb contrast
Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el
contrast no iònic administrat i altra medicació necessària per a la seva realització.

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA
Diferenciem entre la demanda de RM que necessitem que es realitzi en equips
convencionals i les que es realitzin en equips oberts.
No tenim codis diferenciats d’articles. Són els mateixos que ha de fer un o en altre
equip. Per tant el preu de un codi RM en equips convencionals ha d’esser el mateix que
el que presenti al mateix codi de prova en equips oberts.

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS CONVENCIONALS
RX029 amb equips convencionals. Ressonància magnètica de sistema músculesquelètic sense contrast
Equips com a mínim de 1,5 teslas amb programa de supressió de greix.
Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització
anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.
Es valorarà els gradients assolits per l'equip.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00313RM CERVICAL sense contrast
RA00315RM CERVICO-DORSAL sense contrast
RA00317RM DORSAL sense contrast
RA00319RM DORSO-LUMBAR sense contrast
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RA00321RM LUMBAR sense contrast
RA00323RM SACRE sense contrast
RA00333 RM ATM sense contrast
RA00335RM GENOLL sense contrast
RA00337RM ESPATLLA sense contrast
RA00339RM TURMELL sense contrast
RA00341RM PEU sense contrast
RA00343RM COLZE sense contrast
RA00345RM CANELL
RA00347RM MA sense contrast
RA00349RM DIT sense contrast
RA00351RM EXTREMITAT SUPERIOR sense contrast
RA00353RM EXTREMITAT INFERIOR sense contrast
RA00355RM MALUC sense contrast
RA00357RM SACROILÍAQUES sense contrast
RA00359RM PLEXE BRAQUIAL
RA00361RM PLEXE SACRE sense contrast
RA00365RM PARET TORÀCICA sense contrast
RA00651RM PARET ABDOMINAL sense contrast
RA00708RM FUNCIONAL COLUMNA

ME017 amb equips oberts. Ressonància magnètica de sistema múscul-esquelètic
amb contrast
Equip com a mínim de 0,2 teslas.
Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització
anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.
Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s¡'haurà d'assenyalar
l'amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l'antiguitat.
Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el
contrast administrat i altra medicació.
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el catàleg.
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RX301Camb equips convencionals Ressonància magnètica resta d’exploracions
sense contrast
Equips de 1,5 teslas com a mínim amb programa de supressió de greix i seqüències de
respiració sostinguda (si escau) amb els gradients suficients per a cada prova.
Es valorarà positivament la disponibilitat de programes o millores tècniques útils per a
cada tipus de prova.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00303 RM CEREBRAL sense contrast
RA00305 RM HIPÒFISI sense contrast
RA00325 RM CAP I COLL sense contrast
RA00327 RM ORBITA sense contrast
RA00329 RM BASE DE CRANI sense contrast
RA00331 RM CAI sense contrast
RA00367 RM SUPRARRENAL sense contrast
RA00369 RM fetge sense contrast
RA00373 RM PANCREES sense contrast
RA00375 RM MELÇA
RA00377 RM RONYÓ sense contrast
RA00379 RM PELVIS FEMENINA
RA00381 RM PELVIS MASCULINA
RA00385 URO-RM
RA00388 RM TÒRAX MEDIASTI sense contrast
RA00398 ANGIO-RM COLL sense contrast
RA00406 ANGIO-RM RENAL
RA00407 ANGIO RM ESPINAL
RA00635 RM DE PROSTATA
RA00653 RM RETROPERITONEAL
RA00685 RM FACIAL sense contrast
RA00687 COLANGIO RM sense contrast
RA00689 RM PERINEAL
RA00694 ANGIO RM ABDOMEN arterial
RA00695 ANGIO RM ABDOMEN venosa
RA00696 ANGIO RM PÈLVICA
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RA00711 ANGIO_RM CRANI sense contrast
RA01105 RM HEMIABDOMEN superior
RA01139 RM cerebral 3 TESLAS
RA01163 RM rectal sense contrast

-RX302Camb equips convencionals . Ressonància magnètica resta ’exploracions
amb contrast i /o complexitat moderada
Equips de 1,5 teslas com a mínim amb programa de supressió de greix i seqüències de
respiració sostinguda (si escau) amb els gradients suficients per a cada prova.
Es valorarà positivament la disponibilitat de programes o millores tècniques útils per a
cada tipus de prova.
Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el
contrast administrat i altra medicació.
Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00304 RM CEREBRAL amb contrast
RA00306 RM HIPÒFISI amb contrast
RA00307 RM DINÁMICA LCR
RA00308 RM. NEURONAVEGADOR/PLANIFICACIO
RA00309 RM PERFUSIÓ CEREBRAL
RA00310 RM CEREBRAL MULTIPARAMETRICA
RA00311 RM FUNCIONAL CRANI (activació)
RA00314 RM CERVICAL amb contrast
RA00316 RM CERVICO-DORSAL amb contrast
RA00318 RM DORSAL amb contrast
RA00320 RM DORSO-LUMBAR amb contrast
RA00322 RM LUMBAR amb contrast
RA00324 RM SACRE amb contrast
RA00326 RM CAP I COLL amb contrast
RA00328 RM ORBITA amb contrast
RA00330 RM BASE DE CRANI amb contrast
RA00332 RM CAI amb contrast
RA00364 Artro-RM DINÀMICA de moviment articular
RA00368 RM SUPRARRENAL amb contrast
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RA00370 RM FETGE amb contrast
RA00371 RM FETGE AMB CONTRAST BILIAR
RA00374 RM PANCREES amb contrast
RA00378 RM RONYÓ amb contrast
RA00380 RM PELVIS FEMENIN amb contrast
RA00382 RM PELVIS MASCULINA amb contrast
RA00383 RM PROSTATA transrectal
RA00387 RM INTESTINAL / COLONOGRAFIA RM
RA00389 RM TÒRAX MEDIASTÍ amb contrast
RA00393 RM OUTLET TORACIC sense contrast
RA00395 RM MAMA-PROTESIS
RA00396 RM MAMA amb contrast
RA00399 ANGIO-RM COLL amb contrast
RA00408 ANGIO-RM OUTLET TORACIC
RA00409 RM FETAL
RA00411 RM COS SENCER ( WHOLE BODY)
RA00656 ANGIO RM DE TSA
RA00657 ANGIO RM PERIFERICA EESS arterial
RA00686 RM FACIAL AMB CONTRAST
RA00688 COLANGIO RM amb contrast
RA00690 RM DINÀMICA TERRA PELVIC
RA00692 ANGIO RM TORAX arterial
RA00693 ANGIO RM TORAX venosa
RA00697 RM UTERINA-PLACENTARIA
RA00706 RM difusió
RA00707 RM tractografia
RA00709 RM FETGE amb contrast hepatoespecífic
RA00710 RM PÀNCREES amb SECRETINA
RA00712 ANGIO-RM CRANI amb contrast
RA01060 RM fetge quantificació ferro
RA01157 Artro-RM espatlla
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RA01158 Artro-RM canell
RA01159 Artro-RM genoll
RA01160 Artro-RM maluc
RA01161 Artro-RM turmell

RX031 amb equips oberts. Ressonància magnètica estudis especials i alta
complexitat.
Equips com a mínim de 0,3 teslas.
Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s'haurà d'assenyalar
l'amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i antiguiitat.
Cal poder realitzar les mateixes exploracions que es detallen al codi RX031 amb els
equips convencionals.
Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el
contrast administrat i altra medicació.

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA AMB EQUIPS OBERTS
RX029 amb equips oberts. Ressonància magnètica de sistema músculesquelètic sense contrast
Equips com a mínim de 0,3 teslas
Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització
anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.
Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s’haurà d’ assenyalar
l’amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l’antiguitat ( ultima
modificació)
Cal poder realitzar les mateixes exploracions que es detallen al codi RX029C amb
equips convencionals.
.

-ME017 amb equips oberts . Ressonància magnètica de sistema músculesquelètic amb contrast
Equips com a mínim de 0,3 teslas .
Es imprescindible la disponibilitat de bobines específiques per a cada localització
anatòmica i bobines múltiples per a columna vertebral.
Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s’haurà d’ assenyalar
l’amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l’antiguitat
Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el
contrast administrat i altra medicació.
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Cal poder realitzar les exploracions següents:
RA00334RM ATM amb contrast
RA00336RM GENOLL amb contrast
RA00338RM ESPATLLA amb contrast
RA00340RM TURMELL amb contrast
RA00342RM PEU amb contrast
RA00344RM COLZE amb contrast
RA00346RM CANELL amb contrast
RA00348RM MA amb contrast
RA00350RM DIT amb contrast
RA00352RM EXTREMITAT SUPERIOR amb contrast
RA00354RM EXTREMITAT INFERIOR amb contrast
RA00356RM MALUC amb contrast
RA00358RM SACROILÍAQUES amb contrast
RA00360RM PLEXE BRAQUIAL amb contrast
RA00362RM PLEXE SACRE amb contrast
RA00366RM Paret toràcica amb contrast
RA00652RM Paret abdominal amb contrast
RA00661ANGIO RM DINÀMICA MUSCULESQUELÈTIC (outlet toràcic, ....)
-RX301 amb equips oberts. Ressonància magnètica resta d'exploracions sense

contrast

Equips com a mínim de 0,3 teslas .
Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s’haurà d’ assenyalar
l’amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l’antiguitat
Cal poder realitzar les mateixes exploracions que es detallen al codi RX301C amb
equips convencionals.

-RX302 amb equips oberts. Ressonància magnètica resta d'exploracions amb
contrast i/o complexitat moderada
Equips com a mínim de 0,3 teslas .
Es valorarà els gradients assolits per l'equip per la qual cosa s’haurà d’ assenyalar
l’amplitud màxima i Slew Rate dels gradients en els tres eixos i l’antiguitat
Cal poder realitzar les mateixes exploracions que es detallen al codi RX302C amb
equips convencionals.
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Es considera que l'exploració, en els casos en els quals està indicat, ja inclou el
contrast administrat i altra medicació.

ECOCARDIOGRAMES
-TO010 Ecocardiograma amb doppler
Inclou les proves:
RA00416 Ecografia cardíaca transtoràcica
Transductor sectorial electrònic amb interval de freqüències pròximes a 2,5 MHz i de 57,5 per pediatria .
Es requisit obligatori disposar almenys d’un segon harmònic.
Els equips han de disposar de doppler pulsat, doppler continu, doppler color i doppler
tissular. Tots els estudis han d’incloure mode bidimensional, mode M , estudi doppler
continu, doppler pulsat i la seva codificació en doppler color. L'exploració sempre es
realitzarà amb doppler color.
Els equips també han de disposar de programari de cardiologia.
Els equips han de disposar d’unitats de memòria per emmagatzematge d’imatge en
temps real.
Es requereix monitorització electrocardiogràfica simultània amb les imatges
ecocardiogràfiques.
Escala de velocitat i variança.
Valoració de la codificació per freqüència i per amplitud.
L’informe ha de tenir, a més de totes les imatges en suport digital, les mesures
ecocardiogràfiques i doppler i el seu comentari, així com una integració diagnòstica de
les troballes ecocardiogràfiques.
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Característiques dels equips per a fer estudis fetals:
- Ecògraf amb imatge bidimensional a temps real i escala de grisos.
- Equip de menys de 5 anys i de gamma mitjana-alta.
- Transductors d’ultrasons transabdominal i transvaginal.
- Transductors sectorials i multifreqüència. Les bandes de freqüències
recomanades pel transductors serien 3-5 MHz per la via abdominal, i els 5-10
MHz per a la via transvaginal.
- Controls d’ajustament de sortida de potència acústica, amb la indicació a la
pantalla dels ajustaments selecccionats (ODS : Output Display Standard) ), per
l’acompliment dels estàndards de seguretat dels ultrasons.
- Sistemes de recuperació d’imatge (cine-loop) i zoom ajustable en imatge
congelada.
- Cal-lipers electrònics capaços d’obtenir mesures amb una precisió de dècimes
de mil-límetre.
- Tractament de les imatges: capacitat d’imprimir/guardar imatges.
- Servei tècnic d’avaries , revisions i manteniments periòdics dels equips.
- Taules utilitzades per les mesures i càlcul dels percentils preferiblement d’autors
espanyols o europeus.
- Equipament amb mode doppler color i polsat
- Manteniment i desinfecció periòdica dels transductors.
- GU002 Ecografia obstètrica del 1r trimestre
- GU048 Ecografia doppler obstètrica del 2n trimestre
- GU049 Ecografia obstètrica del 3r trimestre
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DENSITOMETRIA ÒSSIA
-PX010 Densitometria òssia (Absorciometria fotònica dual de font radiològica

)

Inclou les proves:
RA00097 Densitometria de columna lumbar (dexa)
RA00098 Densitometria de fèmur proximal cadera (dexa)
RA00100 Densitometria radio cubito (dexa)
RA01126 Densitometria estàndar (columna lumbar i maluc)
La exploració compren, com a mínim, les localitzacions de columna lumbar i terç
proximal del fèmur .
Els equipaments han de poder fer estudis de cos sencer i composició corporal, així com
mesures d’avantbraç.
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EXPLORACIONS D’APARELL DIGESTIU
Els laboratoris o serveis d’anatomia patològica on s’adreçaran -si escau- les mostres
biòpsiques i estudis histològics que s’efectuïn han de correspondre a un centre
hospitalari del sistema sanitari integral de utilització pública de Catalunya (SISCAT) o,
en els altres supòsits, han de disposar de l’acreditació dels estàndards de qualitat
aprovats mitjançant l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social, de 15 d’abril
de 1997 (DOGC núm. 2399, de 27.05.1997), pe r la qual cosa hauran de complir tots
els requisits que estableix el Decret 76/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen el
procediment específic d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes
reguladores de les activitats que s'hi realitzen (DOGC núm. 2031, de 29.03.95), així
com constar, en el seu cas, en el registre sanitari que correspongui.
En el cas que les mostres s’haguessin de traslladar a altre laboratori, aquest transport
ha de complir l’ordre de 23 de juliol de 1997 de transport sanitari(DOGC 2446 de
01/08/1997)

-DN070 Fibroendoscòpia digestiva alta amb o sense estudi anatomopatològic
amb sedació
Cal poder realitzar les exploracions següents:
IQ44.13-1 Fibrogastroscòpia amb sedació
IQ44.14-0 Fibrogastroscòpia amb biòpsia
IQ43.41 Fibrogastroscòpia amb exèresi de lesió (pòlips i altres)
La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calgui (citològics, histològics i
microbiològics), la sedació superficial, i la medicació que pugui requerir durant la seva
realització.
Exploració practicada per facultatiu especialista en aparell digestiu auxiliat per personal
d’infermeria.
Sala d'exploració amb font d'oxigen i buit.
Ús de material i neteja i desinfecció dels endoscopis segons normativa vigent.
Disponibilitat de pulsioxímetre i d'equip de ressuscitació.
Si en el decurs de l’exploració es detectés patologia susceptible de ser corregida per
via endoscòpica es procedirà a l’actuació terapèutica, si clínicament fos adequat



Ͳ 
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-GB020 Fibrocolonoscòpia amb o sense estudi anatomopatològic i amb sedació
Cal poder realitzar la explotació següents:
PD00069 COLONOSCOPIA
Licitador ha d’estar ubicat en centre hospitalari del sistema sanitari integral de
utilització pública de Catalunya (SISCAT)
La exploració inclou tots els estudis de laboratori que calgui (citològics, histològics i
microbiològics), la sedació que es consideri adequada per les característiques de la
persona, i qualsevol medicació que pugui requerir durant la seva realització .
Exploració practicada per facultatiu especialista en aparell digestiu i auxiliat per
personal d’infermeria.
Sala d'exploració amb font d'oxigen i buit.
Ús de material, neteja i desinfecció dels endoscopis segons normativa vigent.
Disponibilitat de pulsioxímetre i d'equip de ressuscitació.
Si en el decurs de l’exploració es detectés patologia susceptible de ser corregida per
via endoscòpica es procedirà a l’actuació terapèutica, si clínicament fos adequat

- DN047 Rectoscòpia
Inclou qualsevol medicació que pugui requerir durant la seva realització .
- DN001 Anuscòpia
Inclou qualsevol medicació que pugui requerir durant la seva realització .

EXPLORACIONS DE NEUROFISIOLOGIA
-GB022 Potencials evocats
Cal poder realitzar les següents exploracions:
PD00031 Potencials evocats visuals (pattern)
PD00032 Potencial somatosensorial EEII
PD00212 Potencial somatosensorial EESS
PD00214 Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral
PD00531 Potencials Evocats Auditius automàtics (Screeaning)
L'equip ha de disposar d'un mínim de 4 canals d'amplificació.
Estimuladors corresponents (elèctric pel PES, acústic pels PEATC, pattern o escaquer
pels PEV).
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Seguiment de les recomanacions de les guies internacionals (Recommendatios fort he
practice of clinical neurophysiology: guidelines of the international federation of clinical
neurophysiology. Electroenceph. Clin. Neuropyysiol. 1999, suppl.52; International
Society for Clinical Electrophysiology of Vision- ISCEV)
Reproductibilitat de les respostes (2 promitjats)
Supervisió de la prova per un neurofisiòleg.

-PF002 Electroencefalograma convencional
Cal poder realitzar les següents exploracions:
PD00310 EEG Adults
PD00311 EEG Pediàtric (0-14 anys)
Electroencefalògraf digitalitzat amb 20 o més canals d'amplificació, registre simultani
vídeo, poligrafia cardiorespiratòria i estimulació lluminosa intermitent.
Durada mínima 30 minuts.
Seguiment sistema internacional 10-20 per a la col·locació d’ elèctrodes.
Software específic.
Supervisió de la prova per un neurofisiòleg.

-PF003 Electromiograma
Cal poder realitzar les següents exploracions
PD00007 Electromiografia convencional (radiculopatia i/o neuropaties focals) a EESS
PD00008 Electromiografia convencional (radiculopatia i/o neuropaties focals) a EEII
PD00649 Electromiografia complexa (polineuropaties, motoneurona, miopaties...)
Equip digitalitzat d’ electromiografia i electroneurografia que acompleixin amb totes les
certificacions preceptives.
Els equips han de tenir el software específic
El temps de realització de la prova mínim serà de 30 minuts.
L'equip ha de disposar d'un mínim de 2 canals d'amplificació amb estimulador elèctric.
Elèctrode d’agulla d’un sol ús.
Els informes han de tenir com a mínim la següent informació:
- Motiu de consulta HC, exploració.
- Descripció de troballes amb valors numèrics
- Gràfiques de les senyals obtingudes
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- Descripció de les troballes normals i patològiques
- Conclusió diagnòstica.
- Supervisió de la prova per un neurofisiòleg.

EXPLORACIONS CARDIORESPIRATÒRIES
PP035 Ergometria amb analitzador de gasos
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el
catàleg.
Requeriments:
Protocol·lització de la prova segons característiques del pacient.
Supervisió de la prova per un cardiòleg i, com a mínim, presència d’un diplomat
d'infermeria.
Registre continu de paper i monitorització electrocardiogràfica de visualització
constant per un electrocardiògraf com a mínim de 3 canals.
Equip de ressuscitació, desfibril·lador amb sincronització electrocardiogràfica i
Electrocardiògraf addicional de 12 canals.
Informe de resultats acompanyat de registre gràfic seqüencial dels nivells
desenvolupats. Els equips hauran de tenir les calibracions normatives preceptives.
PC007 Prova d'esforç no gammagràfica (Ergometria)
Cal poder realitzar les exploracions que constin en aquest codi agrupador en el
catàleg.
Protocol·lització de la prova segons característiques del pacient.
Supervisió de la prova per un cardiòleg i, com a mínim, presència d’un diplomat
d'infermeria.
Registre continu de paper i monitorització electrocardiogràfica de visualització
constant per un electrocardiògraf com a mínim de 3 canals.
Equip de ressuscitació, desfibril·lador amb sincronització electrocardiogràfica i
Electrocardiògraf addicional de 12 canals.
Informe de resultats acompanyat de registre gràfic seqüencial dels nivells
desenvolupats.

35

Annex 1
Realització d'Exploracions complementàries de Suport Diagnòstic
Proves de Radiodiagnòstic
Gabinets d'Atenció Especialitzada

Condicions Tècniques d'Execució
Convenis Hospitals

-PC007 Prova d'esforç no gammagràfica (Ergometria)
Cal poder realitzar les següents exploracions
PD00124 Prova d'esforç convencional en Treadmill
PD00126 Prova d'esforç convencional en bicicleta
Protocol·lització de la prova segons característiques del pacient.
Supervisió presencial de la prova per un cardiòleg i presència , com a mínim, d’un
diplomat d'infermeria.
Registre gràfic visual constant de la monitorització electrocardiogràfica d’un mínim de
tres canals.
Equip de ressuscitació complert amb desfibril·lador amb sincronització
electrocardiogràfica i Electrocardiògraf addicional de 12 canals.
Informe de resultats acompanyat de registre gràfic seqüencial dels nivells
desenvolupats durant la prova d’esforc.

-PC008 Registre continu de l'activitat cardíaca (Holter cardíac)
PD00127 ECG – holter 24 hores
Registrador cardiològic Holter de dos o més canals amb un mínim de tres gravadores.
Temps de registre de vint-i-quatre o més hores.
Informació del pacient inclosa: número d'identificació, data i successos.
Software analitzador que contempli gràfics de tendències de freqüència i extrasístoles
quantificats per hora i per vint-i-quatre hores.
Informe de resultats acompanyat de registre gràfic d'incidències produïdes:
- Freqüència cardíaca
- Arítmies supraventriculars i ventriculars
- Pauses
- Correlació amb els símptomes
- Registres seleccionats representatius
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RESTA DE PROVES DE GABINETS
- AP001 Biòpsies
El servei ha de disposar com a mínim d'un facultatiu especialista en anatomia
patològica en plantilla.
Es valoraran positivament:
-Les millores tècniques i automatització dels equipaments.
- Sistema informàtic potent i flexible que permeti tractament de dades i control
de qualitat en qualsevol moment del procés.
- AP002 Citologies
El servei ha de disposar - com a mínim- d'un facultatiu especialista propis
en anatomia patològica. Es farà constar qui realitza i qui informa la prova.
Per tal d'assolir un millor nivell de qualitat, cal emprar les recomanacions de
classificació de patologia de cèrvix en sistema Bethesda.
Així, els informes citològics, com a mínim hi hauran de constar les següents dades:
- Idoneïtat de la mostra. Es classificarà com: atisfactòria i insatisfactòria per
valoració citològica.
- Diagnòstic descriptiu. Inclou possibles grups:
a. Negatiu per a cèl·lules malignes
b. Anomalies cel·lulars de cèl·lules escamoses: lesió intraepitelial escamosa de
baix grau o LSIL i d’alt grau o HSIL-, ASC-US o ASC-H, carcinoma escamós
c. Anomalies cel·lulars de cèl·lules glandulars:, AG-US, adenocarcinoma.
d. Es valoraran positivament:
· Les millores tècniques i automatització dels equipaments.
· Sistema informàtic potent i flexible que permeti tractament de
dades i control de qualitat en qualsevol moment del procés.
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·

EXPLORACIONS D’OFTALMOLOGIA
- PO001 Angiografia fluorescència
Retinògraf que permeti la realització de fotografia color i possibilitat
d'imatges estereoscòpiques. S'ha de poder escollir entre dos angles
fotogràfics, per a pacients amb pupil·la no dilatada.
L'augment fotogràfic ha de ser com a mínim de 2,5X a un angle de 30º o
aproximat, essent la imatge en pel·lícula de 35 mm no inferior a 20 x 20 mm, o
equivalent en cercle.
El sistema òptic d'observació de la retina ha de tenir correcció diòptrica de -20D a +
20D com a mínimi ajust de la distància interpupil·lar entre 50 i 75 mm.
La magnificació total per l'observador ha de ser de 20 x a 0 D.
La mentonera de pacient i els comandaments han d'estar dissenyats amb criteris
ergonòmics i facilitant els màxims moviments possibles -inclinació del pacient,
desplaçament vertical, moviment per esteroscòpia.
S'ha d'acoblar a l'analitzador d'imatges de la retinografia. Disponibilitat d'equip de
ressuscitació.
Presència física imprescindible d’un professional
mèdic o anestesista. Imprescindible informe escrit
amb conclusions.
- PO004 Campimetria computada
És necessari un frontofocòmetre i caixa de lents deproves de cèrcol metàl·lic. És
imprescindible la disponibilitat d’una impressora.
Disponibilitat de l'equip per realitzar:
Càlcul automàtic del perímetre.
Anàlisi de la percepció del camp visual i la comprovació dels seus efectes.
Proves per a la detecció del glaucoma.
Proves per anàlisi de la màcula.
Tests neurològics.
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Seguiment de mirada fixa.
Monitor de punt cec.
Monitor de vídeo d'ull.
Monitor de vídeo remot.
- PP011 Estudi simple de la funció pulmonar
(espirome tria) Equip d'espirometria
homologat amb filtres bacterians.
Inclou prova broncodilatadora amb fàrmacs broncodilatadors per la seva realització.
- PX027 Prova de la suor
Totes les fases de la prova han d'efectuar-se en el servei licitador.
- PX045 Prova de la lactosa
Equip automatitzat per determinar hidrogen a l'aire espirat en diverses mostres
recollides a diferents intervals.
L'exploració inclou el substracte administrat.

39

Annex 2
ADJUDICACIÓ INICIAL PI-2020
V0023 CONSORCI SANITARI INTEGRAL
EXPEDIENTS:

CV3372/20

GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA
AP001

Biòpsies

Preu adjudicat:

13
57

Nombre de proves

20,18 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

AP002

Citologies

Preu adjudicat:

13
57

Import

500
650

10.090,00
13.117,00

1.150

23.207,00

6.700
10.800

36.850,00
59.400,00

17.500

96.250,00

5,5 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

DN070 Fibroendoscòpia dig.alta amb o sense estudi A-P, amb sedació
Preu adjudicat:

13
57

90 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

689
151

62.010,00
13.590,00

840

75.600,00

820
180

123.000,00
27.000,00

1.000

150.000,00

369
81

12.915,00
2.835,00

450

15.750,00

GB020 Fibrocolono amb o sense estudi A-P amb sedació
Preu adjudicat:

13
57

150 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

PC007

Prova d'esforç no gammag.(Ergometria)

Preu adjudicat:

13
57

TOTAL

35 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

V0023

* En el cas de Laboratori i Medicina Nuclear el preu de prova és simbòlic ja que s'adjudica un import
global.
Página 1 de 4

PC008

Registre continuu (Holter cardíac)

Preu adjudicat:

13
57

35 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

PF002

35.000,00
14.245,00

1.407

49.245,00

15
15

600,00
600,00

30

1.200,00

EEG Convencional

Preu adjudicat:

13
57

1.000
407

40 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

TOTAL GABINETS D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA

RADIODIAGNÒSTIC

411.252,00 €
Nombre de proves

Import

GU002 Ecografia obstètrica de 1r trimestre
Preu adjudicat:

57

34 €

DELTA

TOTAL

500

17.000,00

500

17.000,00

1.800

61.200,00

1.800

61.200,00

1.100

27.500,00

1.100

27.500,00

57
12

2.280,00
480,00

69

2.760,00

300

6.600,00

300

6.600,00

GU048 Ecografia obstètrica de 2n trimestre
Preu adjudicat:

57

34 €

DELTA

TOTAL

GU049 Ecografia obstètrica de 3r trimestre
Preu adjudicat:

57

25 €

DELTA

TOTAL

RX002

Resta d'ecos viscerals doppler/fluxes

Preu adjudicat:

13
57

40 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

RX004

Resta d'ecos convencionals

Preu adjudicat:

13

TOTAL

22 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE

V0023

* En el cas de Laboratori i Medicina Nuclear el preu de prova és simbòlic ja que s'adjudica un import
global.
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RX016

Ecos amb doppler del sistema vascular

Preu adjudicat:

13
57

40 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

123
27

4.920,00
1.080,00

150

6.000,00

20

1.586,00

20

1.586,00

300

24.000,00

300

24.000,00

2.700
200

135.000,00
10.000,00

2.900

145.000,00

150
25

9.000,00
1.500,00

175

10.500,00

TOTAL

RX017

Rad intervenc guiada eco (exc pròstata/mama)

Preu adjudicat:

13

79,3 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE

TOTAL

RX029

RM de sistema múscul-esquelètic sense contrast

Preu adjudicat:

13

80 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE

TOTAL

RX050

TC de neurologia/cap/coll sense contrast

Preu adjudicat:

13
57

50 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

RX051

TC de neurologia/cap/coll amb contrast

Preu adjudicat:

13
57

60 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

RX052

TC de body/sistema musculoesquelètic sense contrast

Preu adjudicat:

13

55 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE

TOTAL

RX053

BAIX LLOBREGAT CENTRE

TOTAL

12.375,00

75

5.250,00

75

5.250,00

46

4.370,00

46

4.370,00

RM resta d'exploracions sense contrast

Preu adjudicat:

13

225
70 €

TOTAL

RX301

12.375,00

TC de body/sistema musculoesquelètic amb contrast

Preu adjudicat:

13

225

95 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE

V0023

* En el cas de Laboratori i Medicina Nuclear el preu de prova és simbòlic ja que s'adjudica un import
global.
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RX302

RM resta d'exploracions amb contrast i/o complexitat moderada

Preu adjudicat:

13

140 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE

TOTAL

TO010

3.220,00

23

3.220,00

2.583
567

116.235,00
25.515,00

3.150

141.750,00

Ecocardiograma amb doppler

Preu adjudicat:

13
57

23

45 €

BAIX LLOBREGAT CENTRE
DELTA

TOTAL

TOTAL RADIODIAGNÒSTIC
TOTAL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

469.111,00 €
880.363,00 €

V0023

* En el cas de Laboratori i Medicina Nuclear el preu de prova és simbòlic ja que s'adjudica un import
global.
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Catàleg PI SAP
(LES PROVES MARCADES AMB GROC SON NOMÉS HOSPITALARIES)
PREU

CODI PROVA

20,18 € AP001

DESCRIPCIO LLARGA

Biòpsies

AP00002

Curetatge de pell

AP00003

Afaitat de pell

AP00024

biòpsia de fossa nasal

AP00035

Biòpsia de geniva

AP00058

Biòpsia d'anus

AP00064

Biòpsia de pròstata

AP00082

Biòpsia d'orella

AP00128

Cilindre (puch, BAAG, Tru-cut) de mama

AP00777

Biòpsia de dent

AP00778

Biòpsia per incisió de llavi

AP00779

Biòpsia per escissió de llavi

AP00780

Biòpsia per incisió de llengua

AP00781

Biòpsia per escissió de llengua

AP00782

Biòpsia per incisió de mucosa oral

AP00783

Biòpsia per escissió de mucosa oral

AP00784

Biòpsia per escissió mandibular o maxil.lar

AP00785

Biòpsia d'amígdala

AP00786

Biòpsia de càvum

AP00787

Extirpacio de pòlip nasal

AP00788

Cilindre (puch, BAAG, Tru-cut) de parts toves

AP00789

Biòpsia per incisió de parts toves

AP00790

Biòpsia per escissió de parts toves

AP00791

Biòpsia de pelll

AP00792

Cilindre (puch, BAAG, Tru-cut) de pell

AP00793

Biòpsia per incisió de pell

AP00794

Enucleació de lesió cùtania( p. Ex: Quists d'inclusió epidèrmica)

AP00795

Biòpsia d'ungla

AP00796

Biòpsia per alopècia

AP00797

Biòsia per escissió de pell

AP00798

Resecció cutània àmplia

AP00799

Biòpsia per incissió de vulva

AP00800

Biòpsia per escissió de vulva

AP00801

Biòpsia per incisió de vagina

AP00802

Biòpsia per escisió de vagina

AP00803

Biòpsia per incisió de cèrvix

AP00804

Biòpsia per escissió de cèrvix(ex.: pòlip)

AP00805

Biòpsi d'endocèrvix (raspat)

AP00806

Biòpsia d'endometri

AP00807

Productes de la concepció

AP00808

Biòpsia per escissió d'úter (ex.: miomectomia)

AP00809

Biòpsia per escissió de mama (Ex.: tumorectomia)

AP00810

Biòpsia de topografia desconeguda

AP00811

Cilindre (punch, BAAG, tru-cut) de pròstata

IQ27.24

Biòpsia de cavitat oral

IQ67.11

Biòpsia de coll uterí

PD00222

Biòpsia

PD00340

Biòpsia de llengua, tancada (agulla)

5,50 € AP002

Citologies

PD00203

Citologia

PD00379

Citologia ginecològica

PD00633

Citologia mostra única

PD00634

Citologia triple mostra

PD00635

Citologia de cèrvix. Doble presa( ectocèrvix i endocèrvix)

PD00636

Citologia de vagina

PD00637

Citologia de vulva

PD00638

Citologia d'endometri

PD00639

Citologia secreció de vulva

PD00640

Citologia secreció de mugró de mama.

AP01312

Citologia d'orina seriada

18,20 € CA007

Ecografia ocular convencional

RA00413

Ecografía oftalmica

RA01072

Ecografia biomicroscòpica ->

188,59 € DN038

Manometria anal

PD00077

Manometria ano-rectal ->

188,59 € DN039

Manometria esofàgica

PD00078

Manometria esòfag ->

PD00079

Phmetria ->

6,50 € DN047

Rectoscòpia

PD00071

Proctosigmoidoscòpia rígida

PD00351

Proctosigmoidoscòpia flexible

90,00 € DN070

Fibroendoscòpia digestiva alta amb o sense estudi anatomopatològic amb sedació

IQ44.13-1

Fibrogastroscòpia amb sedació

IQ44.14-0

Fibrogastroscòpia amb biòpsia

IQ43.41

Fibrogastroscòpia amb exèresi de lesió (pòlips i altres)

26,50 € GB010

Fibrobroncoscòpia amb o sense estudi anatomopatològic

PD00088

Broncoscòpia flexible estàndar

PD00067

Broncoscòpia flexible estàndar amb sedació/anestèsia

PD00201

Rentat broncoalveolar endoscopic

PD00384

Presa de mostres amb catèter telescopat(CTO) ->

PD00385

Punció aspirativa endoscòpica bronquial ->

PD00386

Punció aspirativa endoscòpica transbronquial ->

PD00484

Raspallat citològic amb endoscòpia (mostra endobronquial) ->

91,00 € GB011
IQ57.32-1

50,00 € GB019

Cistoscòpia amb o sense estudi anatomo-patològic
Cistoscopia Transuretral ->

Fibroendoscòpia digestiva alta amb o sense estudi anatomopatològic

IQ44.14-1

Fibrogastroscòpia amb determinació d' Helicobacter pylori

PD00068

Esofagogastroduodenoscòpia

150,00 € GB020
PD00069

40,00 € GB022

Fibrocolonoscopia amb o sense estudi anatomopatològic amb sedacio
COLONOSCOPIA amb sedació

Potencials evocats

PD00029

PE endogen acustic ->

PD00031

Potencials evocats visuals pattern

PD00032

PE somatosensorial EEII

PD00212

PE somatosensorial EESS

PD00214

Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral ->

PD00531

Potencials Evocats Auditius automàtics (Screening)

34,00 € GU002

Ecografia obstètrica de 1r trimestre

RA00422

Ecografia obstetrica (primer trimestre)

RA00480

Ecografia obstetrica (primer trimestre)- Bessons

RA00648

Ecografia obstètrica 1er.trimestre-Trigèmins ->

80,00 € GU010
RA00447

28,14 € GU012
RA00429

30,00 € GU013
RA00589

87,50 € GU045
RA01086

34,00 € GU048

Estudi de la impotència masculina amb ecografia doppler
Doppler de pene

Ecografia ginecològica transvaginal
Ecografia trasvaginal

Ecografia prostàtica transrectal
Ecografia trasrectal de prostata ->

Pròstata; biòpsia guiada per ecografia transrectal
Biòpsia de pròstata transrectal guiada per ultrasons

Ecografia obstètrica de 2n trimestre

RA00482

Ecografia obstètrica 2n trimestre (morfològica )

RA00483

Ecografia obstètrica 2n trimestre (morfològica) -Bessons

RA00649

Ecografia obstètrica 2n trimestre (morfològica) -Trigèmins ->

25,00 € GU049

Ecografia obstètrica de 3r trimestre

RA00423

Ecografia obstètrica 3r trimestre ->

RA00481

Ecografia obstètrica 3r trimestre-Bessons ->

RA00650

Ecografia obstètrica 3r trimestre-Trigèmins ->

120,00 € ME017

Ressonància magnètica de sistema múscul-esquelètic amb contrast

RA00334

RM ATM amb contrast

RA00336

RM GENOLL amb contrast ->

RA00338

RM ESPATLLA amb contrast ->

RA00340

RM TURMELL amb contrast ->

RA00342

RM PEU amb contrast ->

RA00344

RM COLZE amb contrast ->

RA00346

RM CANELL amb contrast ->

RA00348

RM MA amb contrast ->

RA00350

RM DIT amb contrast ->

RA00352

RM EXTREMITAT SUPERIOR amb contrast ->

RA00354

RM EXTREMITAT INFERIOR amb contrast ->

RA00356

RM MALUC amb contrast ->

RA00358

RM SACROILÍAQUES amb contrast ->

RA00360

RM PLEXE BRAQUIAL amb contrast ->

RA00362

RM PLEXE SACRE amb contrast ->

RA00366

RM Paret toràcica amb contrast ->

RA00652

RM Paret abdominal amb contrast ->

RA00661

ANGIO RM DINÀMICA MUSCULESQUELÈTIC (oulet toràcic, sector popliti,…) ->

21,00 € MM001

Mamografia convencional

RA00008

Mamografia ->

RA00009

Mamografia de cribado/ screening

RA00010

Mamografia bilateral mama con protesis ->

RA01085

Mamografia unilateral 2 projeccions

RA00472

Mamografia proyecciones adicionales ->

22,00 € MM004

Ecografia mamària

RA00417

Ecografía de mama

RA00449

Dopler de mama

39,00 € MM008
RA00012

6,50 € PC004
PD00118

29,90 € PP035
PD00102

35,00 € PC007

Galactografia
Galactografia

Electrocardiograma
Electrocardiograma ->

Ergometria amb analitzador de gasos
Ergometria respiratòria amb analitzador de gasos

Prova d'esforç no gammagràfica (Ergometria)

PD00126

Prova d'esforç convencional en bicicleta

PD00124

Prova d'esforç convencional en Treadmill

35,00 € PC008
PD00127

40,00 € PF002

Registre continu de l'activitat cardíaca (Holter cardíac)
ECG - Holter 24 hores ->

Electroencefalograma Convencional

PD00310

EEG Adults

PD00311

EEG Pediàtric (0-14 anys)

35,00 € PF003

Electromiograma

PD00007

Electromiografia convencional (radiculopatia i/o neuropaties focals)a EESS

PD00008

Electromiografia convencional (radiculopatia i/o neuropaties focals)a EEII

PD00649

Electromiografia complexa ( (polineuropaties,motoneurona,miopaties...)

3,26 € PL001

Audiometria

PD00055

Audiometria tonal ->

PD00058

Condicionada (infantil) ->

20,81 € PL004
PD00016

26,66 € PL006

Electronistagmografia
Electronistagmograma [ENG] ->

Endoscòpia ORL

PD00215

Estroboscòpia ->

PD00336

Endoscòpia nasal (Rinoscòpia) ->

PD00337

Endoscòpia faríngea (Faringoscòpia ) ->

PD00342

Microlaringoscòpia directa ->

PD00509

Endoscòpia rígida de fosas nasals, sinsparanasals i nasofaringe ->

PD00510

Endoscòpia d’orella ->

PD00511

Endoscòpia rígida de cavitat oral, faringe i laringe ->

7,14 € PL007
PD00062

Impedanciometria
Impedanciometria ->

3,26 € PL010

Rinomanometria

PD00066

Rinomanometria ->

PD00525

Rinomanometria acústica

35,00 € PO001
PD00038

30,00 € PO003

Angiografia fluoresceínica
Angiografia fluoresceinica ->

Biometria

PD00216

Biometria óptica ->

PD00306

Biometria òptica bilateral ->

39,00 € PO004
PD00040

13,13 € PO007
PD00013

23,40 € PO026

Campimetria computada
Camps visuals

Electrooculograma
Electrooculograma ->

Electroretinograma

PD00240

Electroretinograma ->

PD00469

Electroretinograma-ERG Escot···c (flash)

PD00470

Electroretinograma-ERG PATRÓ

35,00 € PO039
PD00039

44,88 € PP009

Paquimetria
Paquimetria ->

Estudi complex de la funció pulmonar

PD00094

Volums pulmonars per pletismografia ->

PD00362

Resistències pulmonars per pletismografia ->

PD00514

Mesurament endoscòpic flux pulmonar de les vies respiratòries ->

13,50 € PP011
PD00091

55,00 € PP019
PD00098

59,83 € PU006

Estudi simple de la funció pulmonar (Espirometria i prova broncodilatadora)
Espirometria Simple ->

Prova de provocació bronquial amb metacolina
Provocació bronquial amb metacolina ->

Cistometries / Fluxometries

PD00158

Fluxometria urinaria ->

PD00160

Cistometria ->

93,65 € PU015
PD00157

35,70 € PV008
PD00129

30,00 € PX010

Estudi urodinàmic
Urodinàmia basica - manometria urinària ->

Registre continu de la tensió arterial
Monotoritzacio ambulatoria de presio arterial (MAPA) ->

Densitometria òssia

RA00097

Densitometria de columna lumbar (dexa)->

RA00098

Densitometria de femur proximal cadera (dexa)

RA00099

Densitometria cuerpo total (dexa)

RA00100

Densitometria radio cubito (dexa)

RA01126

Densitometria estàndar (columna lumbar i maluc)

RA01054

DENSITOMETRIA ÒSSIA (DXA) CO··· CORPORAL

RA01053

Densitoemtria òssia EFV/ L fractura

11,00 € PX027
PD00192

14,38 € PX028

Test del suor ->

Proves epicutànies

PD00183

Epicutànies

PD00261

Altres proves epicutànies ->

PD00672

Proves cutànies a contrastos iodats

50,02 € PX045

NOMES ARNAU IDI

Prova de la suor

Prova de la lactosa i altres determinacions d'hidrògen en aire espirat

PD00331

TEST H2 (ESPIRAT) LACTULOSA 3 H

PD00332

TEST H2 (ESPIRAT) GLUCOSA 3 H

PD00333

TEST H2 (ESPIRAT) LACTOSA 5 H

PD00334

TEST H2 (ESPIRAT) XYLOSA 5 h

PD00474

Prova de la lactosa ->

PD00478

TEST H2 ESPIRAT AMB FRUCTOSA-SORBITOL

40,00 € RX002

Resta d'ecos viscerals amb doppler/valoració de fluxes

RA00444

Doppler hepatico

RA00445

Doppler renal

RA00446

Doppler abdominal

RA00448

Doppler de testiculos

RA00451

Doppler de orbita

RA00454

Doppler de transplante hepatico

RA00455

Doppler de transplante renal

RA00456

Doppler de transplante intestinal

RA00457

Doppler de cuello ->

RA00479

Doppler Ginecològic Abdominal ->

RA00484

Doppler obstètric abdominal

RA00485

Doppler obstètric abdominal - bessons

RA00486

Doppler obstètric vaginal

RA00487

Doppler obstètric vaginal - bessons

RA01087

Ecodoppler renal

RA01088

Ecodoppler abdominal

22,00 € RX004

Resta d'ecografies convencionals

RA00414

Ecografía de cuello

RA00415

Ecografía de torax

RA00418

Ecografia axila estadificacion

RA00419

Ecografía de abdomen completo

RA00420

Ecografía de aparato urinario (renal-bufeta-pròstata)

RA01200

Ecografia d'aparell urinari( renal-bufeta)

RA00424

Ecografia Ginecològica Abdominal (pèlvica)

RA00425

Ecografía de escroto

RA00426

Ecografía de pene

RA00428

Ecografía de partes blandas

RA00433

Ecografia trasfontanelar

RA00434

Ecografia canal vertebral

RA00561

Ecografia de hombro ->

RA00562

Ecografia de maluc neonatal

RA00563

Ecografia de Muñeca ->

RA00564

Ecografia de Mano - dedos ->

RA00565

Ecografia de Cadera adulto ->

RA00566

Ecografia de Protesis cadera ->

RA00567

Ecografia de Rodilla ->

RA00568

Ecografia de Tobillo ->

RA00569

Ecografia de Pie - dedos ->

RA00570

Ecografia de nervio periferico ->

RA00571

Ecografia de Plexo braquial ->

RA00572

Ecografia de Piel ->

RA00573

Ecografia de Muscular ->

RA00698

Ecografia trasfontanelar más de una fontanela ->

RA01062

Ecografia intestinal ->

RA01172

Ecografia de Tiroides i Paratiroides

RA01205

Ecografia de colze

26,00 € RX010

Telemetries

RA00051

Columna total AP/L ->

RA00054

Escoliograma AP/L

RA00055

Telemetria de extremedidades inferiores

40,00 € RX016

Ecografies amb doppler del sistema vascular

RA00436

Doppler de troncos supraaorticos

RA00438

Doppler de miembros inferiores arterial

RA00439

Doppler de miembros inferiores venoso

RA00440

Doppler de miembros superiores arterial

RA00441

Doppler de miembros superiores venoso

RA01064

Ecodoppler de troncs supraaòrtics ->

RA01065

Ecodoppler arterial EEII ->

RA01066

Ecodoppler arterial EESS ->

RA01067

Ecodoppler Venós EESS ->

RA01068

Ecodoppler Venós EEII ->

79,30 € RX017

Radio.intervencionista guiada per eco (exc pròstata/mama)

RA00716

PAFF de tiroïdes guiada per ultrasons

RA00717

PAAF de pulmó guiada per ultrasons

RA00721

PAAF de fetge guiada per ultrasons

RA00722

PAAF vesícula i via biliar guiada per ultrasons

RA00723

PAAF de melsa guiada per ultrasons

RA00724

PAAF pàncrees guiada per ultrasons

RA00727

PAAF ronyó guiada per ultrasons

RA00729

PAAF pelvis guiada per ultrasons

RA00730

PAAF paravertebral guiada per ultrasons

RA00731

PAFF parts toves guiada per ultrasons

RA00732

PAAF altres localitzacions guiat per ultrasons

RA00750

BAG de coll guiada per ultrasons

RA00752

BAG de pulmó guiada per ultrasons

RA00756

BAG de fetge guiada per ultrasons

RA00757

BAG de vesícula i via biliar guiada per ultrasons

RA00758

BAG de melsa guiada per ultrasons

RA00759

BAG de pàncrees guiada per ultrasons

RA00761

BAG de retroperitoneu guiada per ultrasons

RA00762

BAG de ronyó guiada per ultrasons

RA00764

BAG de pelvis guiada per ultrasons

RA00767

BAG òssia guiada per ultrasons

RA00786

Drenatge de pulmó guiat per ultrasons

RA00790

Drenatge de fetge guiat per ultrasons

RA00791

Drenatge de vesícula i via biliar guiat per ultrasons

RA00792

Drenatge de melsa guiat per ultrasons

RA00793

Drenatge de pàncrees guiat per ultrasons

RA00794

Drenatge de cavitat peritoneal guiat per ultrasons

RA00795

Drenatge de retroperitoneu guiat per ultrasons

RA00799

Drenatge paravertebral guiat per ultrasons

RA00800

Drenatge de parts toves guiat per ultrasons

RA00801

Drenatge d'altres localitzacions guiat per ultrasons

8,00 € RX019

Radiologia simple òssia

RA00003

Parrilla costal 1-2 projeccions

RA00004

Parrilla costal >2 projeccions

RA00005

Esternon 1-2 projeccions

RA00006

Esternon >2 projeccions

RA00016

Mandibula 1-2 projeccions

RA00017

Mandibula >2 projeccions ->

RA00018

Mastoides 1-2 projeccions

RA00019

Mastoides >2 projeccions ->

RA00020

Senos paranasales 1-2 projeccions

RA00021

Senos paranasales >2 projeccions ->

RA00022

Huesos propios de la nariz 1-2 projeccions

RA00023

Huesos propios de la nariz >2 projeccions ->

RA00024

Cara 1-2 projeccions

RA00025

Cara >2 projeccions ->

RA00026

Orbita 1-2 projeccions ->

RA00027

Orbita >2 projeccions ->

RA00028

Hendidura esfenoidal 1-2 projeccions ->

RA00029

Hendidura esfenoidal >2 projeccions ->

RA00030

Craneo 1-2 projeccions ->

RA00031

Craneo >2 projeccions ->

RA00032

Articulacion temporomandibular 1-2 projeccions

RA00033

Articulacion temporomandibular >2 projeccions ->

RA00034

Silla turca 1-2 projeccions

RA00035

Silla turca >2 projeccions ->

RA00036

Cuello partes blandas/ cavum 1-2 projeccions

RA00037

Cuello partes blandas/ cavum >2 projeccions ->

RA00040

Dental individual (només dentistes del CAP)

RA00041

Columna cervical 1-2 projeccions ->

RA00042

Columna cervical >2 projeccions ->

RA00043

Charnela dorso-lumbar 1-2 projeccions

RA00044

Charnela dorso-lumbar >2 projeccions ->

RA00045

Columna dorsal 1-2 projeccions ->

RA00046

Columna dorsal >2 projeccions ->

RA00047

Columna lumbosacra 1-2 projeccions ->

RA00048

Columna lumbosacra >2 projeccions ->

RA00049

Sacrocoxis 1-2 projeccions ->

RA00050

Sacrocoxis >2 projeccions ->

RA00056

Clavicula 1-2 projeccions

RA00057

Clavicula >2 projeccions ->

RA00058

Articulacion esterno clavicular 1-2 projeccions

RA00059

Articulacion esterno clavicular >2 projeccions ->

RA00060

Escapula 1-2 projeccions

RA00061

Escapula >2 projeccions ->

RA00062

Hombro 1-2 projeccions ->

RA00063

Hombro >2 projeccions ->

RA00064

Humero 1-2 projeccions ->

RA00065

Humero >2 projeccions ->

RA00066

Codo 1-2 projeccions ->

RA00067

Codo >2 projeccions ->

RA00068

Antebrazo 1-2 projeccions ->

RA00069

Antebrazo >2 projeccions ->

RA00070

Muñeca 1-2 projeccions ->

RA00071

Muñeca >2 projeccions ->

RA00072

Mano 1-2 projeccions ->

RA00073

Mano >2 projeccions ->

RA00074

Dedo mano 1-2 projeccions ->

RA00075

Dedo mano >2 projeccions ->

RA00076

Pelvis 1-2 projeccions ->

RA00077

Pelvis >2 projeccions ->

RA00078

Sacroiliacas 1-2 projeccions ->

RA00079

Sacroiliacas >2 projeccions ->

RA00080

Cadera 1-2 projeccions ->

RA00081

Cadera >2 projeccions ->

RA00082

Femur 1-2 projeccions ->

RA00083

Femur >2 projeccions ->

RA00084

Rodilla 1-2 projeccions ->

RA00085

Rodilla >2 projeccions ->

RA00086

Tibia-perone 1-2 projeccions ->

RA00087

Tibia-perone >2 projeccions ->

RA00088

Tobillo 1-2 projeccions ->

RA00089

Tobillo >2 projeccions ->

RA00090

Pie 1-2 projeccions ->

RA00091

Pie >2 projeccions ->

RA00092

Calcaneo 1-2 projeccions ->

RA00093

Calcaneo >2 projeccions ->

RA00094

Dedo del pie 1-2 projeccions

RA00095

Dedo del pie >2 projeccions ->

RA00096

Serie osea completa

RA00592

Columna cervical flexion extension ->

RA00593

Columna lumbosacra flexion y extensión ->

RA00594

Edat òssia menor 2 anys ->

RA00595

Edat òssia major 2 anys ->

RA00596

Rotula axial ->

RA00597

Rodillas en carga ->

RA00598

Tobillo Varo / Valgo ->

RA00599

Pies en carga ->

RA01056

Genoll var / valg ->

8,00 € RX020

Radiologia simple tòrax /abdomen

RA00001

Torax 1-2 projeccions

RA00002

Torax >2 projeccions

RA00007

Radioscopia de torax

RA00014

Abdomen 1-2 projeccions ->

RA00015

Abdomen >2 projeccions ->

RA00590

Torax espiratorio ->

RA00591

Torax AP sedestacion ->

RA01055

32,00 € RX021
RA00121

40,00 € RX022

Tòrax amb marcatge cutani ->

Radiologia convencional amb contrast crani
Dacriocistografia unilateral ->

Radiologia convencional amb contrast de l'aparell digestiu

RA00107

Esofago

RA00108

Esòfag; estudi funcional de la deglució

RA00109

Esofago gastroduodenal

RA00111

Gastroduodenal con transito intestinal

RA00113

Transito intestinal

RA00114

Enteroclisis

RA00115

Enema opaco

RA00116

Enema doble contraste colon

RA00118

Defecografia

RA00662

Esofago con contraste hidrosoluble ->

RA00663

Gastroduodenal con contraste hidrosoluble ->

45,00 € RX023

Radiologia convencional amb contrast de les vies urinàries

RA00122

Urografia intravenosa

RA00124

Cistografia / CUMS

RA00125

Uretrocistografia retrograda

RA00126

Pielografia ascendente

RA01058

Cistouretrografia miccional seriada (CUMS)

39,00 € RX024

Resta d'expl. de radiologia convencional amb contrast

RA00127

Histerosalpingografia.

RA00130

Cavernosografia

RA00131

Fistulografia ->

RA00132

Artrografia hombro ->

RA00133

Artrografia de codo

RA00134

Artrografia de muñeca

RA00135

Artrografia de cadera

RA00136

Artrografia de rodilla

RA00137

Artrografia de tobillo

RA00138

Artrografia de atm. ->

RA00245

Mielografia

RA00247

Mielografia total

RA00615

Mielografia cervical ->

RA00616

Mielografia dorsal ->

RA00617

Mielografia lumbosacra ->

50,00 € RX050

TC de neurologia/cap/coll sense contrast

RA00203

TC craneal sin contraste

RA00215

TC de atm sin contraste

RA00218

TC de base de craneo sin contraste

RA00227

TC dental ->

RA00228

TC de peñasco, mastoides y cais sin contraste

RA00231

TC de columna cervical sin contraste

RA00234

TC de columna dorsal sin contraste

RA00237

TC de columna lumbo-sacra sin contraste

RA00241

TC de cuello sin contraste

RA00474

TC DE CAVUM ->

RA00525

Tac columna cervical musculoesquelético sin contraste ->

RA00528

Tac columna dorsal musculoesquelético sin contraste ->

RA00531

Tac columna lumbar musculoesquelético sin contraste ->

RA00606

Tac columna cervical neuro sin contraste ->

RA00610

Tac columna dorsal neuro sin contraste ->

RA00613

Tac columna lumbosacra neuro sin contraste ->

RA00668

TC CAI sense contrast ->

RA01164

TC mandibula sense contrast ->

RA01166

TC del conducte lagrimal

RA01244

TC facial sense contrast

RA01248

TC de senos paranasales sense contrast

60,00 € RX051
RA00204

TC de neurologia/cap/coll amb contrast
TC craneal con contraste

RA00208

TC de silla turca sin/con contraste

RA00209

TC de orbita con contraste

RA00210

TC de orbita sin/con contraste

RA00211

TC facial con contraste

RA00212

TC facial sin/con contraste

RA00216

TC de mandibula con contraste

RA00217

TC de mandibula sin/con contraste

RA00219

TC de base de craneo con contraste (fosa posterior)

RA00220

TC de base de craneo sin/con contraste (fosa posterior)

RA00224

Cisternografia TC con contraste

RA00229

TC de peñasco, mastoides y cais con contraste

RA00230

TC de peñasco, mastoides y cais sin/concontraste

RA00232

TCC de columna cervical con contraste

RA00233

TC de columna cervical sin/con contraste

RA00235

TC de columna dorsal con contraste

RA00236

TC de columna dorsal sin/con contraste

RA00238

TC de columna lumbo-sacra con contraste

RA00239

TC de columna lumbo-sacra sin/con contraste

RA00242

TC de cuello con contraste

RA00243

TC de cuello sin/con contraste

RA00475

TC DE LARINGE C/CTE ->

RA00524

Tac columna cervical musculoesquelético con contraste ->

RA00526

Tac columna cervical musculoesquelético sin/con contraste ->

RA00527

Tac columna dorsal musculoesquelético con contraste ->

RA00529

Tac columna dorsal musculoesquelético sin/con contraste ->

RA00530

Tac columna lumbar musculoesquelético con contraste ->

RA00532

Tac columna lumbar musculoesquelético sin/con contraste ->

RA00558

Tac craneal para localización para radiocirugía/estereotaxia ->

RA00601

Tac de senos paranasales con contraste -

RA00602

Tac de senos paranasales sin/con contraste

RA00607

Tac columna cervical neuro con contraste ->

RA00608

Tac columna cervical neuro sin/con contraste ->

RA00609

Tac columna dorsal neuro con contraste ->

RA00611

Tac columna dorsal neuro sin/con contraste ->

RA00612

Tac columna lumbosacra neuro con contraste ->

RA00614

Tac columna lumbosacra neuro sin/con contraste ->

RA00667

TC CAI amb contrast ->

55,00 € RX052

TC de body/sistema musculoesquelètic sense contrast

RA00248

Tc de torax sin contraste

RA00252

TC abdomen sin contraste

RA00255

TC de pelvis sin contraste ->

RA00276

TC de extremidades superior/inferior sin contraste

RA00489

TC hombro sin contraste ->

RA00492

TC brazo sin contraste ->

RA00495

TC codo sin contraste ->

RA00498

Tac hueso carpo sin contraste ->

RA00501

Tac Radiocubital distal en pronación/supinación sin contraste ->

RA00507

Tac cadera sin contraste ->

RA00510

Tac muslo sin contraste ->

RA00513

Tac rodilla sin contraste ->

RA00516

Tac pierna sin contraste ->

RA00519

Tac tobillo sin contraste ->

RA00522

Tac pie sin contraste ->

RA00534

Tac clavícula sin contraste ->

RA00537

Tac escápula sin contraste ->

RA00540

Tac esternón sin contraste ->

RA00543

Tac articulación esternoclavicular sin contraste ->

RA00546

Tac costilla sin contraste ->

RA00628

TC antebrazo sin contraste ->

RA00680

TC PROTESIS EEII

RA00681

TC Protesis EESS

RA00683

TC PARTES BLANDAS EEII

RA00684

TC partes blandas otras localizaciones

RA01112

TC TÒRAX-ABDOMEN-PELVIS SENSE CONTRAST

70,00 € RX053

TC de body/sistema musculoesquelètic amb contrast

RA00249

Tc de torax con contraste

RA00250

Tc de torax sin/con contraste

RA00253

TC de abdomen con contraste

RA00254

TC de abdomen sin/con contraste

RA00256

TC de pelvis con contraste ->

RA00257

TC de pelvis sin/con contraste ->

RA00260

TC urografia

RA00277

TC de extremidades superior/inferior con contraste

RA00278

TC de extremidades superior/inferior sin/con contraste

RA00488

TC hombro con contraste ->

RA00490

TC hombro sin/con contraste ->

RA00491

TC brazo con contraste ->

RA00493

TC brazo sin/con contraste ->

RA00494

TC codo con contraste ->

RA00496

TC codo sin/con contraste ->

RA00497

Tac hueso carpo con contraste ->

RA00500

Tac Radiocubital distal en pronación/supinación con contraste ->

RA00502

Tac Radiocubital distal en pronación/supinación sin/con contraste ->

RA00506

Tac cadera con contraste ->

RA00508

Tac cadera sin/con contraste ->

RA00509

Tac muslo con contraste ->

RA00511

Tac muslo sin/con contraste ->

RA00512

Tac rodilla con contraste ->

RA00514

Tac rodilla sin/con contraste ->

RA00515

Tac pierna con contraste ->

RA00517

Tac pierna sin/con contraste ->

RA00518

Tac tobillo con contraste ->

RA00521

Tac pie con contraste ->

RA00533

Tac clavícula con contraste ->

RA00536

Tac escápula con contraste ->

RA00538

Tac escápula sin/con contraste ->

RA00539

Tac esternón con contraste ->

RA00541

Tac esternón sin/con contraste ->

RA00542

Tac articulación esternoclavicular con contraste ->

RA00544

Tac articulación esternoclavicular con/sin contraste ->

RA00545

Tac costilla con contraste ->

RA00547

Tac costilla sin/con contraste ->

RA00551

Tac articulaciones sacroilíacas con contraste ->

RA00553

Tac articulaciones sacroilíacas sin/concontraste ->

RA00627

TC antebrazo con contraste ->

RA00629

TC antebrazo sin/con contraste ->

RA01101

Entero-TC

RA01102

Colo-TC amb aigua

RA01113

TC TÒRAX -ABDOMEN-PELVIS AMB CONTRAST

RA01168

Enema-TC

80,00 € RX029

Ressonància magnètica de sistema múscul-esquelètic sense contrast

RA00313

RM CERVICAL sense contrast

RA00315

RM CERVICO-DORSAL sense contrast

RA00317

RM DORSAL sense contrast

RA00319

RM DORSO-LUMBAR sense contrast

RA00321

RM LUMBAR sense contrast

RA00323

RM SACRE sense contrast

RA00333

RM ATM sense contrast

RA00335

RM GENOLL sense contrast

RA00337

RM ESPATLLA sense contrast

RA00339

RM TURMELL sense contrast

RA00341

RM PEU sense contrast

RA00343

RM COLZE sense contrast

RA00345

RM CANELL

RA00347

RM MA sense contrast

RA00349

RM DIT sense contrast ->

RA00351

RM EXTREMITAT SUPERIOR sense contrast ->

RA00353

RM EXTREMITAT INFERIOR sense contrast ->

RA00355

RM MALUC sense contrast

RA00357

RM SACROILÍAQUES sense contrast ->

RA00359

RM PLEXE BRAQUIAL

RA00361

RM PLEXE SACRE sense contrast ->

RA00365

RM Paret toràcica sense contrast ->

RA00651

RM Paret abdominal sense contrast ->

RA00708

RM funcional columna ->

95,00 € RX301

Ressonància magnètica resta d'exploracions sense contrast

RA00303

RM CEREBRAL sense contrast

RA00305

RM HIPÒFISI sense contrast

RA00325

RM CAP I COLL sense contrast

RA00327

RM ORBITA sense contrast

RA00329

RM BASE DE CRANI sense contrast

RA00331

RM CAI sense contrast ->

RA00367

RM SUPRARRENAL sense contrast ->

RA00369

RM FETGE

RA00373

RM PANCREES sense contrast ->

RA00375

RM MELÇA ->

RA00377

RM RONYÓ sense contrast ->

RA00379

RM PELVIS FEMENINA ->

RA00381

RM PELVIS MASCULINA ->

RA00385

URO-RM ->

RA00388

RM TÒRAX MEDIASTÍ sense contrast

RA00398

ANGIO-RM COLL sense contrast

RA00406

ANGIO-RM RENAL

RA00407

ANGIO RM ESPINAL ->

RA00635

RM DE PROSTATA ->

RA00653

RM RETROPERITONEAL ->

RA00685

RM FACIAL SENSE CONTRAST ->

RA00687

COLANGIO RM sense contrast ->

RA00689

RM PERINEAL ->

RA00694

ANGIO RM ABDOMEN arterial ->

RA00695

ANGIO RM ABDOMEN venosa ->

RA00696

ANGIO RM PÉLVICA ->

RA00711

ANGIO-RM CRANI sense contrast ->

RA01105

RM hemiabdomen superior

RA01139

RM CEREBRAL 3 TESLAS

RA01163

RM rectal sense contrast

140,00 € RX302

Ressonància magnètica resta exploracions amb contrast i/o complexitat moderada

RA00304

RM CEREBRAL amb contrast

RA00306

RM HIPÒFISI amb contrast

RA00307

RM DINÁMICA LCR ->

RA00308

RM. NEURONAVEGADOR/PLANIFICACIO ->

RA00309

RM PERFUSIÓ CEREBRAL ->

RA00310

RM CEREBRAL MULTIPARAMETRICA ->

RA00311

RM FUNCIONAL CRANI (activació) ->

RA00314

RM CERVICAL amb contrast

RA00316

RM CERVICO-DORSAL amb contrast ->

RA00318

RM DORSAL amb contrast

RA00320

RM DORSO-LUMBAR amb contrast ->

RA00322

RM LUMBAR amb contrast

RA00324

RM SACRE amb contrast

RA00326

RM CAP I COLL amb contrast

RA00328

RM ORBITA amb contrast

RA00330

RM BASE DE CRANI amb contrast

RA00332

RM CAI amb contrast ->

RA00364

RM DINAMICA ME

RA00368

RM SUPRARRENAL amb contrast ->

RA00370

RM FETGE amb contrast

RA00371

RM FETGE AMB CONTRAST BILIAR

RA00374

RM PANCREES amb contrast ->

RA00378

RM RONYÓ amb contrast ->

RA00380

RM PELVIS FEMENIN amb contrast ->

RA00382

RM PELVIS MASCULINA amb contrast ->

RA00383

RM PROSTATA transrectal ->

RA00387

RM INTESTINAL / COLONOGRAFIA RM ->

RA00389

RM TÒRAX MEDIASTÍ amb contrast ->

RA00393

RM OUTLET TORACIC sense contrast ->

RA00395

RM MAMA-PROTESIS

RA00396

RM MAMA amb contrast

RA00399

ANGIO-RM COLL amb contrast ->

RA00408

ANGIO-RM OUTLET TORACIC ->

RA00409

RM FETAL

RA00411

RM COS SENCER ( WHOLE BODY)

RA00656

ANGIO RM DE TSA ->

RA00657

ANGIO RM Periferica EESS arterial

RA00686

RMFACIAL AMB CONTRAST ->

RA00688

COLANGIO RM amb contrast ->

RA00690

RM DINÀMICA TERRA PELVIC ->

RA00692

ANGIO RM TORAX arterial ->

RA00693

ANGIO RM TORAX venosa ->

RA00697

RM UTERINA-PLACENTARIA

RA00706

RM difusión ->

RA00707

RM tractografía ->

RA00709

RM Fetge amb contrast hepatoespecífic ->

RA00710

RM pancrees amb SECRETINA ->

RA00712

ANGIO-RM CRANI amb contrast ->

RA01060

RM fetge qüantificació ferro ->

RA01157

Artro-RM espatlla

RA01158

Artro-RM canell

RA01159

Artro-RM genoll

RA01160

Artro-RM maluc

RA01161

Artro-RM turmell

RA01212

Artro RM indirecta ( només IDI- V Hebron)

220,00 € RX031

Ressonància magnètica: estudis especials i alta complexitat

RA00312

RM ESPECTROSCOPIA CEREBRAL ->

RA00384

RM ESPECTROSCOPIA PROSTATA

RA00390

RM COR-ESTUDI MORFOLOGIC

RA00391

RM COR-ESTUDI PERFUSIO

RA00392

RM COR-ESTUDI FUNCIONAL

RA00394

RM OUTLET TORACIC amb contrast

RA00402

ANGIO-RM PERIFERICA EESS sense contrast

RA00403

ANGIO-RM PERIFERICA EESS AMB CONTRAST

RA00404

ANGIO-RM PERIFERICA EEII SENSE CONTRAST

RA00405

ANGIO-RM PERIFERICA EEII AMB CONTRAST

RA00633

RM COR ESTUDI STRESS

RA00654

RM COR ESTUDI VIABILITAT

RA00658

ANGIO RM Perifèrica EESS venosa

RA00659

ANGIO RM perifèrica EEII arterial

RA00660

ANGIO RM Perifèrica EEII venosa

RA00832

BIÒPSIA DE MAMA GUIADA PER RM

RA01162

RM rectal amb contrast

292,64 € RX033

Tomografia computada intervencionista

RA00462

LOCALIZACIÓN PRE-QUIRÚRGICA

RA00625

PAAF musculoesquelético guiado por TC

RA00626

Biopsia musculoesquelético guiado por TC

RA00632

Drenatge Abdomen guiada per TC

RA00733

PAAF de pulmó guiaada per TC

RA00735

PAAF de pleura guiat per TC

RA00736

PAAF de paret toràcica guiat per TC

RA00737

PAAF de fetge guiat per TC

RA00740

PAAF de pàncrees guiat per TC

RA00741

PAAF de cavitat peritoneal guiat per TC

RA00742

PAAF de retroperitoneu guiat per TC

RA00744

PAAF de glàndules suprarenals guiat per

RA00745

PAAF de pelvis guiat per TC

RA00746

PAAF paravertebral guiat per TC

RA00748

PAAF òssia guiat per TC

RA00749

PAAF ALTRES LOCALITZACIONS GUIAT PER TC

RA00769

BAG de pulmó guiat per TC

RA00773

BAG de fetge guiat per TC

RA00777

BAG de cavitat peritoneal guiat per TC

RA00778

BAG DE RETROPERITONEU GUIAT PER TC

RA00781

BAG de pelvis guiat per TC

RA00782

BAG paravertebral guiat per TC

RA00784

BAG òssia guiat per TC

RA00785

BAG altres localitzacions guiat per TC

RA00802

Drenatge de pulmó guiat per TC

RA00804

Drenatge de pleura guiat per TC

RA00806

Drenatge de fetge guiat per TC

RA00809

Drenatge de pàncrees guiat per TC

RA00810

Drenatge de cavitat peritoneal guiat per

RA00811

Drenatge de retroperitoneu guiat per TC

RA00814

DRENATGE DE PELVIS GUIAT PER TC

RA00816

Drenatge de parts toves guiat per TC

RA00817

Drenatge d'altres localitzacions guiat p

RA00833

MARCADORS POST BAG

RA00850

TC BLOQUEIG INFILTRACIÓ RADICULAR

187,59 € RX034

Angiotomografia computada i altres exploracions especials

RA00205

TC vascular dinamico craneal con contraste

RA00207

TC PERFUSION CRANEAL

RA00240

Mielo/TC

RA00251

TC de torax de alta definicion

RA00258

TC cuantificacion calcio

RA00259

TC Cardíac

RA00263

TC COLONOSCOPIA

RA00264

TC arterias cerebrales

RA00265

TC arterias supraórticas

RA00266

TC arterias pulmonares

RA00267

TC arterias coronarias

RA00268

TC aorta

RA00269

TC arteria mesenterica

RA00270

TC arterias renales

RA00271

TC arterias perifericas

RA00272

TC venas abdominales

RA00273

TC VENAS PERIFERICAS

RA00503

Tac estudio rotacional con contraste ->

RA00504

Tac estudio rotacional sin contraste ->

RA00505

Tac estudio rotacional sin/con contraste ->

RA00618

Mielo TC cervical ->

RA00619

Mielo TC dorsal ->

RA00620

Mielo TC lumbosacro ->

RA00624

TC de arterias de cuello (TSA) ->

RA00669

Angio TC Craneal ->

RA00670

Angio TC torácico ->

RA00671

Angio TC Abdominal ->

RA00672

ANGIO TC EXTREMIDADES

RA00673

Angio TC Troncos supraaorticos ->

RA00674

Tc vascular dinamico torácico con contraste ->

RA00675

Tc vascular dinamico abdominal con contraste ->

RA00705

TC Abdomen multif. con contraste ->

RA00846

TC artrografia ->

RA01124

TC AORTA ABDOMINAL

7,00 € RX045

Ortopantomografia

RA01125

Teleradiografia de perfil de crani

140,00 € RX046
RA01191

52,00 € RX321
RA00856

90,00 € RX322
RA00828

45,00 € TO010

Video-defecografia
Video-defecografia

Intervencionisme de mama guiat per ecografia PAAF
PAAF de mama guiada per ecografia ->

Intervencionisme de mama guiat per ecografia BAG
BAG de mama per ecografia ->

Ecocardiograma amb doppler

RA00416

Ecografia cardíaca transtoracica

RA01069

Ecografía cardíaca Doppler 3D ->

59,40 € TO011
RA00468

600,00 € TP000

890,00 €

Ortopantomografia

RA00038

Ecocardiograma transesofàgic
Ecografia cardíaca transesofàgica ->

TEP

MN00141

TOMOG.PER EMISSIÓ POSITRONS ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG

MN00142

TOMOG.PER EMISSIÓ POSITRONS ONCOLÒGICA AMB 18F-FDG AMB TC

MN00143

TOMOG.PER EMISSIÓ POSITRONS CARDIOLÓGICA AMB 18F-FDG

MN00144

TOMOG.PER EMISSIÓ POSITRONS CARDIOLÓGICA AMB 18F-FDG AMB TC

MN00145

TOMOG.PER EMISSIÓ POSITRONS NEUROLÒGICA AMB 18F-FDG

MN00146

TOMOG.PER EMISSIÓ POSITRONS NEUROLÒGICA AMB 18F-FDG AMB TC

MN01170

PET/TC cos sencer amb 18 F- Dopa

MN01169

Adm. De 18F -Dopa

MN01173

PET/TC cervell amb 18-F Dopa

RA00282

Ct-pet cerebro epilepsia

RA00283

Ct-pet cerebro dx diferencial tumor vs radionecrosis

RA00284

Ct-pet cerebro diagnóstico demencia

RA00285

Ct-pet ca pulmón estadificación

RA00286

Ct-pet ca pulmón reestadificación

RA00287

Ct-pet ca colorrectal estadificación

RA00288

Ct-pet ca colorrectal recidiva

RA00289

Ct-pet ca colorrectal reestadificación

RA00290

Ct-pet melanoma estadificación

RA00291

Ct-pet melanoma reestadificación

RA00292

Ct-pet linfoma estadificación

RA00293

Ct-pet linfoma respuesta tratamiento

RA00294

Ct-pet linfoma reestadificación

RA00295

Ct-pet tumor origen desconocido

RA00296

Ct-pet ca esofago

RA00297

Ct-pet ca tiroides (rct i-131 negativo)

RA00298

Ct-pet cabeza-cuello tumor estadificación

RA00299

Ct-pet cabeza-cuello tumor recidiva

RA00300

Ct-pet cabeza-cuello tumor reestadificación

RA00301

Ct-pet diagnóstico nódulo pulmonar solitario

RA01089

PET TC cos sencer sense contrast iodat

RA01090

PET TC cos sencer amb contrast iodat

RA01091

PET TC cos sencer amb planificació radio

RA01092

PET TC cervell sense contrast iodat

RA01093

PET TC cervell amb contrast iodat

RA01094

PET TC cardíac sense contrast iodat

RA01095

PET TC cardíac amb contrast iodat

RA01096

PET TC projecció cervell

RA01127

PET TC amb Metionina

RA01128

PET TC amb Colina

1.350,00 €
390,00 €
400,00 €
890,00 €
1.350,00 €

RA01183

PET TC amb flumacenil

RA01184

PET TC cervell amb 18-F Florbetapir

RA01185

PET TC amb fluorur sòdic

RA01243

PET TC cos sencer samb 68 Ga Anàlegs Somatostatina

MN01179

PET TC cervell amb 18-F Colina

MN01180

PET TC cervell amb 18-F Flutemetamol

