


Silver Economy-aren alde apustu egitea Bizkaiko etorkizuneko beharrizanei aurre 
egitea da, bai eta sistemaren jasangarritasuna zaintzea ere; era berean, 
zahartzearen erronka gure lurraldearen garapen sozial eta ekonomikorako 
agertoki positibo batean bilakatzen da.

Testuinguru horretan, Nagusi Intelligence Centerrek atsegin handiz aurkezten 
dizue Bizkaiko Silver Economy arloko enpresen lehenengo gida, Bizkaiko enpresa 
askok alor honetan egiten ari zareten jardueraren balioa nabarmentzeko helburua 
duena. Enpresa parte-hartzaileak bost ataletan banatu dira, xede duten balio-
katearen arabera eta egiten duten jardueraren esparru nagusia kontuan hartuta: 
biztanleria aktiboa, osasuna eta ongizatea, osasun asistentziala, iraupen luzeko 
zainketak eta finantzaketa eta aholkularitza balio-katean.

Bizirik dagoen proiektu bat da, 2022an 51 enpresekin sortua izan arren, proiektua 
etengabe hazten joatea espero dugu, Bizkaiko jarduera-sektore horren osasun 
onaren isla gisa, biztanleriaren zahartzearen erronkaren aurrean, gero eta 
garrantzi handiagoa hartzen ari den merkatu-segmentu honetan,  bere produktu 
eta zerbitzuak arrakastaz dibertsifikatzera doazen startup eta enpresa berriak 
txertatuz.  Ziur gaude jarduera ekonomiko berria sortzeko aukera ona dela, gure 
lurraldeari aberastasuna eta kalitatezko enplegua ekarriko dizkiona, helburu duen 
publikoa ahaztu gabe: adinekoak. Gure asmo nagusia haien bizitza hobetzea 
baita, ez bakarrik iraupenari dagokionez, baita kalitateari, autonomiari, 
betetasunari eta duintasunari dagokionez ere.
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BALIO-KATEA 

Biztanleria aktiboa

Osasuna eta Ongizatea

Osasun asistentziala

Iraupen luzeko zainketak

Finantzaketa eta aholkularitza 
balio-katean

SEKTORE EKONOMIKOAK

Jolas- eta ongizate-turismoa

Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

Prestakuntza

Garraioa (banakakoa eta publikoa)

Etxez etxeko zerbitzu logistikoak

Elikadura eta gehigarriak

Autozainketarako sendagaiak

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Moda eta kosmetika

Kirol-jarduerak

Lehen mailako arretako osasun-zerbitzuak

Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak

Retail-a (farmazia-bulegoak, ortopedia, etab.)

Farmazia eta bioteknologia

Produktu eta ekipamendu medikoak

Telemedikuntza, gailu mugikorrak, konektatuak eta 
POC

Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Osasun-zerbitzu instituzionalizatuak

Mendekotasunari arreta emateko teknologia digitalak

Laguntza teknikoak eta altzari espezializatua

Hiri- eta espazio-egokitzapena eta irisgarritasuna

Aholkularitza eta kontsultoria zilar ekonomian

Finantzaketa eta aseguramendua (bizitza, osasuna, 
heriotzak...)
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Burulogy

Osasuna eta ongizatea

Gure enpresak emandako aurrez aurreko saioetan zein beraien terapietan erabiltzeko eskuratzen duten 
egoitzetan erabiltzen den entrenamendu kognitiborako programa. Gainera, adinekoen egoitzetan 
jarduerak kudeatu eta dinamizatu, baita erakunde publikoentzat ere, adibidez udalentzat.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Helduen, Alzheimerra, dementzia, garuneko kaltea, iktusa eta abar duten pertsonen estimulazio 
kognitiborako ariketen aplikazioa, haien gaitasun mentalak landuzta hobetuz. 
- Etxetik app-aren bidez entrenatzeko aukera. 
- Oroimen-tailerrak: Taldeko saioak espazio fisikoetan. 
- Profesionalentzako tresna. 

Bizkaiko Egoitza
Izarra Centre. Zeharkalea 36,  Planta 2
48260, Ermua

Web helbidea
www.burulogy.com

Helbide elektronikoa
info@burulogy.com

Telefonoa 
679 052 651

Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Kirol-jarduerak

B
iztanleria A

ktiboa

Eragin-eremu nagusia

Beste eremu batzuk

Biztanleria aktiboa

������������
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B
iztanleria A

ktiboa

Movilidad Integral Inclusiva Bilbao

Eragin-eremu nagusia

Beste eremu batzuk

Biztanleria aktiboa

Biztanleria aktiboa

Mugikortasun urriko pertsonen eguneroko mugikortasun eta irisgarritasun arazoak konpontzea, gurpil-
aulkia (eskuzkoak, motordunak eta scooterrak) konponduz eta mantenduz: etxebizitzan, eguneko 
zentroan edo egoitzan.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Aulkiak konpontzea eta mantentzea, funtzionalak izaten jarrai dezaten eta behar ez diren matxurak 
saihesteko.

- Aulkiak, taka-takak edo makuluak alokatzea, etxean entregatuta eta jasota
- Etxetik irten ahal izateko laguntza bidezko lekualdatze bertikaleko zerbitzua.
- Movinte programa: Pack, hau da, urteko mantentze-lanak, konponketak, kosturik gabeko kortesiazko 
aulkia, prestakuntza eta aholkularitza teknikoa.

Bizkaiko Egoitza
Arturo Campion 15, 1º Iz
48015, Bilbao

Web helbidea
www.movinte.com

Helbide elektronikoa
info@movinte.com

Telefonoa
688 733 543

Etxez etxeko zerbitzu logistikoak

Prestakuntza

Garraioa (banakakoa eta publikoa)
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Beste eremu batzuk
Osasuna eta ongizatea

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Puntodis Accessible Solutions

Eragin-eremu nagusia
Biztanleria aktiboa

Informazio eta komunikazio inklusiboan adituak, pertsona guztiak beren ingurunean eroso, seguru eta 
autonomoki molda daitezen.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Komunikazio-sistema digital egokituak, seniorrak gai izan daitezen ingurune ezezagunetan eskaintzen 
zaien informazioa ulertzeko, erabakiak ahalik eta modu autonomoenean hartu ahal izan ditzaten.
Produktuak:
- Jendeari arreta ematen dioten langileentzako prestakuntza, adinekoen tratuarekin zerikusia duten 
gaietan.

- Elikadurari buruzko informazioa (Chef´s Voice). 
- Inguruari buruzko informazioa (Map´s Voice).
- Wayfinding, bidea erraz ezagutzeko.
- Dokumentu eskuragarriak, baliabide teknikoekin, hala nola irakurketa erraza edo PDF eskuragarriak.
- Webgune eskuragarriak.
- Seniorra zuzenean xede duten osasun-zerbitzuen eta jardueren gida digitalak.
- Direktorio digitalak, Lehen Mailako Arretako langileei lana errazten dietenak, seniorrak orientatzeko 
baliabideekin, laguntza-presioa arintzeko irtenbiderik egokienak eskainiz.

Bizkaiko Egoitza
Poligono Igeltzera B4
48610, Urduliz

Web helbidea
www.puntodis.com

Helbide elektronikoa
jon@puntodis.com

Telefonoa
946 766 959

Jolas- eta ongizate-turismoa

B
iztanleria A

ktiboa

Elikadura eta gehigarriak

Hiri- eta espazio-egokitzapena eta irisgarritasuna
Iraupen Luzeko Zainketak
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Xilber

Eragin-eremu nagusia
Biztanleria aktiboa

Adinekoekin lagunarteko aisialdiko, kulturako, kiroleko eta prestakuntzako jarduera guztiak aurkitzeko 
aplikazioa, Internet ere seniorren zahartze aktiboa errazteko baliagarria izan dadin.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
60 urtetik gorakoek beren gaitasun digitaletara egokitutako app bakar batean aurkitu dezakete lurraldeko 
eskaintza publiko eta pribatu guztia, eta edozein jarduera klik batera erreserbatu.

Bizkaiko Egoitza
Uribitarte Pasealekua 3, 
48001, Bilbao

Web helbidea
www.xilber.com

Helbide elektronikoa
g@xilber.com

Telefonoa
615 838 132

Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

B
iztanleria A

ktiboa

12



������������
���������



O
sasuna eta O

ngizatea

Accexible Impacto

Eragin-eremu nagusia

Beste eremu batzuk

Osasun mentalarekin (depresioa, antsietatea) eta narriadura kognitiboarekin (alzheimerra, parkinsona, 
iktusa eta COVID iraunkorra) lotutako gaixotasunen detekzio goiztiarrerako eta jarraipenerako plataforma, 
hizketaren analisiaren bidez. 
Adimen artifizialeko ereduek paziente batek zer esaten duen eta zelan esaten duen aztertzen dute, modu 
zehatzean, ez inbaditzailean, urrutitik eta kostu efizientean, profesionalari diagnostikoetan laguntzeko. 
Plataformak mikrofonoa eta Interneterako konexioa dituen gailu bat baino ez du behar, pazientearen 
hizketa grabatzeko, aztertzeko eta emaitza profesionalari itzultzeko, 2 minutu eskasean. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Lehen mailako arreta: Accexible baheketa-tresna gisa erabiltzen da, eta minutu gutxitan narriadura 
kognitibo arina detektatzeko probak egiten dira. Probak itxarongelan zein kontsultan egin daitezke, 
bai erizainek bai medikuek. 

- Arreta espezializatua: Accexible eguneko zentroetan erabiltzeak narriadura kognitiboa goiz 
detektatzea eta pertsonen funtzio kognitiboen jarraipena egitea ahalbidetzen du, bai urruneko mailan, 
bai aurrez aurre. Probak mediku edo espezialista bat bertan egon gabe ere egin daitezke.

Bizkaiko Egoitza
Aita Gotzon 37, Torre Urduliz 
Planta 3
48610, Urduliz

Web helbidea
www.accexible.com

Helbide elektronikoa
javi@accexible.com

Telefonoa
678 580 399

Osasuna eta ongizatea

Osasun Asistentziala

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

 Lehen mailako arretako osasun-zerbitzuak

 Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak
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Atiempo Servicios y Prevencion

Eragin-eremu nagusia

Beste eremu batzuk

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako dozenaka udaletan adinekoen udal behatokien enpresa esleipenduna. 
Etxebizitzetan suteak prebenitzeko eta behar psikosozialak detektatzeko zerbitzua gauzatzen du, 
ingurune fisikoa eta soziala hobetzen saiatzeko. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Etxebizitzetan suteak prebenitzeko eta adinekoen behar psikosozialak detektatzeko zerbitzua zertan 
datzan:
- Etxebizitzetako arriskuak aztertu, ebaluatu eta kudeatzea.
- Babes maila handiagoa bermatzea, ke-detektagailuak eta ebakuazioak errazteko krokisak instalatzea. 
- Elkarrizketa sozialak mantentzea, gizarte-zerbitzuek estali beharreko premia psikosozialak 
aurreikusteko eta prebenitzeko.

Bizkaiko Egoitza
Monte Izaro 9, 1 Dr.
48007, Bilbao

Web helbidea
www.atiempo.eu

Helbide elektronikoa
atiempo@atiempo.eu

Telefonoa
944 378 235

Osasuna eta ongizatea
Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Biztanleria aktiboa
Prestakuntza

O
sasuna eta O

ngizatea
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Balidea Programmin & Consulting

Eragin-eremu nagusia

Software garapen eta integrazioa, kanporatze teknologikoa eta aholkularitza zerbitzuak. Zerbitzu horien 
jarduera etengabeko berrikuntzan eta hobekuntzan oinarritzen da, kalitatearen eta profesionaltasunaren 
aldeko apustua eginda.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Adineko pertsonei laguntzeko laguntzaile birtualak, zahartze aktiboaren bultzatzaileak, gizartearekiko 
harremanari eustea eta haien errutina soziosanitarioen jarraipena egitea. Besteak beste:
- UnderstAID: Dementziak dituzten pazienteen zaintzaile informalei laguntzeko eta hezkuntzarako IKT 
plataforma.

- SIGIC proiektua: Kronikoen kudeaketa integralerako soluzio adimenduna.
- Rising-a: Eguneroko bizitzako jardueretan oinarritutako DCL (narriadura kognitibo arina) duten 
pertsonentzako terapia neurologikoak diseinatzea.

- Neta V3A: Zahartze aktiborako laguntzaile birtuala.
- ACOMPAÑA: Larrialdietara joaten diren pazienteen senideentzako denbora errealean ematen duen 
informazio-sistema.

- SMARTCARDIA proiektu pilotua: Plataforma honek errehabilitazio kardiakoko prozesuaren kudeaketa 
errazten die profesional sanitarioei.

Bizkaiko Egoitza
Paseo Uribitarte, 11, Bajo. 
48001, Bilbao

Web helbidea
www.balidea.com

Helbide elektronikoa
info@balidea.com

Telefonoa 
944 315 616

Osasuna eta ongizatea
Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

O
sasuna eta O

ngizatea
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Bizifitness
Osasuna entrenatzeko eta sustatzeko zentroa, zerbitzuak indibidualizatuz, ariketa eta elikaduraren 
plangintzak pertsonen ezaugarri psikofisiologikoetara egokituz. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Taldeko entrenamenduak, bertan dauden pertsonen aniztasuna kontuan hartuta. Adineko pertsonen 
edo pertsona hauskorren bizi-kalitatea hobetzen espezializatzea, jarduera fisikoa indibidualizatuz eta 
kolektibo horren indarra, erresistentzia eta oreka lantzen dituzten proiektuak garatuz.

Bizkaiko Egoitza
Estrada Zalbidea 18, Lonja, 
48013, Bilbao

Web helbidea
www.bizifitness.com

Helbide elektronikoa
bizifitnessoficial@gmail.com

Telefonoa 
623 106 531

Kirol-jarduerak

O
sasuna eta O

ngizatea

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea
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Ederki Asko
Gizarte-berrikuntza. Adinekoen osasun eta ongizaterako, eguneroko bizitzarako eta mendekotasunari 
arreta emateko, teknologia digitalen garapena. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- App eta zainketa integralen web-plataforma, zerbitzu horiek ematen dituzten pertsonak eta familiak 
ingurune hurbilenean erraz konektatzen dituena. 

- Produktuen erosketa eta entrega logistikoa errazten du, tokiko merkataritzaren eskutik. 
- Zilar ekonomiaren jardueretako aholkularitza.

Bizkaiko Egoitza
Martzana 10, bajo izda. 
48003, Bilbao

Web helbidea
www.ederkiasko.com

Helbide elektronikoa
info@ederkiasko.com

Telefonoa 
684 313 072

O
sasuna eta O

ngizatea

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala
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Faes Farma
Farmazia produktuak, osasun produktuak eta lehengaiak ikertzen, ekoizten eta merkaturatzen dituen 
farmazia konpainia, 50 herrialde baino gehiagotara esportatuz.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Adinekoentzako farmazia-produktuak eta gehigarriak:
- Hidroferol (Vit D defizita), Claversal (Hesteetako Inflamazio-gaixotasuna), Bilaxten (alergia)*
- Artikulazioetarako gehigarriak, memoria, bizitasuna, sistema immunea...

Bizkaiko Egoitza
Avenida Autonomía 10
48940, Leioa

Web helbidea
www.faesfarma.com

Helbide elektronikoa
idi@faes.es

Telefonoa 
944 818 300

Autozainketarako sendagaiak

O
sasuna eta O

ngizatea

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea
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Godana Analytics
Emaitzetan eragina duten enpresen erabiak hartzem laguntzeko zerbitzu zehatzak eta fidagarriak, 
ezagutza estrategikoak eta negoziokoak datu-talde zientifiko kualifikatu baten potentzial teknologikoa 
konbinatuz.
Enpresak digitalizatzeko prozesuan lagundu, negozio-adimena emanez. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Adineko pertsonen ohiturak eta portaerak monitorizatzeko tresnak beren ohiko bizilekuetan: 
- Asteroko txostenen bidalketa
- Gorabeherak daudenean alertak 
- Hurbileko-zerbitzuak (otorduak, telelaguntza, etab.) osasun-zainketen eskaintzarekin integratu  
(medikuntza, erizaintza, fisioterapia, podologia, etab.).

- Isolamendu egoeren detekzioa, portaera-eredu iragarleen bidez.
- Datuak erroldarekin eta Osakidetzarekin alderatzeko aukera.

Bizkaiko Egoitza
Artekale, 2
48200, Durango

Web helbidea
www.godana.eus

Helbide elektronikoa
ernesto@godana.eus

Telefonoa 
605 777 292

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

O
sasuna eta O

ngizatea

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea
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Ibermática
Aholkularitza, azpiegitura-zerbitzuak, informazio-sistemen integrazioa, outsourcing eta enpresa-
kudeaketarako konponbide integratuen ezarpena estaltzen dituzten IKT zerbitzuak, jarduera-sektore 
nagusietarako soluzio bertikalak barne (Osasuna, Aseguruak, Administrazio Publikoa, Finantzak, etab.). 

Enpresen, erakundeen eta antolakundeen eraldaketa digitalerako laguntza, teknologia eta ezagutza 
aplikatuz lehiakortasuna hobetzeko. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Irtenbide horiek, azken teknologian oinarrituta, anbulatorioko, ospitaleko eta eremu soziosanitarioko 
erronkei erantzuten diete, osasunaren prebentzioa eta autokudeaketa ahaztu gabe.
- SILVERCARE. Laguntza-zentroetarako irtenbide teknologiko aurreratuak, adinekoak zaintzeko eredu 
berrietara bideratuak.

- Etxe digitaleko irtenbideak pertsonen ahalduntzerako eta arreta telematikorako.

Bizkaiko Egoitza
Parque Tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Bidea, Edif. 501-A
48160, Derio 

Web helbidea
www.ibermatica.com

Helbide elektronikoa
info@ibermatica.com

Telefonoa 
943 413 500

Iraupen Luzeko Zainketak
Mendekotasunari arreta emateko teknologia digitalak

Beste eremu batzuk

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea

O
sasuna eta O

ngizatea
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Impulso Cognitivo
Ebaluazio kognitiboko adituak patologiadun eta patologiarik gabeko populazioan. Gaitasun kognitiboak 
neurtzeko eta hobetzeko tresna indibidualizatuak, azken aurkikuntza zientifikoetan oinarrituak. Neurrira 
egindako proiektuak ikastetxe, unitate mediko, laguntza-zentro, gizarte-erakunde, enpresa eta erakunde 
publikoentzat.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Neurozientziako ezagutza aplikatzea: 
- Diagnostiko kognitiboko tresna propioak.
- Fenotipatu kognitibo pertsonalizatuak patologia duten edo ez duten biztanleen artean, adinekoen 
sektorea barne.

- Zeregin disfuntzionalak hobetzeko entrenamendu kognitiboak. 
- Ebaluazio kognitiboa, test kognitibo berritzaileen bidez.
- Hobetzeko programa kognitiboak.
- Farmakoen albo-ondorioen monitorizazioa.

 

Bizkaiko Egoitza
Izarra Centre Zeharkale 36,
48260, Ermua

Web helbidea
www.impulsocognitivo.com

Helbide elektronikoa
info@impulso.cognitivo.com

Telefonoa 
687 273 874

O
sasuna eta O

ngizatea

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea
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Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea

Inbizi Healthcare
Irtenbide teknologikoak, pertsona polimedikatuen eta haien ingurunearen bizi-kalitatea hobetzeko. 
Irtenbide horiek ekosistema perfektua osatzen dute, pazienteak erraz bete dezan tratamendua, eta 
senideek urrunetik monitorizatu ahal izan dezaten tratamendu medikoa betetzen dela. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Noa internetera konektatutako pilula-kaxa adimendun modularra da, medikamentuekiko atxikidura 
hobetzeko.
- Neurriko pilula-kaxa, formatu anitzekoa eta edukiera handikoa. 
- Gailu trinkoa, adimentsua eta erabilerraza, soinu eta argi alertak dituena. 
- Wifi konexioa,  familiarrarekiko eta osasun-zentroarekiko, urruneko monitorizazioa, Bluetooth bidezko 
urruneko konexioa etxean bertan. 

Bizkaiko Egoitza
Avenida de las Universidades 24 
48007, Bilbao

Web helbidea
www.inbizi.es

Helbide elektronikoa
info@inbizi.es

Telefonoa 
600 021 861

O
sasuna eta O

ngizatea
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Grupo Init

Beste eremu batzuk

Hainbat jarduera-sektoretako enpresen negozio digitala garatzeko zerbitzu aurreratuak. Produktu eta 
negozio berriak diseinatzea, martxan jartzea eta horiekin eragiketak egitea, osasuna eta teknologia 
digitala palanka estrategikoak izanik.  

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Inithealth plataforma: irtenbide digitalak erraz eraikitzeko aukera ematen duen plataforma 
teknologikoa, pertsonei beren osasunaren kudeaketan laguntzeko, osasun-planen sorreratik eta 
jarraipenetik eta zerbitzu-moduluen integraziotik abiatuta. 

- Adinekoen arretaren eremuan, besteak beste, zaintzaileek/osasun-sistemak gaixo kronikoak dituzten 
adinekoen osasunaren bilakaeraren jarraipena egitea errazten duten irtenbideak garatzea, baita adin 
jakin batzuetan sortzen den hauskortasuna moteltzeko irtenbideak ere.

Bizkaiko Egoitza
Calle Uribitarte, 6, 2ª Pl
48001, Bilbao

Web helbidea
www.theinit.com

Helbide elektronikoa
info@theinit.com

Telefonoa 
944 015 040

Biztanleria aktiboa
Prestakuntza

O
sasuna eta O

ngizatea

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea
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Beste eremu batzuk
Biztanleria aktiboa

Prestakuntza

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea

Junlan Prosalud
Osasunaren eta ongizatearen arloan espezializatutako enpresa da, eta edukia zabaldu eta sortzen du, 
proiektu guztien zutabe gisa. FisioOnline da (weba eta youtubeko kanala) enpresa adierazgarriena.  
Bertan, fisioterapiari eta zainketa pertsonalari buruzko artikuluak, bideoak eta infografiak daude, publiko 
orokorrarentzat zein profesionalentzat.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Fisioterapiako klinikak (FisioClinics).
- Edthech prestakuntza fisioterapian (FisioCampus), fisioterapia gerontologikoko eta desgaitasuneko 
arlo espezifikoarekin.

- Adinekoentzako osasunaren arloko baliozko ikus-entzunezko edukien aplikazioa (BlueZone).

Bizkaiko Egoitza
Jon Arrospide, Nº 17, 
Planta 2, Módulos 2-3
48014, Bilbao

Web helbidea
www.fisioterapia-online.com

Helbide elektronikoa
legal@globalfisio.org

Telefonoa 
639 718 831

Osasun Asistentziala
Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak

O
sasuna eta O

ngizatea
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Kaiku Corporación Alimentaria
Esnekiak egin eta merkaturatzen dituen enpresa, kontsumitzailea ardatza izanik, irtenbide berritzaileak 
eskaintzen dituena. Kaiku Begetala, Kaiku Caffe Latte, Kaiku km0 eta laktosarik Gabeko Kaiku bezalako 
erreferentziazko markak, Kaiku familiaren berezko izaera proaktiboaren eta pasioaren emaitzak dira.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Kalitate handiko eta zapore handieneko produktu-sorta sortzea, seniorren egunerokotasunera egokituko 
dena, elikaduraren bidez bizi-itxaropen osasungarria luzatzeko. Adinekoen eta, oro har, gizartearen 
osasun holistiko eta funtzionalerako esnekiak eta esnekiak ez direnak elaboratzea eta merkaturatzea.

Bizkaiko Egoitza
Antiguo Seminario de Derio, 
C/Larrauri 1C, Piso 2
48160, Derio

Web helbidea
www.kaiku.es

Helbide elektronikoa
nbilbao@kaiku.es

Telefonoa 
943 117 000

Elikadura eta gehigarriak

O
sasuna eta O

ngizatea

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea
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Mugikon
Jarduera fisikoa kontrolatzeko, ebaluatzeko eta aholkatzeko programa praktikoak, gizarteko hainbat 
talderentzat, pertsonen bizi-kalitatea nabarmen hobetzeko, batez ere kolektibo profesionaletan eta 
hirugarren adinekoetan.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Lan-ildoak: 
- Adinekoentzako osasunerako jarduera fisikoko zerbitzuak.
- Digitalizazioa, adinekoek ariketa fisikoa modu autonomoan egin dezaten gaitzeko eta ahalduntzeko.
- Adinekoetan osasunerako jarduera fisikoa eta ariketa fisikoa ikertzea.
- Aholkularitza:
- Etengabeko prestakuntza.

Bizkaiko Egoitza
Aita Gotzon 37, Torre Urduliz 
Planta 3
48610, Urduliz

Web helbidea
www.mugikon.com / 
www.activeparks.app

Helbide elektronikoa
info@mugikon.com

Telefonoa 
637 897 453

Kirol-jarduerak

O
sasuna eta O

ngizatea

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia

Beste eremu batzuk

Osasuna eta ongizatea

Osasuna eta ongizatea
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Nagusitek

Beste eremu batzuk

Oinarri teknologikoko gizarte-berrikuntza, adinekoen, haien senideen eta profesional soziosanitarioen 
bizi-kalitatea hobetzeko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Gure lurraldean aplikatzeko nazioarteko soluzio teknologikoak testatzea eta ebaluatzea. 
- Negozio-ildo berriak diseinatzea, teknologia enpresa soziosanitarioetan integratuta.
- Teknologia integratzea/gauzatzea adinekoentzako esku-hartze soziosanitarioko programetan.
- Berrikuntza teknologikoa mendekotasun egoeran dauden pertsonak hiriguneetan mugitzeko.
- Berrikuntza teknologikoa terapia okupazionalerako, entrenamendu kognitiborako eta entretenimendu 
positiborako.

- Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako segurtasun eta jarraipen sistemak sustatzea eta 
zabaltzea.

- Gizarte-zerbitzuei laguntzeko teknologia berriekin sormen-proposamenak egitea.

Bizkaiko Egoitza
Munguialde etorbidea 15,  
48160, Derio 

Web helbidea
www.nagusitek.com

Helbide elektronikoa
hola@nagusitek.com

Telefonoa 
688 854 257

Biztanleria aktiboa
Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

O
sasuna eta O

ngizatea

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea
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Beste eremu batzuk
Biztanleria aktiboa

Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea

O
sasuna eta O

ngizatea
Segurma
Segurtasunaren eta zaintzaren arloko irtenbide integralak. Estaldura segurtasunaren eremu osoan, 
proiektuen diseinuan teknologia aurreratuarekin, segurtasun-irtenbide bakoitza gure bezero bakoitzak 
babestu nahi duen espaziora egokitzeko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Adinekoentzako laguntza ez-intrusiboko zerbitzuak. Zerbitzua eta babesa emateko behar diren seinaleak 
ematen dituzten gailu ugari etxean, edo, hala badagokio, intrusiboa ez den kanpoko elementuren bat 
gehitzea, erabiltzaileak ez dezan elementu bat kargatzeko edo eramateko gogorik izan, eta ez dezan bere 
errutina aldatu.

Bizkaiko Egoitza
Calle Larrondo 3
48180, Loiu

Web helbidea
www.segurma.com 

Helbide elektronikoa
contacto@segurma.com

Telefonoa
944 800 095
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Tellmewow
Bilbon egoitza duen gailu mugikorretarako jokoen garapenari buruzko garapen bat da Tellmewow. 

Gure proiektuak adin guztietako pertsonentzat dira: haurrentzako jolas hezigarriak, jolas klasikoak eta 
adineko pertsonentzako estimulazio kognitiboa. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Senior Games proiektua bideojokoetan datza, oroimen, arreta, arrazoiketa, koordinazio edo ikusmen eta 
espazioko trebetasunen gisako arloen estimulazio kognitiboa egiteko. Joko horiek dohainik deskarga 
daitezke, eta neuropsikologiako eta psikiatriako profesionalekin lankidetzan diseinatu dira.

Bizkaiko Egoitza
Ugasko Bidea 3 bis, 2ª planta
48014, Bilbao

Web helbidea
www.tellmewow.com

Helbide elektronikoa
hola@tellmewow.com

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Eragin-eremu nagusia
Osasuna eta ongizatea

O
sasuna eta O

ngizatea
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Biolan Health
Diagnostikorako eta monitorizaziorako konponbideak garatu, fabrikatu eta merkaturatu, osasunaren, 
zahartzearen eta lotutako zaintzen prebentzioan eta jarraipenean erabaki eraginkorrak hartzeko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Adineko pertsonen hainbat egoera edo gaixotasun diagnostikatzeko eta/edo monitorizatzeko 
aplikazioarekin konektatutako diagnostiko-gailuak.

- Plataforma sentsorikoak, funtsean hainbat teknologiatan oinarrituak: elektrokimika, alboko fluxua, 
konektibitate digitala, adimen artifiziala...

Bizkaiko Egoitza
Laida Bidea 409, 
48170, Zamudio

Web helbidea
www.biolanhealth.com

Helbide elektronikoa
biolanhealth@biolanhealth.com

Telefonoa 
946 574 161

Osasun Asistentziala
Telemedikuntza, gailu mugikorrak, 
konektatuak eta POC

O
sasun A

sistentziala

Eragin-eremu nagusia
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Osasun Asistentziala
Telemedikuntza, gailu mugikorrak, 
konektatuak eta POC

Eragin-eremu nagusia

O
sasun A

sistentziala
Bytek Smart Solutions
Hardware eta software soluzio propioak garatzea, modu integralean, gailu berritzaileak eta erabilerrazak 
eskaintzeko, erabiltzaileen eta haien senideen eta hurbilekoen ongizateari lehentasuna emateko eta bizi-
kalitatea hobetzeko. Ahots-laguntzaileetan eta adimen artifizialean oinarritutako produktu-lerroa.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Eremu sozio-sanitario eta zahartze aktiborako gailu adimendunen ekosistema. Datuak bildu eta 
prozesatzen dituen online plataformaren eta bertara konektatzen diren hardware gailuen garapen osoa.
- Nexus (garatzen ari da) HUB bat da, ahots-interfazea duena, eta kanpoko sentsoreak konektatzen 
dira bertan. Plataforma anitzeko elkarrizketa-sistema hori eremu soziosanitariora eta zahartze aktiboa 
menderatzera egokituta dago, Byteketik garatzen ari garena.

- Arcus eskumuturreko adimendun bat da, hainbat sentsore integratzen dituena. Sentsore horiei esker, 
bizi-seinale desberdinak monitorizatu eta ekosistemara eraman daitezke, Nexus-en bidez, 
erabiltzailearentzat modu gardenean.

- Pileus Alexa Built-in pilula-kaxa adimenduna da, erabiltzaileen atxikidura monitorizatzen eta hobetzen 
duena.

Bizkaiko Egoitza
Avda Montevideo 4  
48002, Bilbao

Web helbidea
www.bytek.info

Helbide elektronikoa
hello@bytek.com

Telefonoa 
NA
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Eraberri Fisioterapia 
Zahartzea sustatu eta errazteko zerbitzuak, pertsonarengan oinarritutako ikuspegi erakargarri eta 
osasungarri batetik.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
“FISETXEAN” etxeko errehabilitazio funtzionaleko programa, arrazoi klinikoengatik, fisikoengatik, 
funtzionalengatik, sozialengatik, psikologikoengatik eta abarrengatik desplazamendu-arazoak dituzten 
pertsonentzat. 
Programak hainbat fase ditu: 
- Hasierako galdetegi telematikoa.
- Balorazio integrala etxean.
- Programaren banakako diseinua.
- Ariketa terapeutiko eta ohiturak hezteko programa.
- Etengabeko monitorizazioa eta aldizkako berrebaluazioa.

Bizkaiko Egoitza
Barrio Arkotxa, 79, 1B 
48480, Zaratamo

Web helbidea
www.eraberrifisioterapia.com

Helbide elektronikoa
info@eraberrifisioterapia.com

Telefonoa 
689 590 330

Prestakuntza

Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Osasun Asistentziala
Eragin-eremu nagusia

Beste eremu batzuk
Biztanleria aktiboa

Osasuna eta ongizatea

O
sasun A

sistentziala

Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak
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Euskal Oxcitas Biotek 

Bizkaiko Egoitza
C/ Lutxana, 1-1D 
48008, Bilbao

Web helbidea
www.oxcitas.com

Helbide elektronikoa
jonas@oxcitas.com

Telefonoa 
688 908 962

Farmazia eta bioteknologia

Beste eremu batzuk

Elikadura eta gehigarriak

Autozainketarako sendagaiak

Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Naturan oinarritutako soluzioak, gaixotasunei aurre egiteko eta bizitza luzatzeko mekanismo berriak 
eskaintzen dituztenak.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
IAren eta MLren bitatez bultzatutako farmakoak aurkitzeko plataforma. Softwarea zerbitzu gisa (SaaS), 
tresna bat da, zahartze-biomarkatzaileen bidez bizitza-luzerarekin lotutako farmakoen aurkikuntzan 
inplikatutako urratsak bizkortzea ahalbidetzen duena.

Osasun Asistentziala
Eragin-eremu nagusia

Osasuna eta ongizatea

O
sasun A

sistentziala
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Evolv Rehabilitation Technologies
Osasun digitalaren alorrean EB ziurtagiria duten gailu medikoak. Zehazki, errehabilitaziorako soluzioak, 
errealitate birtualeko azken teknologiak erabiliz, mugimendua atzematea eta jokoak.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
EvolvRehab software eta hardware plataforma: Errealitate birtualaren bidez, markatzailerik gabeko 
mugimenduak  eta gamifikazioarekin konbinatutako ordenagailu bidezko ikusmen teknologiak atzeman, 
errehabilitazioa dibertigarria eta erakargarria izan dadin eta jarduera terapeutiko handiagoa susta dadin. 
Terapia tradizionaleko zerbitzuak areagotzen ditu, eta erabiltzailearen motibazioa eta atxikimendua 
hobetzen ditu.

Bizkaiko Egoitza
C/ Usausuaga 7
48970, Basauri

Web helbidea
www.evolvrehab.com

Helbide elektronikoa
info@evolvrehab.com

Telefonoa 
946 526 347

Produktu eta ekipamendu medikoak

O
sasun A

sistentziala

Osasun Asistentziala
Eragin-eremu nagusia
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Produktu eta ekipamendu medikoak

O
sasun A

sistentziala
Gogoa Mobility Robots

Bizkaiko Egoitza
C/Arzubia 10B
48220, Abadiño

Web helbidea
www.gogoa.eu

Helbide elektronikoa
jmartin@gogoa.eu

Telefonoa 
666 325 361

Beste eremu batzuk

Robot sistema antropomorfikoak (exoeskeletoak) diseinatzea, ekoiztea eta merkaturatzea, pertsonen 
gaitasun fisikoak hobetzeko, mugikortasuna birgaitzeko eta arazo muskulu-eskeletikoak gutxitzeko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Exoeskeleto klinikoak, muineko iktusa edo medula-lesioak dituzten pazienteen mugikortasuna 
birgaitzeko eta gaixotasun neuro-degeneratiboak (parkinsona, ataxiak, ELA) tratatzeko.

- Exoeskeleto industrialak, eskari fisiko handiko zereginetan laguntza emateko, muskulu-nekea 
gutxitzeko eta muskulu-hezurretako arazoak gutxitzeko. 

- Exoeskeleto klinikoak: Hank (martxaren errehabilitaziorako exoeskeletoa), Belk (belaunaren 
errehabilitaziorako exoeskeletoa), Hand of hope (eskuaren errehabilitaziorako exoeskeletoa).

- Exoeskeleto industrialak: Aldak (lunbarraren euskarria); Besk (besoen euskarria) eta Exosoft 
(exoeskeltoa eta besoen euskarria)

Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak

O
sasun A

sistentziala

Osasun Asistentziala

Osasun Asistentziala

Eragin-eremu nagusia
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Hasten Fisioterapia

Bizkaiko Egoitza
C/Iruña 12 - 4º A
48014, Bilbao

Web helbidea
www.hastenfisioterapia.com

Helbide elektronikoa
 info@hastenfisioterapia.com

Telefonoa 
650 438 928

Diziplina anitzeko osasun-zentroa, neuroerrehabilitazioan eta RPGn espezializatua (postura-berreziketa 
globala).

Neuroerrehabilitazioa: nerbio-sistema zentralean edo periferikoan eragindako lesio edo degenerazio 
baten ondorioz sortutako alterazio motorrak, komunikaziokoak, disfagiak eta kognitiboak.

RPG: Gorputz-jarreraren alterazioak eta lokomozio-aparatuaren disfuntzioak tratatzea.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Fisioterapia, logopedia eta neuropsikologia zerbitzuak helduentzat. Adineko pertsona osasuntsuak, 
patologia kronikoak eta/edo desgaitasunak dituztenak,  hauskorrak edo aurretiko fasean daudenak, 
mendekotasuna dutenak edo bizitzaren azken fasean daudenak.
Terapia eta errehabilitazioa, ariketa terapeutikoa eta estimulazio kognitiboa, bai esparru klinikoan, bai 
etxean.

Beste eremu batzuk
Biztanleria aktiboa

Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

Osasuna eta ongizatea
Kirol-jarduerak

O
sasun A

sistentziala

Eragin-eremu nagusia

Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak

Osasun Asistentziala
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Histocell
Osasun produktu berriak, osagai aktiboak eta birsortze-medikuntzarako zelula-terapiako sendagaiak 
garatu, fabrikatu eta merkaturatzen dituen biofarmazeutika. Ikuspegi terapeutiko komunagatik bereizten 
diren produktuak, oxidazio eta hantura inguruneek kaltetutako ehunak babestean eta birsortzean, ardatz 
dutenak.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Reoxcare: Jatorri naturaleko osagaiekin formulatutako osasun-produktuen lerroa, kaltetutako larruazala 
tratatzeko eta zauriak sendatzeko. Produktu horiek larruazalaren konponketa naturalaren prozesua 
sustatzen dute zaurietan, ultzeretan, hezetasunaren eraginpean dauden lekuetan, azal narritatuan eta 
beste patologia batzuetan.

Bizkaiko Egoitza
Parque Tecnológico 801, 2º
48160, Derio

Web helbidea
www.histocell.com

Helbide elektronikoa
info@histocell.com

Telefonoa 
946 567 900

O
sasun A

sistentziala

Produktu eta ekipamendu medikoak

Osasun Asistentziala
Eragin-eremu nagusia

39



Ideable Solutions

Bizkaiko Egoitza
C/ Cocherito de Bilbao 20
48004, Bilbao

Web helbidea
www.kwido.com

Helbide elektronikoa
ibartolome@ideable.net

Telefonoa 
946 414 447

Beste eremu batzuk

Enpresentzako irtenbide digitalak: laguntza teknologikoa, cloud irtenbideak eta mugikorrak, teknologia 
disruptiboak, Internet of Things (IoT).

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Kwido.com: Adineko pertsonei arreta emateko plataforma modularra eta gailu anitzekoa: telemedikuntza, 
komunikazio irisgarria, estimulazio kognitiboa, sentsoreekiko monitorizazioa, errealitate birtuala, 
hauskortasuna, etab.

Telemedikuntza, gailu mugikorrak, 
konektatuak eta POC

Osasuna eta ongizatea
Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

O
sasun A

sistentziala
O
sasun A

sistentziala

Osasun Asistentziala
Eragin-eremu nagusia
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Quironsalud
Azken belaunaldiko osasun-zentroa, Quirónsalud Ospitale Taldearen parte, pazienteari arreta integrala 
emateko espezialitate mediko guztiak hartzen dituena . Teknologia aurreratua, profesional-talde ospetsua, 
ikerketarako eta irakaskuntzarako bokazioa eta kalitatearekiko konpromisoa. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Adineko pertsonei osasun-laguntza diagnostikoa eta terapeutikoa ematea: kontsultak, larrialdiak, proba 
diagnostikoak eta terapeutikoak, ospitalizazioa, ebakuntza kirurgikoak...

Bizkaiko Egoitza
Carretera Leioa-Unbe 33 bis. 
48950, Erandio

Web helbidea
www.quironsalud.es

Helbide elektronikoa
 direccion.bil@quironsalud.es

Telefonoa 
944 898 000

O
sasun A

sistentziala
O
sasun A

sistentziala

Eragin-eremu nagusia

Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak
Osasun Asistentziala

41



Zuentzat Servicios Psicogerontológicos
Adinekoentzako eta haien ingurunerako esku-hartze psikologi zerbitzuak (familiak, zaintzaileak eta 
profesionalak).

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Balorazio neuropsikologikoa.
- Orientazioa/aholkularitza.
- Laguntza psikologiko espezifikoa.
- Antsietate arazoak, depresioa, dolu-prozesuak, lo egiteko arazoak, egokitze-nahasmenduak, etab.
- Arreta psikologikoa narriadura kognitiboan eta dementzietan.
- Estimulazio kognitiboa, jokabide-alterazioak, etab.
- Taldeko esku-hartzea: Estimulazio kognitiboa, memoria, kudeaketa pertsonala eta emozionala.
- E-Tangram berrikuntza-proiektua (Deustuko Unibertsitateko Deusto Tech-Life unitatearekin eta 
Bilbomática SA enpresa teknologikoarekin batera): Adineko pertsonen psikoestimulaziorako tresna.

Bizkaiko Egoitza
C/Máximo Aguirre 18bis, 5ª planta 
Dpto. 13
48011, Bilbao

Web helbidea
www.zuentzat.net

Helbide elektronikoa
zuentzat@zuentzat.net

Telefonoa 
944 167 023

O
sasun A

sistentziala

Eragin-eremu nagusia

Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak

Osasun Asistentziala
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Arbeis 2000

Eragin-eremu nagusia

Adineko eta mendekotasuna duten pertsonei etxean laguntzea. Arreta integrala, kasu bakoitzean dauden 
baliabideei lagunduz eta/edo arreta puntualak emanez. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Etxeko laguntza: laguntza pertsonala, konpainia eta etxe-mantentzea. 
- Egoitzetako laguntza: pertsonalizatuak, ibilaldiak, irakurketa-zerbitzuak, etab. 
- Ospitaleko laguntza: garbiketa eta dutxa, otorduetan laguntza, ibilaldiak, informazio medikoa jasotzea.

Bizkaiko Egoitza
C/Telesforo Aranzadi 6
48008, Bilbao

Web helbidea
www.arbeis2000.es

Helbide elektronikoa
arbeis2000@gmail.com

Telefonoa 
606 465 657

Iraupen Luzeko Zainketak
Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Iraupen Luzeko Zainketak

44



Iraupen Luzeko Zainketak
Eder Arretak

Eragin-eremu nagusia

Nombre comercial: ubikare
Servicio integral de salud y cuidados en casa. Valoración de necesidades, Diagnóstico    geriátrico 
integral, plan de cuidados personalizado.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Ubikare pertsona nagusientzako osasun eta zaintzarako irtenbidea da. Ubikarek erizaintzako, 
neuropsikologiako eta gorputz-hezkuntzako diziplina anitzeko talde bat du. Bere osasun-lizentziari eta 
NAIHA ®, medical device software propioari esker, ubikare familiako erizainek diagnostiko integrala 
burutu eta zainketa-plan pertsonalizatua ematen dute. Egoitzen alternatiba erreala da; izan ere, zaintzaile 
bat bilatzeaz gain, etxeko zainketa-planaren jarraipena eta koordinazioa eskaintzen du.

Bizkaiko Egoitza
Ribera de Axpe 11, Ptl C 2. local 207
48950, Erandio

Web helbidea
www.ubikare.io

Helbide elektronikoa
contacto@ubikare.io

Telefonoa 
900 90 90 70

Iraupen Luzeko Zainketak
Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean
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Eulen SocioSanitarios
Zerbitzu soziosanitario eta sanitarioak antolatzea eta kudeatzea, bai etxean, bai zentro espezializatuetan, 
entitateetan eta desgaitasun edo gaixotasun mentala duten pertsonentzako zentroetan. Arreta medikoa, 
erizaintza, errehabilitazioa, fisioterapia, podologia eta ospitaleko esterilizazioa, arreta integrala osatzeko. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Adinekoentzako arreta soziosanitarioa.
- Eguneko zentroak.
- Egoitzak.
- Etxeko arreta eta laguntza.
- Tutoretzapeko etxebizitzak.
- Telelaguntza.

Bizkaiko Egoitza
Avda.Lehendakari Aguirre,29,5º
48014, Bilbao

Web helbidea
www.sociosanitarios.eulen.com

Helbide elektronikoa
lrecalde@eulen.com

Telefonoa 
944 797 200 

Osasun-zerbitzu instituzionalizatuak

Iraupen Luzeko Zainketak

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak
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Gaman Diversidad e Inclusión
Estatu mailan aldagailu inklusiboen instalatzaile ofiziala gara, eta erakundeei zerbitzu higieniko seguruak 
eta kalitatezkoak eskaintzen laguntzen diegu, bezero anitzen beharrizan zehatzak asetzeko, XXI. mendeko 
erronka sozialei eta ekonomikoei modu berritzailean erantzunez.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Higiene pertsonalean laguntza handia behar duten kolektiboentzat eskuragarri dagoen bainuaren 
kontzeptu berria. Komuna erabiltzen duten bakoitzean pertsona baten edo biren laguntza behar duten 
pertsonei buruz, ari gara.
Kontzeptu berri horri aldagailu inklusiboa deritzogu, eta bainugela irisgarri estandar batetik bereizten 
duten 5 printzipio ditu:
- Giro seguru eta garbia.
- Ekipamendu egokiak: pertsonak mobilizatzeko garabia, ohatila, komuna eta konketa altuera 
erregulagarriak, bionboa pribatutasuna bermatzeko, etab.

- Espazio zabala, gehienez ere bi pertsona hartzeko aukera ematen duena (± 12 mm2).
- Sarbide-kontrol kudeatu eta koordinatua, funtzionaltasuna bermatzeko.
- Aldagailu inklusiboak Koordinatzeko Elkartearen egiaztagiria izatea.

Bizkaiko Egoitza
Bilbao Berrikuntza Faktoria  
Uribitarte 6, 
48001, Bilbao

Web helbidea
www.gaman.es

Helbide elektronikoa
alazne@gaman.es

Telefonoa 
688 806 164

Hiri- eta espazio-egokitzapena eta irisgarritasuna

Iraupen Luzeko Zainketak

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak
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Beste eremu batzuk

Grupo Servicios Sociales Integrados
SSI enpresa-proiektu kooperatiboa eta gizarte-oinarrikoa da, eta gizarte-eremuan kalitatezko enplegua sortzeko 
lan egiten du. Horretarako, pertsonei, familiei eta komunitateari zerbitzuak ematen dizkie, bizi-luzetasunaren, 
babesgabetasunaren eta gizarte-kalteberatasunaren erronkari aurre egiteko. Helburua pertsona horien bizi-
kalitatea hobetzea da, eta, horretarako, lankidetzan dihardu administrazio publikoekin eta zahartzearen, 
gizarteratzearen, gizarte-larrialdiaren eta ekintzailetzaren ekosistemekin, berrikuntzan eta ezagutzan inbertituz, 
haien negozio-ereduaren jasangarritasuna lortzeko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- ETXEBIZITZA KOMUNITARIOA. Etxebizitzan edo komunitatean garatzen edo eskaintzen diren lotura 
komunak dituzten jarduera, esku-hartze, proiektu eta programa publikoak biltzen ditu. 

- EZAGUTZA, BERRIKUNTZA, TRANSFERENTZIA. Zahartzearen eta gizarte-kalteberatasunaren eremuetan 
ezagutza sortzeko azpiegiturak, jarduerak, zerbitzuak, proiektuak eta programak biltzen ditu. 

- NEGOZIO-UNITATEA: ENPLEGUA. Mendekotasunaren eta gizarte-kalteberatasunaren esparruan 
kalitatezko enplegua sortzearekin eta profesionaltasuna areagotzearekin konprometitutako jarduerak, 
proiektuak eta programak biltzen ditu.

Bizkaiko Egoitza
C/ Padre lojendio 1, 1º, 
48008, Bilbao

Web helbidea
www.grupossi.es

Helbide elektronikoa
kacedo@grupossi.es

Telefonoa 
944 795 170

Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Biztanleria aktiboa
Prestakuntza

Osasuna eta ongizatea
Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Iraupen Luzeko Zainketak

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak

48



Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak

Healthcare Marketing Solution
Adinekoak eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak etxean zaintzea, erabiltzaileen eta pazienteen 
ongizate fisiko eta emozionala bermatzeko teknologia txertatuz. Konfiantzazko eta kalitate goreneko 
zaintza profesionalak, zerbitzu malgu, lehiakor eta egoera berezi bakoitzera egokitua, erabiltzaileen 
independentzia eta autonomia zaintzeko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Zaintza zerbitzuak:
- Profesionalak orduka kontratatzea. 
- Lanaldi osoko kontratazioa. 
- Bere lan-egoera oraindik erregularizatuta izan gabe, senitarteko bat zaintzen denbora daramaten 
konfiantzazko pertsonak, gure zaintzaileen poltsan sartzeko aukera.

Bizkaiko Egoitza
C/Gran Vía Don Diego Lopez de 
Haro 17, 6º-11, 
48001, Bilbao 

Web helbidea
www.ayudania.com

Helbide elektronikoa
hola@ayudania.com

Telefonoa 
910 054 611

Beste eremu batzuk

Mendekotasunari arreta emateko teknologia digitalak

Iraupen Luzeko Zainketak

Iraupen Luzeko Zainketak

Arreta espezializatuko osasun-zerbitzuak
Osasun Asistentziala
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Hervenval
Adinekoen autonomia pertsonala hobetzeko, etxebizitzak egokitzeko eta mendekotasuna duten 
pertsonen zaintzaileei beren bizi-kalitatea hobetzeko tresnak emateko laguntza teknikoak eta altzariak.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Abuelo Actual: adinekoak eta mendeko pertsonak zaintzearekin lotutako era guztietako arazoetarako 
laguntza-produktuen denda; mantentze-lanak, konponketak, etab.

- Aulkiak, oheak, garabiak eta abar alokatzea.
- Bultzatu Fundazioa: Adinekoekin eta mendekotasuna dutenekin zerikusia duten elkarteekin, 
enpresekin eta udalekin lankidetzan egindako ekimenak.

- Erreforma egokituak.
- Konpontze- eta mantentze-zerbitzuak.

Bizkaiko Egoitza
C/ María Díaz de Haro 26, 
48010, Bilbao

Web helbidea
www.abueloactual.com

Helbide elektronikoa
info@abueloactual.com

Telefonoa 
944 393 340

Laguntza teknikoak eta altzari espezializatua

Osasuna eta ongizatea
Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Retail-a (farmazia-bulegoak, ortopedia, etab.)

Iraupen Luzeko Zainketak

Osasun Asistentziala

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak

Beste eremu batzuk

50



Igurco Gestión
Egoitzak eta eguneko zentroak, adinekoen eta haien senideen bizi-kalitatea hobetzeko. Baliozko 
laguntza-zerbitzuak, Euskal Autonomia Erkidegoko gure zentroetan eta etxeetan.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Zerbitzu soziosanitario pertsonalizatuak egoitzetan eta eguneko zentroetan.
- Informazio- eta aholkularitza-zerbitzua.
- Telelaguntza.
- Balorazio geriatriko integrala.
- Etxeko zainketa-plana. 
- Errekuperazio funtzionaleko unitateak.
- Eguneko egonaldiak.

 

Bizkaiko Egoitza
C/ Máximo Aguirre 18 Bis, 6º planta, 
48011, Bilbao

Web helbidea
www.igurco.imq.es

Helbide elektronikoa
igurco@igurco.es

Telefonoa 
946 620 400

Iraupen Luzeko Zainketak

Beste eremu batzuk

Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Osasun-zerbitzu instituzionalizatuak

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak

Iraupen Luzeko Zainketak
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Kuvu Homesharing
Etxean gela libre bat duten eta alokatu nahi duten adineko pertsonak eta gazte bateragarriak konektatzen 
dituen plataforma, elkarrekin modu seguruan bizi daitezen, pisukide bezala. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Parte hartzeko prozesua: 
- Webean erregistratzea eta inprimaki bat betetzea edo Kuvu-ren laguntza jasotzeko hitzordua eskatzea. 
- Hautagaiak aukeratzea, alokatu nahi duen adinekoak egindako elkarrizketen bidez.
- Bizikidetza-akordioa ixtea. Proba-hilabetea. 
- Kuvuren bitartekaritza eta jarraipena, bi alderdiak gogobetetzeko.

Bizkaiko Egoitza
C/ Uribitarte 6 1º  
48001, Bilbao 

Web helbidea
www.kuvu.eu

Helbide elektronikoa
coliving@kuvu.eu

Telefonoa 
94 612 4684

Iraupen Luzeko Zainketak

Mendekotasunari arreta emateko teknologia digitalak

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak
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Lagunduz

Eragin-eremu nagusia

Laguntza-zerbitzuen kudeaketa. 30 urteko esperientzia bezero publiko eta pribatuekin.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Kudeaketa publiko eta pribatuko etxez etxeko laguntza-zerbitzuak: erabiltzaileen autonomia 
pertsonala beren etxean bertan lortzen saiatzea da helburua.

- Etxez etxeko arreta-zerbitzu pertsonalizatua: Prebentzio-programa indibidualizatuak.
- Egoitzak, eguneko zentroak eta etxeak: Laguntzarako egoitza-zerbitzuak.

Bizkaiko Egoitza
C/ Villa De Plentzia, 2 Bajo
48930, Getxo

Web helbidea
www.lagunduz.com

Helbide elektronikoa
getxo@lagunduz.com

Telefonoa 
944 158 258

Iraupen Luzeko Zainketak

Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Iraupen Luzeko Zainketak
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Ubikare Zainketak

Bizkaiko Egoitza
Ribera de Axpe 11, Ptl C 2. local 207
48950, Erandio

Web helbidea
www.naiha.io

Helbide elektronikoa
adiez@ubikare.io

Telefonoa 
688 801 640

Iraupen Luzeko Zainketak

Mendekotasunari arreta emateko teknologia digitalak

Eragin-eremu nagusia
Iraupen Luzeko Zainketak

Osasun-zerbitzu integrala eta etxeko zainketak. Beharren analisia, diagnostiko integrala, plan 
pertsonalizatua eta etxeko irtenbide osoa eta pertsonalizatua.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
N A I H A (Natural & Artificial Intelligence Health Assistant) izaera integratzailea duen lehen softwarea 
da, pazientea eta prozesu sanitario holistiko osoa, ardatz dituena. Aukera ematen du datuaren balio osoa 
modu digitalean, txandakatuz, automatikoki eta denbora errealean ateratzeko, eta etxean laguntza-
eredu integral bat emateko, pazientea eta haren datu klinikoak ardatz hartuta.

54



Urgatzi
Mendekotasuna duten pertsonen eta haien familien gizarteratzea, autonomia eta ongizate psikosoziala 
sustatzea helburu duten zerbitzuak planifikatzeko, emateko eta kudeatzeko proiektu berritzaileak eta 
iraunkorrak, baita funtzionalki independenteak diren baina maila emozionalean errefortzua eta parte-
hartze soziala behar duten pertsonenak ere.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Adinekoentzako egoitzak.
- Adinekoentzako eguneko arretarako zentroak.
- Jarduera-zentroak.
- Etxez etxeko laguntza-zerbitzuak.

Bizkaiko Egoitza
Areeta Etorbidea, 2B - 3º 
48930, Getxo

Web helbidea
jmorales@grupourgatzi.eus

Helbide elektronikoa
grupourgatzi@grupourgatzi.eus

Telefonoa 
944 804 078

Iraupen Luzeko Zainketak

Eragin-eremu nagusia

Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Iraupen Luzeko Zainketak

Beste eremu batzuk
Biztanleria aktiboa

Prestakuntza
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Zaintzean, Asistencia Personal y Servicios

Bizkaiko Egoitza
Camino Morgan Nº 2A. 3ºB Dpto. 6 
y 7. 
48014, Bilbao

Web helbidea
www.zaintzean.com

Helbide elektronikoa
zaintzean@zaintzean.com

Telefonoa 
944 210 935

Iraupen Luzeko Zainketak

Laguntza pertsonaleko zerbitzuak eta etxeko zerbitzuak Bizkaiko eta Arabako familientzat. Neurrira 
egindako zerbitzuak erabiltzaileen beharrak definitu ondoren, zaintzaileak hautatzeko eta prestatzeko 
metodologia berritzaileak, aldizkako jarraipenak eta ebaluazioa funtzionamendu egokirako.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Laguntza pertsonala.
- Etxeko zerbitzuak.
- Etxeko fisioterapia. 
- Etxez etxeko ile-apaindegia.

Eragin-eremu nagusia

Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Iraupen Luzeko Zainketak
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Eragin-eremu nagusia
Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean

Aholkularitza eta kontsultoria zilar ekonomian

Beste eremu batzuk

3D Social Movement

Biztanleria aktiboa

Zahartzeari bideratutako aholkularitza estrategikoa eta gizarte-berrikuntzakoa
Abian jarri ditugun ekimenetako batzuk hauexek dira: 
- Adinekoekiko Gobernantza Publiko-Sozialerako Euskal Estrategia. 
- Nahi ez den bakardadearen aurkako eraikuntza kolektiborako estrategia Araban. 
- Adinekoentzako bizi-proiektuei buruzko prestakuntza eta aholkularitza. 
- Adinekoekin hiri-adiskidetsuen  ekimena ezartzea (AGE-FRIENDLY CITIES. OME), etab. 
- AGURRAK: Agurra eta bizitza ospatzeko online omenaldiak. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Gizarte-berrikuntzako proiektuak asmatzea, hausnarketa estrategikoak, ekintza-planak eta kontakizun 
korporatiboak, prozesu parte-hartzaileak, komunikazioa. Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko proiektuetan 
espezializatua.

Bizkaiko Egoitza
Islas Canarias 57, Lonja. 
48015, Bilbao

Web helbidea
www.3d-social.es

Helbide elektronikoa
beagazkez@3d-social.es

Telefonoa 
667 934 352

Prestakuntza

Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean
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Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean
Alda2u Transforming Care 

Eragin-eremu nagusia

Aholkularitza estrategikoko eta zerbitzu diseinuko agentzia, zaintzen eraldaketan espezializatua, 
esperientziaren ikuspegitik eta oinarri teknologikoarekin. Alda2Uk laguntza ematen die erakunde 
publikoei, hirugarren sektoreari eta eremu sozialeko, osasuneko eta soziosanitarioko enpresa pribatuei, 
balio erantsi handiko laguntzarako produktu, zerbitzu, sistema eta politika berriak identifikatzeko eta 
gauzatzeko, baita eraldaketa digitaleko prozesuan laguntzeko ere. 

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
ALDA2Uk hiru negozio-arlo ditu: AHOLKULARITZA: 1. Gizarte- eta osasun-zerbitzuen eraldaketa 
soziodigitalari buruzko aholkularitza estrategikoa, bereziki etxea gizarte- eta osasun-sisteman txertatzeari 
dagokionez. 2. Aholkularitza aditua eta independentea telelaguntza aurreratuan. DISEINUA: zerbitzuak 
diseinatzea, HCDan oinarritutako eta sektore soziosanitarioan espezializatutako berezko metodologia 
baten bidez. DESIGNED BY ALDA2U: proiektu propioak (NEREA CARE - Aurrez aurrekoa ez den arreta), 
gure lanen orientazio praktikoa eta gure metodologiarekiko konfiantza erakusten dutenak. 
Erreferentziazko proiektua: HELDUAK ZABALTZEN proiektuak Euskadiko adinekoen gizarte-zentroen 
eraldaketa lantzen du, teknologia berrien potentziala aprobetxatuz, eta helburu hirukoitza du: 
interkonexioa, identitatea eta kohesioa. 

Bizkaiko Egoitza
Printzipe Kalea, 5, 6 Planta, 
48001, Bilbao

Web helbidea
www.alda2u.com

Helbide elektronikoa
unai.azurmendi@alda2u.com

Telefonoa 
625 701 312

Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean
Aholkularitza eta kontsultoria zilar ekonomian

Osasuna eta ongizatea
Eguneroko bizitzarako teknologia digitala

Beste eremu batzuk
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Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean

Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean
Aholkularitza eta kontsultoria zilar ekonomian

Eragin-eremu nagusia

Gerokon Marketing Gerontologico
Zahartzaroan, hirugarren adineko pertsonetan eta egoitzetan aditua den aholkularitza. Erakunde eta 
gobernuei aholkularitza ematea, merkatu seniorraren beharrak betetzeko eta biztanleriaren zahartzeak 
dakartzan erronkei arrakastaz aurre egiteko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
Aholkularitza, azterlanak, proiektuak eta merkatu-ikerketak adinekoen premiekin lotuta, kontsumoaren, 
arlo soziosanitarioaren eta administrazio publikoaren eremuetan.
- Kontsumoa: Merkatu seniorraren beharrak eta gustuak etengabe aztertzea. 
- Soziosanitarioa: Sektoreko jarduera guztien funtzionamendua ezin hobeto ezagutzea. 
- Administrazio publikoa: Baliabide publikoak optimizatzen eta adinekoentzako arreta-eredu berriak 
hobetzen eta sortzen laguntzea. 

- Salerosketa: Inbertitzaileen zorroa, bitartekaritza eta aholkularitza egoitzen salmentan edo alokairuan.

Bizkaiko Egoitza
Calzadas De Mallona, 9 
48006, Bilbao

Web helbidea
www.gerokon.com

Helbide elektronikoa
aitorperez@gerokon.com

Telefonoa 
944 793 931

Beste eremu batzuk

Zerbitzu soziosanitarioak komunitatean

Osasun-zerbitzu instituzionalizatuak

Iraupen Luzeko Zainketak
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NTT Data
Aholkularitza estrategikoa eta teknologikoa, Social and Health Care espezializazio ildoaren bidez. 
Eraldaketa digitalarekin, birformulazio estrategikoarekin, produktu eta zerbitzu berrien 
kontzeptualizazioarekin, informazio-sistemak garatu eta mantentzearekin, teknologia disruptiboak 
ezartzearekin edo bezero publiko eta pribatuentzako prozesuak optimizatzearekin lotutako zerbitzuak.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- EhCOS: software mediko ireki eta malguko soluzioen suitea, historia kliniko digitalak egiteko eta 
telemedikuntzarako, triajerako eta ZIUrako soluzio espezifikoak dituena. 

- Hodeiko ospitaleak: hodeiko historia klinikoak egiteko eta kontsultatzeko ereduak, baita osasun-
arretarako beste irtenbide informatiko batzuk ere.

- Adimen artifiziala gizarte- eta osasun-arretan.
- Elkarreragingarritasuna: maila guztietan – Etxez etxeko arreta barne – Integratutako osasun-sistema 
bat bermatzen duten irtenbideak, pazienteen historia mediko eta sozialak edonoiz eta edonoiz 
eskuratzeko.

- Aholkularitza teknologikoa eta estrategikoa.

Bizkaiko Egoitza
Edificio Torre Iberdrola, Euskadi 
Plaza, 5 - 7º, 
48009, Bilbao

Web helbidea
es.nttdata.com

Helbide elektronikoa
bilbao@nttdata.com

Telefonoa 
946 790 434

Produktu eta ekipamendu medikoak

Eragin-eremu nagusia
Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean

Aholkularitza eta kontsultoria zilar ekonomian

Beste eremu batzuk
Osasun Asistentziala

Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean
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Plataforma50-Hacking Longevity

Bizkaiko Egoitza
Aita Gotzon 37, Torre Urduliz Planta 3
48610, Urduliz

Web helbidea
www.plataforma50.net

Helbide elektronikoa
info@plataforma50.net

Telefonoa 
656 320 661

Prestakuntza

Jarduera ludikoak eta elkarteetakoak

Kolektibo seniorren bizitza hobetu nahi duten ekintzaile, enpresa eta erakunde publikoentzako Silver 
Economy-n espezializatutako zerbitzuak. Joerak helaraztea, bizitza-luze berrirako negozio-ereduak 
diseinatzea, marketin seniorra, zilar lurralde-garapena edo erakundeen adinaren kudeaketa, abiapuntu 
bezala hartuz.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Dibulgaziozko hitzaldiak eta hitzaldiak.
- Aholkularitza marketin seniorrean, zilar lurralde-garapen eta adinaren kudeaketan.
- Silver Economy tailerrak, produktuak eta zerbitzuak bizitza-luzeraren merkatuetara bideratzeko.
- Talentu seniorrean prestakuntza: belaunaldi-aniztasuna onartzea eta baliatzea lanean, eta 
esperientziaren balioa txertatzea.

- Ikaskuntza-komunitateei buruzko programa, lidergo seniorra sustatzeko.

Eragin-eremu nagusia
Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean

Aholkularitza eta kontsultoria zilar ekonomian

Beste eremu batzuk
Biztanleria aktiboa

Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean
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Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean

Finantzaketa eta aholkularitza balio-katean
Aholkularitza eta kontsultoria zilar ekonomian

Pr4 Tecnología Social

Eragin-eremu nagusia

Beste eremu batzuk

Biztanleria aktiboa

Ikerketa eta azterketa soziala, erakundeek gizartean duten eragina hobetzeko estrategiak, metodologiak 
eta laguntza sortzeko.

Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena
- Erakundeentzako metodologiak aztertzea eta garatzea, adinekoentzako zerbitzuak edo produktuak 
digitalizatzeko prozesuan.

- Adinekoei eta konexio digitalari buruzko ikerketa. 
- #MugikorraNagusituz tailerra, Euskadin adineko pertsonak smartphonearen erabileran ahalduntzeko.

Bizkaiko Egoitza
Alameda de Mazarredo, 25, 1º, 
48009, Bilbao

Web helbidea
www.pr4.es

Helbide elektronikoa
info@pr4.es

Telefonoa
946 121 901

Prestakuntza

Osasuna eta ongizatea
Eguneroko bizitzarako teknologia digitala
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