Don/Dona:…. maior de idade
DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA tratamento con inxección de ácido hialurónico
DECLARO
Que O Dr. Emilio del Río explicoume que é conveniente proceder, na miña situación, a recibir TRATAMENTO CON INXECCIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO.
O obxectivo da técnica é conseguir unha recuperación de volume dérmico co tratamento de engurras, cicatrices, deformidades de contorno e aumento dos beizos.
O médico explicoume que na realización do proceso pode ser necesaria a administración de anestesia local ou tópica, á cal non alérxica. Sen embargo, na maioría dos casos, o propio produto xa leva engadido un 0,3 % de lidocaína, co cal non adoita ser preciso a anestesia previa. Por este mesmo motivo, é normal que despois se note a boca levemente anestesiada (“como do dentista”).
O tratamento consiste en inxectar na pel ácido hialurónico, que é un xel biosintético non obtido de animal e idéntico ó que da firmeza e tersura de forma normal á pel. Este compoñente natural do corpo vaise perdendo co paso dos anos e a pel castigada polo sol e a intemperie. 
A duración do efecto conseguido é variable, oscilando entre seis meses e dous anos. Pódese repetir o tratamento ou inxectar pequenas doses de retoque, sempre que sexa necesario, sen necesidade de intervalo.
Comprendo que a pesar da axeitada elección do tratamento e da súa correcta realización poden presentarse efectos non desexados, coma inchazón, enroxecimento, dor, escozor, hematoma e perda da cor na zona de implantación que adoitan desaparecer no prazo aproximado de poucos días. En casos excepcionais a inchazón pode extenderse ós tecidos circundantes, desaparecendo tamén en poucos días ou semanas. Tamén en raras ocasións poden presentarse erupcións similares á acne, que aparecen pouco tempo despois da inxección ou mesmo semanas máis tarde e que desaparecen normalmente en poucas semanas. En rarísimos casos ten habido embolias, necrose da pel e perda de visión, case sempre reversibles coa inxección de hialuronidasa. 
Hai algún casos (moi raros) de reacción dos implantes de hailurónico coas vacinas COVID (calquera de elas), pode suceder que o implante previo, coincidente ou posterior á vacina. Consiste nun edema e inchazón das zonas tratadas. Ainda que raro, é xa ben coñecido e responde en poucos días a tratamiento con medicamentos antiedematosos con enalapril ou lisinopril.
O médico advertiume que o tratamento dos  beizos pode reactivar un herpes simple recidivante. Outros riscos ou complicacións que poden aparecer tendo en conta as miñas circunstancias persoais (estado previo de saúde, idade, profesión, crenzas, etc.) son: reaccións alérxicas, granulomas, atrofia, inflamación e morte.
No meu caso particular, considerouse que este é o tratamento máis axeitado, aínda que poden existir outras alternativas que estarían indicadas noutros casos e que tiven a oportunidade de comentar co médico. Tamén fun informado das posibles consecuencias de non realizar o tratamiento que se me propón.
Comprendín as explicacións que se me deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo permitiume realizar todas as observacións e explicoume todas as dúbidas que lle preguntei. Tamén comprendo que, en calquera momento, e sen necesidade de explicacións, podo revogar este consentimento que agora dou. Por iso, manifesto que estou satisfeito coa información recibida e que comprendo o alcance e os riscos da técnica e medicación.
 E así,  CONSINTO  que se me realice tratamento de iNXECCIÓN de ácido hialurónico. 
En  Santiago de Compostela a 12/07/2021.
	Asdo: o Médico			Asdo: O Paciente			Asdo: O representante legal,	
En cumplimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e Consello Europeo e da Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro , de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais informámoslle que os datos que nos achega (tanto persoais como de saúde, mesmo as fotografías clínicas) pasan a formar parte do ficheiro de historias clínicas titularidade do Dr. Emilio del Río de la Torre, coa finalidade única asistencial e de xestión dos servizos necesarios para a mesma.
O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, expresamente recoñecidos na citada Lei Orgánica 15/1999, por escrito, acompañado de fotocopia do DNI dirixido a Dr. Emilio del Río, Rúa de Laverde Ruíz, 7, 1º F, 15702, Santiago de Compostela, ou ben cos formularios expresamente dispostos para iso. 
Asemade, infórmoslle de que os datos do seu historial están protexidos pola Lei 3/2001 de Galicia de Consentimento Informado e Historia Clínica, coas garantías de custodia e confidencialidade.




