Don/Dona: …… ,  maior de idade
                 

  DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA inxección de hialuronidasa


DECLARO

Que o Dr. Emilio del Río explicoume que podo, na miña situación, recibir TRATAMENTO DE INXECCIÓN DE  HIALURONIDASA

Os obxectivos da técnica é correxir os excesos ou vultos do tratamento con ácido hialurónico, 
A hialuronidasa é unha encima de orixe bovino que promove a difusión e facilita a absorción do ácido hialurónico. 
O seu uso é efectivo en poucas horas ou días (menos de unha semana), aínda que se pode precisar repetir o tratamento incluso en varias sesións. 
Non é un medicamento aprobado en España para esta indicación, polo que o paciente acepta a súa aplicación como único tratamento para este fin, sabendo que debe conseguirse por medicación extranxeira ou formulación magistral, usándose como “uso compasivo”.
Asimismo, por ser unha proteína non humana, convén realizar un test de alerxia intradérmico previo.
O medicamento está contraindicado en embarazadas e lactantes. 
Os efectos secundario adoitan ser mínimos: sensación de incomodidade da zona tratada, enroxecemento na zona de infiltración, pequenos hematomas no punto da punción que tardarán algúns días en desaparecer, podendo maquillarse para disimular o enroxecemento.
O médico advertiume que non debo tomar certos medicamentos como aspirina, antiinflamatorios, e outros anticoagulantes xa que poden aumentar o risco de hematoma. En todo caso debe informar ó seu médico en caso de tomar algún outro medicamento.
O médico informoume tamen de que non se debe expoñer ó sol ou outras fontes de luz antes e despois do tratamento xa que existe posibilidade de pigmentación na zona de punción.
Comprendín as explicacións que se deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo que me atendeu permitiume realizar todas as obsevacións e dúbidas que lle formulei.
Tamén comprendo que, en calquera momento e sen necesidade de dar ningunha explicación, podo revogar o consentimento que agora dou. Por iso, manifesto que estou satisfeito coa  información recibida e que comprendo os riscos do tratamento. E en tales condicións                          CONSINTO
que se me realice tratamento DE inxección de  hialuronidasa
.En Santiago de Compostela a 12/03/2020	                                                                                                   sdo: O/A Médico		                                                                               Asdo: O/A Paciente   
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 Garantías 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.




