DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA TRATAMENTO CIRúRXICO DE labioplastia/ninfoplastia

             Don/Dona: …. maior de idade
DECLARO 



Que o Doutor Emilio del Río de la Torre explicoume a técnica, riscos, alternativas e vantaxes da LABIOPLASTIA/NINFOPLASTIA
O  tratamento realízase con unha pequena inxección anestesia local (mepivacaína). Non teño alerxia coñecida á anestesia local. Puntualmente pode ser necesario unha medicación previa algo relaxante ou sedante (Atarax ® ou  midazolam -Dormicum ®-), para as que non teño contraindicación previa: bloqueos cardíacos, apnea do sono, insuficiencia respiratoria... Tampouco –no caso de usar radiofrecuencia- son PORTADOR DE MARCAPASOS.
O tratamento consiste na redución do tamaño dos labios vaxinais (menores). Os labios menores hipertrofiados causan molestias ás pacientes para vestir prendas axuntadas, motar en bicicleta ou moto e tamén para relacións sexuais. Igualmente poden dificultar unha correcta higiene durante as mentruación.
Tamén fun advertida de posibles complicacións, case sempre leves e pouco frecuentes: sangrado e infección da ferida, que se solten ou rompan os puntos de sutura, cicatriz gorsa, tirante ou inestética e reacción ós anestésicos ou medicacións usadas que poden provocar unha reacción alérxica, raramente grave, coloración e inchazón. Tamén entendo que a calidade da cicatriz depende, ademais da técnica de extirpación ou de sutura realizada e dos coidados da ferida, de factores persoais (tendencia a queloides).
Comprendo estas explicacións que se me deron de palabra e de forma clara e sinxela aquí tamén por escrito, e confirmo que o doutor Del Río aclarou as dúbidas que teño.
Tamén comprendo que, en calquera momento, e sen necesidade de explicacións, podo anular 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 a  NINFOPLASTIA/LABIOPLASTIA XENITAL.     
En  Santiago de Compostela a 12/03/2020
	Asdo: o Médico	                               Asdo: O Paciente		Asdo: O representante legal, 	
	
	
En cumplimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e Consello Europeoe 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.



