Don/Dona:,  maior de idade


DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA rexuvenecemento facial ou mellora de cicatrices mediante láser de co2
DECLARO
  Que o Dr. Emilio del Río explicoume que é recomedable para conseguir obxectivo  de rexuvenencemento facial  ou mellora de cicatrices (de acne ou outras causas) realizar un TRATAMENTO MEDIANTE láser c02.
O obxetivo da técnica é remodelar a pel, isto require en producir mediante tecnoloxía láser unha queimadura controlada e superficial das capas máis externasas da pel. 
Realízase con crema anestésica de lidocaína e tetracaína,  pero pode notar algo dos seguintes efectos:          Dor: leve ou molestia tolerable, sensación queimante ou punzante con cada pulso de láser.  Edema e exudación: nos 2 a 5 días seguintes pode notar hinchazón das zonas tratadas, sobre todo as zonas perioculares e páplpebras. As áreas tratadas poden rezumar algo dun líquido claro (soro) que van a formar unhas finas cotras castañas que irán descamando, habitualmente antes de 5 a 7 días. Convén aplicar xeo nos primeiros momentos e unha crema antibiótica ou antiséptica durante unha semana. Roxez cutánea as zonas tratadas con láser aparecerá unha cor vermella leve que despois dunha semana  poderán camuflarse perfectamente con maquillaxe fotoprotectora ou protector solar con cor, pasadas unhas semanas (e até 3 meses) as zonas vermellas van  recuperando a cor natural.
 Raramente poden aparecer efectos secundarios, prácticamente sempre reversibles, dos que os máis comúns son:
               Oscurecemento cutáneo: pode ocurrir nas áreas tratadas e suele aparecer en 2 a 6 meses. Esta reacción suele aprarecer en pacientes de pel escura e máis si se expoñen as zonas ó sol.
               Aclaramento da pel: as veces sucede en zonas da pel que xa recibira tratamento previo ou pode ser unha respuesta retardada. As manchas claras poden oscurecerse uns meses, ainda que tamén pode ser máis duradera.
              Cicatrices, acné e cistos de milio: o risco e mínimo, pero pode ocurrir si a superficie está dañada. O cumplimento de todos os coidados postoperatorios diminúe esta posibilidade.
              Infección. Unha infección da pel pode ocurrir no postoperatoio. Este risco sole disminuir co uso de antibiótico tópicos e cun bó coidado da pel.
             Reacción alérxica. Reaccións alérxicas o anestésico, cremas tópicas o a medicación oral, son raras pero posibles.
O médico advertiume, insistindo moito e expresamente, que non debo expoñerme ó sol despois de cada sesión, así coma usar protección solar total diaria durante 1 a 3 meses despois da intervención.
Tamén fun advertido de que é moi importante facer saber os meus antecedentes persoais de posibles alerxias a medicamentos, alteracións da coagulación, enfermidades cardiopulmonares, existencia de próteses, marcapasos ou medicacións actuais, antecedentes de herpes simple facial  (moi importante, xa que se son frecuentes débese tomar medicación antiherpética profiláctica), antecedentes persoais ou familiares de queloides (mala cicatrización, que contraindica a intervención) ou calquera outra circunstancia de saúde ou persoal que considere importante, mesmo se teño dúbidas sobre a posibilidade de que poida estar embarazada. Neste último caso, o médico advertiume que o tratamento está contraindicado, así como nos caso en que esté tomando  medicacións que poidan ser fotosensibilizantes, debendo tamén facerllo saber e non realizar a técnica. 
Comprendín estas explicacións que se me facilitaron nunha linguaxe clara e sinxela e o facultativo permitime realizar todas as observacións e solventoume todas as dúbidas que tiña. Tamén comprendín que, en calquera momento e sen necesidade de ningunha explicación, podo revogar este consentimento. E así, manifesto que estou satisfeito coa  información recibida e que comprendo o alcance e os riscos do tratamento.   Por tanto,    CONSINTO  que se me realice o tratamento mediante láser co2.
En  Santiago de Compostela a 12/03/2020
En cumplimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e Consello Europeo, de Protección de Datos de Carácter Persoal 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.

	Asdo: o Médico			Asdo: O Paciente			Asdo: O representante legal, 	

