Don/Dona:…. ,  maior de idade
DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA tratamento láser, luz pulsada intensa de depilación ou láser de diodo
CONSINTO

Que o Dr. Emilio del Río explicoume que podo, na miña situación, recibir TRATAMENTO DE DEPILACIÓN LÁSER, CON LUZ PULSADA INTENSA OU LÁSER DE DIODO
O obxectivo da técnica é destruír de maneira controlada o pelo e o  vello corporal.
O médico explicoume que o procedemento relizarase habitualmente con anestesia local por refrixeración da zona. O propio láser de alejandrita (Candela Gentlelase®) ou láser de diodo (Primelase®), a suministra uns milisegundos antes da luz 
O tratamento consiste en destruír  a raíz do pelo con un mínimo dano no tecido circundante, mediante o emprego dun  láser ou dunha luz  intensa que ten unha especial afinidade polos melanocitos do folículo piloso. Está indicado en pelo e vello corporal de cor escura ou negra de calquera localización, pero non é útil en persoas co pelo loiro, cano ou roxo. Pode ser necesaria a repetición do tratamento para conseguir os mellores resultados, o  número de sesións é variable dependendo do tipo de vello, da cantidade e localización. 
O vello facial e cervical merece unha mención especial porque neste caso o láser ou luz pulsada poden ter incluso un efecto paradoxal e fortalecer o vello que xa existe! É un efecto raro, pero sucede algunha vez. Cando as sesións de láser se integran nun tratamento máis completo con regulación hormonal oral suave e tratamento con eflornitina tópica si mellora moito o vello facial.
Comprendo que a pesar da  axeitada elección da  técnica e da súa correcta realización poden presentarse efectos indesexables, como ardor ou dor leve, urticaria transitoria, queimaduras superficiais, erupcións acneiformes, hiper o hipopigmentación na zona tratada. 
O médico explicoume que o tratamento realizase de forma ambulatoria e proporcionoume recomendacións previas.
O médico advertiume, que non debo exporme ó sol durante 1 mes antes e despois de cada sesión e que debo usar diariamente protección solar durante  un mes despois do procedemento, se se trata de zonas de expostas.
Tamén advertiume que é importante coñecer os meus antecedentes persoais de posible embarazo (que contraindica o procedemento), de utilización de fármacos (tetraclinas, tretinoína, isotretinoína, psicofármacos, diuréticos, etc que poden causar reacción), de posible alerxia a medicamentos, alteracións da coagulación, enfermidades cardiopulmonares, existencia de próteses, marcapasos, antecedentes de herpes simple facial –que poden reactivarse cando se trata a zona facial-, antecedentes persoais ou familiares de queloides ou calquera outra circunstancia que considere que deba mencionar previamente.
Comprendín as explicacións que se me deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o persoal 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 presto.
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 DEPILACIÓN LÁSER , luz pulsada intensa OU DIODO
En Santiago de Compostela a 12/03/2020	
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.
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