Don/Dona:…,  maior de idade

DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA MICROESCLEROSE DE VARÍCULAS EN EXTREMIDADES INFERIORES
DECLARO
Que o Doutor Emilio del Río de la Torre explicoume que podo, se así o quero, proceder a eliminar  as varículas das pernas por MICROESCLEROSE DE VARÍCULAS E TELANXIECTAS POR INXECCIÓN DE ETOXISCLEROL®.
O obxectivo da técnica é a destrución controlada de dilataciones vasculares e varículas da pel.
O tratamento consiste na infiltración dunha sustancia (Lauromacrogol, Etoxisclerol®) á cal non son alérxico dentro das pequenas veíñas. Isto produce unha inflamación controlada que leva a desaparición das veas e telanxiectasias en poucas semanas.
Tamén se me explicou que debo realizar varias sesións para conseguir uns resultados evidentes e estables e que a mellora pode ser limitada e precisar completarse con outras técnicas coma o láser de colorante pulsado.
O médido explicoume que a infiltración produce un lixeiro picor ou ardor facilmente tolerable. Tamén me explicou que nos días sucesivos notarei pequenas molestias, hematomas e derrames e inchazóns que van desaparecendo nun días. Tamén me recomendou usar medias panty de compresión normal ou intermedia (70 DEN, 20 mm de mercurio). 
O Doutor del Río tamén me advertiu que non debo de realizar esta técnica se teño algún trastorno da coagulación ou das plaquetas, ou tromboses e que non estou embarazada nin tomando medicación antiagregante plaquetarias (tipo Aspirina) ou anticoagulantes (Sintrom). Tampouco teño enfermidades hepáticas, renais ou cardíacas que impidan a realización da esclerose e advertiune que é recomendable que non coincida cos días da regra.
 Comprendo que a pesar da axeitada elección da técnica e da súa correcta realización poden presentarse efectos non desexados coma dor, mareos, hematomas, sangrado, infeccións, hiper ou hipopigmentación na zona tratada (que acaban por desaparecer nuns meses), así coma que poden quedar pequenas cicatrices dependendo da tendencia persoal ou familiar, e incluso un risco mínimo de mortalidade. 
O médico tamén me explicou que para obter os mellores resultados probablemente será necesaria a repetición do tratamento en varias sesións e que a mellora será importante pero que sempre pode persistir algunha varicosidade ou aparecer outras veíñas máis adiante que probablemente ían a aparecer igual.
O Dr. del Río advertiume, prohibíndoo expresamente, que non debo expoñerme ó sol antes e despois de cada sesión e que debo usar  protección solar ou roupa longa durante catro a seis meses despis da intervención.
Comprendín as explicacións que me deron nunha linguaxe clara e sinxela, e o facultativo que me atendeu permitiume realizar todas as observacións e despexou todas as dúbidas que lle preguntei.
Tamén comprendo que, en calquera momento e sen necesidade de explicacións, podo revogar este consentemento 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
En realizar o tratamento de MICROESCLEROSE DE TELANXIECTASIAS E VARICOSIDADES.
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 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.

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

