Don/Dona:,  maior de idade
DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA infiltración cosmética de toxina botulínica
DECLARO
Que o Dr. Emilio del Río explicoume que podo, na miña situación, recibir TRATAMENTO DE INFILTRACIÓN CON TOXINA BOTULÍNICA.
O obxectivo da técnica é a mellora estética que se produce ó suavizarse as miñas enrugas faciais de expresión mediante infiltracións de toxina botulínica para conseguir relaxar a contracción excesiva dos músculos. 
A toxina botulínica é unha proteína obtida de cultivos específicos de determinada bacteria, tratada e purificada para fins médicos. 
Este tratamento víñase usando desde hai máis de 25 anos en nenos e adultos para correxir os espasmos musculares, o estrabismo, a distonía, a sudoración excesiva, o blefarospasmo (contracción intensa dos músculos perioculares), etc. 
Desde hai máis de 10 anos está aprobado o seu uso en diversos países (en España algo máis recentemente)  para o tratamento cosmético.
O produto actúa paralizando os músculos tensos e produce un aspecto máis relaxado e agradable da cara ó desaparecer as enrugas de expresión. O medicamento evita o fruncido excesivo no entrecello, nas patas de galo e outras liñas de expresión, pero non consigue eliminar as enrugas fondas da cara. Estas poderíanse suavizar por outros medios (como a infiltración de ácido hialurónico).
O medicamento está contraindicado en casos de miastenia gravis, síndrome de Eaton Lambert ou esclerose lateral amiotrófica (estes procesos son moi raros e –de existiren- son bastantes evidentes antes do procedemento). Tampouco debe ser adminstrado a embarazadas -ou aquelas mulleres que pensen que poden estar embarazadas- nin durante o período de lactancia.
O médico advertiume que debo evitar a toma de Aspirina® ou fármacos análxésicos ou antiinflamatorios semellantes nos 4 días anteriores e posteriores ó procedemento, así como facerlle saber previamente se estou tomando anticoagulantes (Sintrom® ou similiares)
A infiltración da solución cunha pequena agulla prodúcese directamente no músculo a tratar. Én unha molestia tan leve que non precisa anestesia local previa ou concomitante. O beneficio empezará a notarse no 3º día despois do tratamento.
Os efectos secundarios adoitan ser mínimos: lixeiro escozor ou molestia inmediatamente despois do tratamento que, ocasionalmente, pode durar uns días. Poden aparecer tamén pequenos hematomas, enrroxecemento e inchazón, parálise excesiva do músculo tratado ou debilidade muscular local, caída das pálpebras (ptose palpebral), dor de cabeza,  náuseas, mareos, picor, dor ocular, síntomas de gripe,  picor, sequidade da pel ou de boca, reaccións co sol, difucltade para a fala ou a deglución e, en rarísimos casos, fallecimento.
O médico informoume que a mellora que se consigue co tratamento é temporal (sobre catro a seis meses). Iguamente os efectos secundarios máis incómodos (como a caída palpebral) recupéranse nese mesmo prazo.
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 INFILTRACIÓN con toxina botulínica
.En Santiago de Compostela a 12/03/2020	Asdo: 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.



