Logo Empresa

Consentiment informat per a l’adaptació de lents de contacte

Sr/Sra.: ---------------------------------------------------------------------------------------declaro que he estat informat i he entès les indicacions de l’ús de les lents de
contacte, així com dels possibles efectes secundaris derivats del seu ús, així
com les alternatives al seu ús, principalment ulleres o processos quirúrgics, per
l’òptic/a optometrista ......................................................., amb número de
col·legiat/ada ................
Entenc que el seu ús permet corregir els defectes de refracció (miopia,
hipermetropia, astigmatisme i presbícia o vista cansada), que també es poden
utilitzar en determinats processos o malalties oculars (úlceres, queratocons,
etc) amb fins terapèutics o cosmètics o per moldejar la curvatura corneal
(ortoqueratologia).
Entenc que ha estat informat que les lents de contacte es col·loquen en la
superfície ocular i que en la majoria de les ocasions el seu ús no provoca
molèsties ni danys a l’ull però que, en algunes ocasions, ja sigui per mal ús o
neteja de les lents, l’ús d’aigua o productes no adequats, per reaccions oculars
adverses o absència de revisions periòdiques, poden provocar molèsties i
complicacions, en ocasions greus, com poden ser:
-

Inflamació de les parpelles (blefaritis), de la conjuntiva (conjuntivitis) o de
la còrnia (queratitis).
Úlceres i/o erosions corneals que poden provocar cicatrius (leucomes)
que poden disminuir la visió.
Vascularització de la còrnia.
Infecció corneal que pot provocar excepcionalment pèrdua de visió. La
incidència d’infeccions és més gran en lents toves (1 de cada 7200
casos) en front a les lents semirígides (1 de cada 10500 casos).

Pel que dono el meu consentiment per adaptar lents de contacte del tipus
sent conscient de la importància de la seva cura i
neteja (seguint les instruccions que m’han donat), així com de les revisions
periòdiques per evitar, en la mesura del possible, els possibles efectes
secundaris i complicacions derivades del seu ús.
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Renuncia expressa a ser informat/ada / revocació del consentiment
En nom de l’empresa, tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat. Les dades
proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per
complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi
una obligació legal. Vostè té dret a obtenir una confirmació sobre si a Òptica .......................... estem
tractant les seves dades personals, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les
dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
Els drets precitats podran fer-se efectius davant Centro ÒPTIC. Carrer--------- – 080… Barcelona, al
teléfono 93.---------- o en el mail ---------------------------Així mateix, sol·licito la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el/la sol·licitant i
fidelitzar-lo/la com a client/a per correu electrònic, correu ordinari o SMS
□ Sí
□ NO

