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FSG نم رثألا موف مادختسا تاداشرإ

1. :مادختسالا نم ضرغلا
 تاحارج دعب ةيبطلا ةيذحألا ةعانص ايجولونكت لاجم يف نويئاصخألا
 عنصي .مدقلا رثأ ةعانصل FSG نم رثألا موف نوبلطي ماظعلا ميوقت

فنيّتقويمالعظامنموذجًاسلبيًاللقدمبناءًعلىتشخيصالطبيب.

ويستطيعفنيّتقويمالعظاممعالجةهذاالنموذجالسلبيّبطرقٍمختلفة.
ويستطيعصناعةنموذجإيجابيّباستخدامالجصأوقوالبالريتنج،أو
تحديدالتركيبالبنيويالدقيق،أوالمناطقالبارزةمنالقدماعتمادًاعلى
الأثر.كمايمكنأيضًافحصأثرالقدم،ومعالجتهبصورةٍأكبرباستخدام

 ةعنصملا ةهجلا اهرفوت يتلا تامولعملا ةاعارم كلذ ءانثأ بجيو .ةصاخ جمارب
.جماربلا ةكرشو صحفلا زاهجل

 جاتنإ :لثم ،ىرخأ تارايخ دجوت نكلو ،تالاحلا بلغأ يف قحلم ةعانص متت
أحذيةخاصةمفصلة.غيرواردالجمعبينالمنتجومنتجاتٍأخرى.

2. :نيزختلا
يجبتخزينفومالأثرمنGSFجافًا،ودرجةالحرارةالمثاليةللتخزين

 ال .%65و %55 نيب ةيبسنلا ةبوطرلا حوارتتو ،م °24و °18 نيب حوارتت
 يف نيزختلا ةلاح يف هتيلعافو جتنملا ةدوج رثأت نع ةيلوؤسم يأ لمحتن

غيرهذهالظروف.يجبفصلصناديقفومالأثرالمتضررةأوالرطبةخارجًا.

يجبتخزينعبواتالشحنبشكلٍقائم،وغيرواردتمديدهاعلىالأرضية.
.اهضعب قوف ىصقأ دحب بلع 4 سيدكت نكمي

3. :مادختسالا
.GSFلايُسمحلغيرالأفرادالمؤهلينالمختصينباستخدامفومالأثرمن
ينبغيأنيرتديالمستخدملأجلحمايتهالشخصيةقفازاتلاتُستخدمإلا
مرةًواحدةً.يجبمراعاةلوائحالصحةوالسلامةالتشغيلية.
فومالأثرمنGSFمناسبفقطللاستخدامالخارجي،وللاستخداممرةًواحدةً
فقط.لايُسمحلغيرالمريضبالدوسعلىلوحالفوم.
يجبأنيكونفومالأثرمنGSFجافًاوغيرمتضرر.

 تاباصإ نود نمو ،ميركلا نم ةيلاخو ،ةفيظن ضيرملا مدق نوكت نأ بجي
 ةيطغت لجأ نم حورجلل تادامض وأ ةمقعم ةيشغأ مادختسا بجي .تاباهتلاو

.نكمأ نإ مدقلا
.ةيطاخملا ةيشغألاب هنم يلابلا ءزجلا وأ FSG نم رثألا موف ةسمالم بنجت
 بسانملا عونلا نم مدختسملا ريغتملا نأ نم دكأتلا مادختسالا لبق بجي

للاستخدامالمُعدلأجله.يحددالعاملالمتخصصالمُدرَّبفومالقدمينبناءً
.همادختسا ىلع

يجبفتحفومالأثرمنGSF،ووضعهعلىسطحٍثابتوأفقيومستوٍ.
.زكرملا يف طغض ىلع لصحي ثيحب مدقلا مدختسملا هجوي نأ بجي

 ىلع ضيرملا ظفاحي نأ بجي ،(فوقولا ءانثأ) دسجلا لماكب طغضلا دنع
.رمألا مزل اذإ هتدناسم نكميو ،هتابث

 طغض موف مادختساب ةجاحلا دنع رمألا رركو ،رثألا مادختسا ةيلباق صحفا
.ديدج

يجبإزالةبقاياالفوممنالقدمفورًالأسبابٍصحية.
.ضعب نع امهلصف عم رثألا عم FSG نم رثألا موف نزخ

4. :ةمادتسالا
لايُسمحبتخزينفومالأثرمنGSFلفترةتطولعن63شهرًا.لاتؤثر

 ةوبع ىلع عوبطملا خيراتلا رهظي .موفلا ةفيظو ىلع ناولألا تارييغت
المنتجتاريخالصلاحية.ولايُسمحباستخدامالفومبعدهذاالتاريخ.

طابعالتاريخموجودأيضًاعلىرقمالمجموعة.التاريخالموجودعلىملصق
.“ةيلمرلا ةعاسلا„ زمر دعب نحشلا ةدحو ةوبع

 مادختسا متي ال دق ، خيراتلا اذه دعب .(رهشلا) ةيحالصلا ءاهتنا خيرات رهظي
الرغوة.تاريخالدفعةهوأيضًارقمالدُفعة.

5.:جتنملا نم صلختلا
 ةفاضإ متتو ،تايافنلا اياقب يف FSG نم رثألا موف نم صلختلا متي

.ةيقرولا تايافنلا ريودت ةداعإ لحم ىلإ ىوقملا قرولا

ARABIANInstructions For Use
FSG-Imprint-Foam
Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall

1. Preparation
note the name of the customer and date the 
impression was taken on the foam box. 
Open the box and with the Foam sides 
facing up at one. Lay a solid, level surface.

2. Heel
The patient's foot is centered on the foam 
sheet place and carefully on the Deposit 
foam surface. Well the check the perfect 
position of the foot. If the foot is not on the 
foam everywhere, correct now. Start with 
the By guiding your hand deep into the heel
Press foam.

3. Metatarsus
Push the base M5 (midfoot) with the edge of 
the hand.

4. Big toe joint
Now press the big toe joint as well with the 
back of your hand in the foam. Relocate the 
power of your hand afterwards on your 
edge of your hand and use it to press the
individual toes also.

5. Completion / repetition
Now take the foot vertically upwards from 
the foam. Repeat the the o.g. Processes with 
the other foot. Usability check the imprint, if 
necessary with a new one Repeat the pair of 
impression foams. Foam residues on the foot 
are made hygienic Reasons to remove 
immediately. FSG impression foam store 
separately with imprint.


