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Инструкции за употреба за ортопедична 
пяна на FSG
1. Предназначение:
Ортопедичната пяна FSG се използва от професионалисти 
при изработването на отпечатъци за ортопедични обувки. Въз 
основа на диагноза от лекар ортопедичният техник изготвя 
негативeн отпечатък на стъпалото. След това, с различни методи, 
ортопедичният техник може да обработи този негативен отпечатък.
Той може да изработи отливка (позитив) от гипс или смола за леене, 
както и въз основа на отпечатъка да определи точната анатомия 
или релеф на стъпалото. Съществува също така възможността 
отпечатъкът на стъпалото да се сканира и да се обработи 
допълнително с помощта на специален софтуер. Тук следва да 
се спазва информацията, предоставена от производителя на 
скенера или софтуера. В повечето случаи се изработват стелки, 
но съществуват и други опции, например изработването на 
индивидуални обувки по мярка. Не е предвидена комбинация с 
други продукти. 

2. Съхранение:
Ортопедичната пяна FSG трябва да се съхранява на сухо място. 
Идеалните условия за съхранение са температури между 18° и 

случай на съхранение, неотговарящо на тези условия, не се поема 
отговорност за качеството и функционалността на продукта. 
Повредените или влажни кутии от ортопедичната пяна следва 
да бъдат отделени. Картонените опаковки, с които се доставя 
продуктът, трябва да се съхраняват изправени; не трябва да се 
съхраняват в хоризонтално положение. Един върху друг могат да 
бъдат поставени максимум 4 кашона.

3. Приложение:
Ортопедичната пяна FSG трябва да се използва само от обучени 
специалисти. За собствена защита при работа с продукта 
потребителите следва да носят предпазни ръкавици за еднократна 
употреба. Трябва да се спазват и условията за безопасност на труда.
Ортопедичната пяна FSG е подходяща само за външно приложение 
и еднократна употреба. Един пациент може да стъпи в един лист 
пяна само веднъж. Ортопедичната пяна FSG трябва да бъде суха 
и без наличието на повреди. Стъпалото на пациента трябва да е 
чисто, без крем и без наранявания и инфекции. При необходимост 
трябва да се използва стерилен филм или превръзка за рани 
за покриване на стъпалото. Да се избягва контакт на пяната 
или нейна абразия с лигавица. Преди употреба се уверете, 
че използваният вариант е подходящия вид за конкретното 
предназначение. Обученият специалист, който ще работи с него, 
определя необходимата ортопедична пяна въз основа на нейното 
приложение. Ортопедичната пяна FSG трябва да бъде разгъната и 
поставена върху твърда, хоризонтална и равна повърхност.
За да се постигне центриране при отпечатъка стъпалото трябва 
да се направлява от специалиста. При отпечатък, извършен с цяла 
тежест (в стоящо положение) трябва да се уверите, че пациентът е в 
безопасна позиция и е ако е необходимо да бъде поддържан.
Проверете използваемостта на отпечатъка и ако е необходимо 
повторете с нов комплект пяна. Остатъците от пяна по стъпалото 
следва да се отстранят незабавно по хигиенни причини.
Съхранявайте пяната и отпечатъка отделно.

4. Трайност:
Пяната не трябва да се съхранява за период, по-дълъг от 36 
месеца. Промяна в оцветяването не оказва влияние върху 
функционалността на пяната. Датата, отпечатана върху опаковката 
на продукта, показва срока на годност. След тази дата пяната не 
трябва да се използва. Печатът с датата представлява също и номер 
на партидата. Датата на етикета на опаковъчната единица след 
символа„часовници“. показва датата на изтичане (месец). След тази 
дата пяната вече не може да се използва. Датата LOT е и номерът на 
партидата.

5. Изхвърляне:
Пяната се изхвърля с битовия отпадък, а картонът от опаковките се 
разпределя за рециклиране на отпадъчна хартия. Замърсената пяна 
и евентуално опаковката трябва да се изхвърлят в съответствие с 
типа замърсяване, както и според местните, законови разпоредби 
за изхвърляне.

BULGARIAInstructions 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.


