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Návod k použití pěny FSG na otisk nohy

1. Účel použití:
Pěnu FSG na otisk nohy používá odborný personál z oblasti techniky or-
topedické obuvi za účelem vytvoření otisku nohy. Na základě diagnózy 
lékaře vytvoří ortopedický technik negativní tvar nohy. Tento negativní 
tvar může ortopedický technik dále zpracovat různými postupy. Pozitiv 
může vytvořit pomocí sádry nebo licí pryskyřice, nebo na základě otisku 
zjistit přesnou anatomii nebo prominentní místa nohy.  Otisk nohy lze 
rovněž naskenovat a dále zpracovat pomocí speciálního softwaru. Při 
tom se musí dodržovat údaje od výrobce skeneru a dodavatele softwa-
ru. Ve většině případů se vyrábí vložka. Existují však také další možnosti, 
např. výroba individuální boty na míru. Není zamýšlena kombinace s 
jinými výrobky. 

2. Skladování:
Pěna FSG na otisk nohy se musí skladovat na suchém místě. Ideální 
podmínky v místnosti představuje teplota mezi 18 a 24 °C a relativ-
ní vlhkost vzduchu mezi 55 % a 65 %. V případě nedodržení těchto 
podmínek skladování neručíme za kvalitu výrobku a jeho funkčnost. 
Poškozené nebo vlhké krabice s pěnou na otisk nohy se musí zlikvido-
vat.  Přepravní obal musí být skladován ve svislé poloze. Horizontální 
skladování je zakázáno. Na sobě se smí skladovat maximálně 4 kartony.

3. Použití:
Pěnu FSG na otisk nohy smí používat pouze školený odborný personál. 
Uživatel při tom musí za účelem vlastní ochrany používat jednorázové 
rukavice. Je třeba dodržovat pracovní bezpečnostní předpisy. Pěna FSG 
na otisk nohy je určena pouze k vnějšímu a jednorázovému použití. 
Pacient smí vkročit na pěnovou desku pouze jednou. Pěna FSG na otisk 
nohy musí být suchá a nepoškozená. Noha pacienta musí být čistá, bez 
krémů, poranění a infekcí. Příp. se musí k zakrytí nohy použít sterilní fó-
lie nebo obvaz. Zabraňte kontaktu pěny FSG na otisk nohy se sliznicemi 
a jejímu tření o sliznice. Před použitím se musí zajistit, aby byla použitá 
varianta vhodným druhem pro plánované použití. Školený odborník 
stanoví potřebnou pěnu na otisk nohy na základě toho, k čemu bude 
použita. Pěna FSG na otisk nohy musí být otevřená a ležet na pevném, 
vodorovném a hladkém povrchu. Pro získání centrovaného otisku musí 
vést nohu uživatel. V případě otisku s plným zatížením (vestoje) se musí 
zajistit bezpečné držení pacienta, případně se musí pacient podepřít.
Zkontrolujte použitelnost otisku a případně proces opakujte s novým 
párem pěny na otisk nohy. Zbytky pěny z nohy z hygienických důvodů 
ihned odstraňte. Pěnu FSG na otisk nohy skladujte s otiskem odděleně.

4. Trvanlivost:
Pěna FSG na otisk nohy se nesmí skladovat déle než 36 měsíců. Změny 
barvy nemají vliv na funkci pěny. Datum razítka na obalu výrobku 
zobrazuje datum trvanlivosti. Po tomto datu se již nesmí pěna používat. 
Razítko s datem je také číslo šarže. Datum na štítku obalu přepravní 
jednotky za symbolem„přesýpací hodiny“. zobrazuje datum vypršení 
platnosti (měsíc). Po tomto datu již nemůže být pěna používána. Datum 
LOT je také číslo šarže.

5. Likvidace:
Pěnu FSG na otisk nohy vyhoďte do odpadu z domácností. Kartonáž 
odvezte k recyklaci starého papíru. Kontaminovaná pěna na otisk nohy 
a příp. obal se musí zlikvidovat tak, jak to vyžaduje druh znečištění a 

CZECHInstructions 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.


