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Brugsanvisning for FSG-formskum

1. Formål:
FSG-formskum bruges af fagfolk inden for ortopædisk skoteknik til at 
lave fodaftryk. På baggrund af en læges diagnose laver den ortopæ-
diske tekniker en negativ form af foden. Denne negative form kan 
den ortopædiske tekniker forarbejde yderligere på forskellige måder. 
Man kan lave et positiv med gips, eller bruge aftrykket til at fastlægge 
fodens nøjagtige anatomi eller særligt fremtrædende kendetegn.  
Der ligeledes mulighed for at scanne fodaftrykket og forarbejde det 
yderligere ved hjælp af særlig software. Her skal man være opmærksom 
på instruktionerne fra fabrikanten af scanneren og leverandøren af 

også andre muligheder som f.eks. at fremstille en skræddersyet sko. En 
kombination med andre produkter er ikke tiltænkt. 

2. Opbevaring:
FSG-formskum skal opbevares tørt. De ideelle rumforhold er tempera-
turer mellem 18 °C eller 24 °C og en relativ luftfugtighed på mellem 55 
% og 65 %. Ved opbevaring uden for disse forhold kan der ikke tages 
noget ansvar for produktets kvalitet og funktion. Beskadigede eller 
våde skumpakker skal sorteres fra. Leveringsæskerne skal opbevares 
stående, da de ikke er beregnet til at blive opbevaret liggende. Der må 
højst stables 4 æsker oven på hinanden.

3. Anvendelse:
FSG-formskum må kun bruges af oplærte fagfolk. Brugeren bør have 
engangshandsker på, for at beskytte sig selv. Arbejdssikkerhedsbestem-
melserne skal overholdes. FSG-formskum er kun beregnet til udvortes 
engangsbrug. Patienten må kun træde i en skumplade en enkelt gang. 
FSG-formskummet skal være tørt og ubeskadiget. Patientens fod skal 
være ren, fri for creme og uden skader og infektioner. I givet fald skal 
foden dækkes med en steril folie eller forbinding. Det skal forhindres at 
FSG-formskummet kommer i kontakt med eller gnider mod slimhin-
der. Inden brug skal det sikres at den anvendte variant er den egnede 
type for den planlagte anvendelse. Den uddannede fagperson afgør 
hvilket formskum, der skal bruges i henhold til anvendelsen. FSG-forms-
kummet skal være klappet op og ligge på en fast, vandret og jævn 

Ved et fuldt belastet aftryk (stående) skal man sørge for at patienten 
står sikkert. I givet fald skal patienten støttes. Kontroller at aftrykket kan 
bruges og gentag i givet fald med et nyt par formskum. Af hygiejneår-

med aftryk skal opbevares særskilt.

4. Holdbarhed:
FSG-formskummet må ikke lagres i mere end 36 måneder. Ændringer 
i skummets farve påvirker ikke dets funktion. Den påstemplede dato 
på produktets emballage viser udløbsdatoen. Efter denne dato må 
skummet ikke bruges mere. Datostemplet er også partinummeret. Da-
toen på etiketten på forsendelsesenhedens emballage efter symbolet 
„timeglas“. viser udløbsdatoen (måned). Efter denne dato kan skummet 
ikke længere bruges. LOT-datoen er også batchnummeret.

5.

genbrug. Forurenet formskum og i givet fald emballagen skal bortskaf-
fes sådan som det foreskrives i henhold til forureningen og de lokale 

DENMARKInstructions 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.


