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FSG jäljendivahu kasutusjuhend

1. Kasutusotstarve
FSG jäljendivahtu vajavad ortopeediliste jalatsite spetsialistid jalajäl-
jendite tegemiseks. Ortopeediatehnik valmistab arsti diagnoosi alusel 
jala negatiivvormi. Seda negatiivvormi on ortopeediatehnikul võimalik 
erinevate meetoditega edasi töödelda. Ta saab kipsi või valuvaigu abil 
valmistada positiivi või teha jäljendi alusel kindlaks täpse anatoomia 
või jala esiletõusvad kohad.  Samuti on võimalik jalajäljend skannida ja 
seda spetsiaalse tarkvaraga edasi töödelda. Selle käigus tuleb järgida 
skanneri tootja ja tarkvara tarnija esitatud andmeid. Enamikul juhtudel 
valmistatakse tugitald, kuid on ka muid võimalusi, nt jalatsi valmistami-
ne individuaalsete mõõtude järgi. Teiste toodetega kombineerimine ei 
ole ette nähtud. 

2. Säilitamine
FSG jäljendivahtu tuleb säilitada kuivas kohas, ideaalsed ruumitingi-
mused on temperatuur vahemikus 18–24 °C ja suhteline õhuniiskus 
vahemikus 55–65%. Säilitamisel väljaspool neid tingimusi ei ole võima-
lik toote kvaliteedi ja toimivuse eest vastutust võtta. Kahjustatud või 
märjad jäljendivahu karbid tuleb välja sorteerida. Transpordikaste tuleb 
hoida püsti, pikali asendis säilitamine ei ole ette nähtud. Üksteise peale 
võib virnastada maksimaalselt 4 kasti.

3. Kasutamine
FSG jäljendivahtu tohivad kasutada ainult koolituse läbinud spetsia-
listid. Kasutaja peaks enda kaitseks kandma ühekordselt kasutatavaid 
kindaid. Järgida tuleb töötervishoiu ja tööohutuse eeskirju. FSG jäljen-
divaht sobib ainult väliseks kasutamiseks ja ühekordseks tarvitamiseks. 
Üks patsient tohib vahuplaadile astuda ainult üks kord. FSG jäljendivaht 
peab olema kuiv ja kahjustamata. Patsiendi jalg peab olema puhas, 
kreemita ning vigastuste ja nakkusteta. Vajaduse korral tuleb jala kat-
miseks kasutada steriilset kilet või haavasidet. Vältige FSG jäljendivahu 
kokkupuudet või selle hõõrdumist limaskestadega. Enne kasutamist 
tuleb veenduda, et kasutatav variant on kavandatud kasutuseks sobiv. 
Koolituse läbinud spetsialist määrab pealeastumiseks vajaliku vahu 
selle kasutusotstarbe põhjal. FSG jäljendivaht peab olema lahti tehtud 
ja asetatud kindlale, horisontaalsele ja tasasele pinnale. Kasutaja peab 
jalga suunama, et saavutada tsentreeritud jäljend. Täiskoormusega 
jäljendi puhul (seistes) tuleb tagada patsiendi kindel tasakaal, vajaduse 
korral toetage teda. Kontrollige jäljendi kasutatavust, vajaduse korral 
korrake uue jäljendivahu paariga. Vahujäägid tuleb jalalt hügieenilistel 
põhjustel viivitamata eemaldada. Säilitage jäljendiga FSG jäljendivahtu 
eraldi.

4. Säilivusaeg
FSG jäljendivahtu ei tohi säilitada kauem kui 36 kuud. Värvuse muutu-
sed ei mõjuta vahu toimivust. Toote pakendile tembeldatud kuupäev 
näitab aegumiskuupäeva. Pärast seda kuupäeva ei tohi vahtu enam 
kasutada. Kuupäevatempel on ka partii number.  Kuupäev saatmisühiku 
pakendi etiketil sümboli„liivakell“ järel. näitab aegumiskuupäeva (kuu). 
Pärast seda kuupäeva ei saa vahtu enam kasutada.  Partii number on ka 
partii number.

5. Jäätmekäitlusse andmine
FSG jäljendivaht antakse jäätmekäitlusse olmeprügi hulgas, pappkarp 
suunatakse vanapaberina taaskasutusse.  Saastunud jäljendivaht ja 
vajaduse korral pakend tuleb jäätmekäitlusse anda nii, nagu saastumise 
liik ning kohalikud ja seadusega sätestatud jäätmekäitluseeskirjad seda 
nõuavad.

ESTONIAInstructions 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.


