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Käyttöohjeet FSG-jalanjälkivaahto

1. Tarkoitus:
FSG-jalanjälkivaahtoa tarvitsevat ortopedisen kenkäteknologian 
asiantuntijat jalanjälkien valmistamiseen. Ortopediteknikko luo lääkärin 
diagnoosin perusteella jalasta negatiivisen muodon. Tätä negatiivis-
ta muotoa ortopediteknikko voi käsitellä edelleen eri menetelmillä. 
Hän voi kipsin tai valuhartsin avulla valmistaa positiivin tai määrittää 
jäljen perusteella jalan tarkan anatomian tai esiin pistävät kohdat. 
Jalanjälki on myös mahdollista skannata ja käsitellä edelleen erityisten 
ohjelmistojen avulla. Näin meneteltäessä on noudatettava skannerin 
valmistajan ja ohjelmiston toimittajan tietoja. Useimmissa tapauksissa 
valmistetaan pohjallinen, mutta on myös muita vaihtoehtoja, kuten 
esim. yksilöllisenä mittatyönä tehdyn kengän valmistus. Tuote ei ole 
tarkoitettu yhdistettäväksi muiden tuotteiden kanssa.

2. Varastointi:
FSG-jalanjälkivaahto on varastoitava kuivana. Varastointitilan ihanteelli-

-

voida vastata, jos näitä ehtoja ei noudateta. Vaurioituneet ja kostuneet 
jalanjälkivaahtorasiat on eroteltava ja poistettava. Kuljetuslaatikot on 
säilytettävä pystyasennossa. Säilytys vaaka-asennossa ei ole tarkoituk-
senmukainen. Enintään 4 laatikkoa voidaan säilyttää päällekkäin.

3. Käyttö:
Vain koulutettu ammattihenkilöstö saa käyttää FSG-jalanjälkivaahtoa. 
Käyttäjän tulisi käyttää kertakäyttöisiä käsineitä suojatakseen itseään. 
Työsuojelumääräyksiä on noudatettava. FSG-jalanjälkivaahto sovel-
tuu vain ulkoiseen käyttöön ja kertakäyttöön. Potilas saa astua vain 
kerran vaahtolevyn päälle. FSG-jalanjälkivaahdon on oltava kuivaa ja 
vahingoittumatonta. Potilaan jalan on oltava puhdas, rasvaton ja vapaa 
vammoista ja infektioista. Tarvittaessa on käytettävä steriiliä kalvoa 
tai haavasidettä jalan peittämiseen. FSG-jalanjälkivaahdon kosketusta 
tai sen hankautumista limakalvoihin on vältettävä. Ennen käyttöä on 
varmistettava, että käytetty lajike sopii aiottuun käyttöön. Koulutettu 
erikoiskäsittelijä määrittää tarvittavan jalanjälkivaahdon sen käyttötar-
koituksen mukaan. FSG-jalanjälkivaahto on taitettava auki ja asetettava 
tukevalle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle. Käyttäjän on ohjattava 
jalka keskitetyn jäljen saamiseksi. Jälkeä potilaan täydellä painolla 
(seisovassa asennossa) luotaessa on varmistettava, että potilas seisoo 
tukevasti ja tarvittaessa tuettava häntä. Tarkista jäljen käytettävyys ja 
toista tarvittaessa uudella jalanjälkivaahtoparilla. Jalkaan tarttuneet 
vaahtojäämät on poistettava välittömästi hygieenisistä syistä. Säilytä 
FSG-jalanjälkivaahto, johon on tehty jalanjälki, erikseen.

4. Kestävyys:
FSG-jalanjälkivaahtoa saa varastoida enintään 36 kuukautta. Värimuu-
toksilla ei ole vaikutusta vaahdon tehokkuuteen. Tuotteen pakkaukseen 
leimattu päivämäärä näyttää viimeisen käyttöpäivän. Tämän päivä-
määrän jälkeen vaahtoa ei saa enää käyttää. Päiväysleima on samalla 
eränumero. Päivämäärä lähetysyksikön pakkauksen etiketissä„tiimalasi“ 
-merkin jälkeen.näyttää viimeisen käyttöpäivän (kuukausi). Tämän 
päivämäärän jälkeen vaahtoa ei enää voida käyttää. LOT-päivämäärä on 
myös eränumero.

5. Hävittäminen:
FSG-jalanjälkivaahto hävitetään sekajätteessä, ja pahvi laitetaan jätepa-
perin kierrätykseen. Saastunut jalanjälkivaahto ja mahdolliset pakkauk-
set on hävitettävä saastumisen tyypin sekä paikallisten ja lakisääteisten 
jätehuoltomääräysten mukaisesti.

FINLANDInstructions 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.


