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Οδηγίες χρήσης Αφρού αποτυπώματος 
FSG
1. Προορισμός χρήσης:
Ο αφρός αποτυπώματος FSG προορίζεται για το εξειδικευμένο προσωπικό 
στην τεχνολογία ορθοπεδικών υποδημάτων, για την παραγωγή 
αποτυπωμάτων πέλματος. Ο ορθοπεδικός τεχνίτης δημιουργεί ένα αρνητικό 
σχήμα του πέλματος κατόπιν διάγνωσης ενός ιατρού. Ο ορθοπεδικός 
τεχνίτης μπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω το εν λόγω αρνητικό σχήμα 
με διαφορετικές μεθόδους. Μπορεί να παράγει ένα θετικό σχήμα με 
γύψο ή με ρητίνη χύτευσης, ή να διαπιστώσει με βάση το αποτύπωμα την 
ακριβή ανατομία ή τις προεξέχουσες θέσεις του ποδιού. Επίσης, υπάρχει 
η δυνατότητα σάρωσης του αποτυπώματος πέλματος και περαιτέρω 
επεξεργασίας με ειδικό λογισμικό. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή του σαρωτή και του προμηθευτή του 
λογισμικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργείται ένας πάτος αλλά 
υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, όπως π.χ. η κατασκευή ενός μεμονωμένου 
παπουτσιού κατά παραγγελία. Δεν προβλέπεται κανένας συνδυασμός με 
άλλα προϊόντα.

2. Αποθήκευση:
Το αποτύπωμα αφρού FSG πρέπει να αποθηκεύεται ξηρό. Οι ιδανικές 
συνθήκες δωματίου είναι θερμοκρασίες μεταξύ 18° και 24° C και σχετική 
υγρασία μεταξύ 55% και 65%. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για την 
ποιότητα και τη λειτουργικότητα του προϊόντος σε περίπτωση αποθήκευσης 
εκτός του εν λόγω πλαισίου συνθηκών. Τα κατεστραμμένα ή υγρά κουτιά 
του αφρού αποτυπώματος πρέπει να τύχουν διαλογής. Τα κουτιά αποστολής 
πρέπει να αποθηκεύονται σε όρθια θέση. Δεν προβλέπεται αποθήκευση 
σε ξαπλωτή θέση. Επιτρέπεται η αποθήκευση 4 κουτιών το μέγιστο το ένα 
πάνω στο άλλο.

3. Εφαρμογή:
Ο αφρός αποτυπώματος FSG μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Ο χρήστης θα πρέπει να φέρει γάντια 
μίας χρήσης για τη δική του προστασία. Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις 
περί προστασίας της απασχόλησης. Ο αφρός αποτυπώματος FSG είναι 
κατάλληλος μόνο για εξωτερική χρήση και για μία χρήση μόνο. Ένας 
ασθενής επιτρέπεται να πατήσει την πλάκα αφρού μόνο μία φορά. Ο αφρός 
αποτυπώματος FSG πρέπει να είναι ξηρός και να μην έχει ζημία. Το πέλμα 
του ασθενούς πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κρέμες και απαλλαγμένο από 
τραυματισμούς ή λοιμώξεις. Κατά περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποστειρωμένες μεμβράνες ή υλικό επίδεσης τραυμάτων για την κάλυψη 
του ποδιού. Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του αφρού αποτυπώματος 
FSG ή η τριβή του με βλεννογόνους υμένες. Πριν από τη χρήση, πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι η χρησιμοποιούμενη παραλλαγή είναι η κατάλληλη 
ποικιλία για την προβλεπόμενη χρήση. Ο εκπαιδευμένος ειδικός χειριστής 
καθορίζει την απαιτούμενη ποσότητα αφρού με βάση την εφαρμογή 
του. Ο αφρός αποτυπώματος FSG πρέπει να είναι ξεδιπλωμένος και να 
στηρίζεται σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Το πόδι πρέπει 
να καθοδηγείται από τον χρήστη για την επίτευξη ενός κεντραρισμένου 
αποτυπώματος. Σε περίπτωση μεγάλου βάρους του αποτυπώματος (σε 
όρθια θέση) πρέπει να παρέχεται σταθερό κράτημα, ενδεχομένως στήριξη. 
Ελέγξτε την ανακυκλωσιμότητα του αποτυπώματος, κατά περίπτωση 
επαναλάβετε με ένα νέο ζεύγος αποτυπωμάτων αφρού. Τα υπολείμματα 
αφρού στο πόδι πρέπει να αφαιρούνται αμέσως για λόγους υγιεινής. 
Αποθηκεύστε τον αφρό αποτυπώματος FSG με το αποτύπωμα ξεχωριστά.

4. Διατηρησιμότητα:
Ο αφρός αποτυπώματος FSG δεν πρέπει να αποθηκεύεται για περισσότερο 
από 36 μήνες. Οι αλλαγές χρώματος δεν έχουν επιρροή στη λειτουργία του 
αφρού. Η ημερομηνία που είναι τυπωμένη στη συσκευασία του προϊόντος 
δηλώνει την ημερομηνία λήξης. Μετά από αυτή την ημερομηνία, ο αφρός 
δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Η σφραγίδα ημερομηνίας είναι και 
αριθμός παρτίδας Η ημερομηνία στην ετικέτα συσκευασίας της μονάδας 
αποστολής μετά το σύμβολο„κλεψύδρα“. δείχνει την ημερομηνία λήξης 
(μήνας). Μετά από αυτήν την ημερομηνία, ο αφρός δεν μπορεί πλέον να 
χρησιμοποιηθεί. Η ημερομηνία LOT είναι επίσης ο αριθμός παρτίδας.

5. Απόρριψη:
Ο αφρός αποτυπώματος FSG απορρίπτεται με τα υπόλοιπα απόβλητα, ενώ 
το χαρτόνι προστίθεται στην ανακύκλωση απορριμμάτων χαρτιού. 
Ο μολυσμένος αφρός αποτυπώματος και ενδεχομένως η συσκευασία πρέπει 
να απορρίπτονται όπως προβλέπεται με βάση το είδος των ακαθαρσιών και 
σύμφωνα με τις τοπικές καθώς και τις νομοθετικές διατάξεις απόρριψης.

GREECEInstructions 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.


