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Használati utasítás FSA belépőhabhoz

1. Célmeghatározás:
Az ortopédiai cipőtechnika szakemberei láblenyomatok készítésére 
használják az FSG belépőhabot. Az ortopédiai technikus az orvos 
diagnózisa alapján negatív mintát készít a lábról. Majd a negatív minta 
feldolgozását különféle eljárásokkal folytatja. Gipszből vagy öntőgyan-
tából elkészíti a pozitív mintát, vagy a lenyomat segítségével határozza 
meg a láb pontos anatómiáját, fontos helyeit. Speciális szoftver segítsé-
gével a lábnyomat a további feldolgozáshoz beszkennelhető. Ilyenkor 
be kell tartani a szkenner gyártója és a szoftver szállítója által előírtakat. 
A legtöbb esetben betét készül, de vannak más lehetőségek is, például 
az egyedi cipők gyártása. Más termékekkel kombinálás nem szerepel a 
hab rendeltetésszerű felhasználásában.

2. Tárolás:
Az FSG belépőhabot száraz helyen kell tárolni. Ideális tárolási feltételek: 
18 °C-24 °C közötti hőmérséklet és 55%-65% relatív páratartalom. Az 
előírások be nem tartása esetén nem vállalunk felelősséget a termék 
minőségéért és használhatóságáért. A sérült vagy nedves belépőhabot 
tartalmazó dobozt ki kell selejtezni. A szállítódobozakat függőlegesen 
kell tárolni, fektetve tárolni nem szabad. Legfeljebb 4 kartondoboz 
rakható egymásra.

3. Alkalmazás:
Az FSG belépőhabot csak képzett szakember használhatja. A felha-
sználó saját védelme érdekében viseljen egyszer használatos kesztyűt. 
Be kell tartani a munkavédelmi rendelkezéseket. Az FSG belépőhab 
csak külső alkalmazásra és egyszeri használatra alkalmas. A páciens 
csak egyszer léphet a hablapra. Az FSG belépőhabnak száraznak és 
sérülésmentesnek kell lennie. A páciens lába legyen tiszta, krémtől és 
fertőzéstől mentes. Szükség esetén steril fólia vagy a sebkötöző anyag 
használható a láb letakarására. Kerülje az FSG belépőhabbal érintke-
zést, ill. porának nyálkahártyával érintkezését. Használat előtt meg kell 
győződni arról, hogy a felhasznált változat megfelel-e a tervezett alkal-
mazásra. A képzett szakember az alkalmazás alapján határozza meg a 
szükséges belépőhabot. Az FSG belépőhabot fel kell hajtani és szilárd, 
vízszintes, lapos felületre kell helyezni. A lábat a szakember irányítsa, 
hogy optimális nyomat készüljön. Teljes terhelés (álló helyzet) melletti 
lenyomatnál gondoskodni kell a páciens stabil állásáról, szükség esetén 
pedig segíteni kell pozíciója megtartásában. Ellenőrizze a nyomat 
használhatóságát. Szükség esetén készüljön új nyomat. A lábon maradt 
habmaradványokat higiéniai okokból azonnal el kell távolítani. Az FSG 
belépőhabot elkülönítve tárolja.

4. Eltarthatóság:
Az FSG belépőhab legfeljebb hat hónapig tárolható. A hab színének 
változása nem csökkenti a használhatóságát. A termék csomagolására 
bélyegzett dátum az eltarthatósági időt jelenti. A lejárati dátum után a 
hab nem használható. A dátumbélyegző egyúttal gyártásitételszámis. A 
szállítóegység csomagolásának címkéjén szereplő dátum a„homokóra“ 
szimbólum után. a lejárati dátumot (hónap) mutatja. Ezen időpont után 
a hab már nem használható. A LOT dátum a tételszám is. Az FSG belé-
pőhab a háztartási hulladékkal együtt selejtezhető, kartoncsomagolása 
hulladékpapírként újrahasznosítható. A szennyezett belépőhabot és 
adott esetben a csomagolását a szennyeződés fajtájának, a helyi és a 
törvényi előírásoknak megfelelően kell selejtezni.

HUNGARYInstructions 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.


