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Notkunarleiðbeiningar fyrir FSG-mótu-
narsvamp
1. Ætluð notkun:
FSG-mótunarsvampurinn er notaður af fagmönnum á sviði bæklunars-
kósmíði til að taka mót af fótum. Bæklunarskósmiðurinn býr til negatíft 
mót af fætinum eftir læknisgreiningu. Bæklunarskósmiðurinn getur svo 
notað þetta negatífa mót með ýmsum hætti. Hægt er að búa til pósitíft 
mót með gifsi eða steypingarkvoðu eða greint nákvæma lögun eða 
tiltekna staði á fætinum með hjálp mótsins. Einnig gefst kostur á því að 
skanna mótið og vinna frekar með það með sérhæfðum hugbúnaði. 
Við slíkt skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda skannans og hugbú-

einnig fyrir hendi, t.d. sérsmíði á skó. Ekki er gert ráð fyrir notkun með 
öðrum vörum. 

2. Geymsla:
Geyma skal FSG-mótunarsvampinn á þurrum stað, kjöraðstæður eru við 
hitastig á bilinu 18° til 24° C og hlutfallslegan loftraka á bilinu 55% til 
65%. Ekki er tekin nein ábyrgð á gæðum og virkni vörunnar ef geymsla 
fer fram við aðrar aðstæður. Takið skemmdar eða blautar mótunarsvam-

á aðra.

3. Notkun:
Aðeins þjálfaðir fagmenn mega nota FSG-mótunarsvampinn. Notan-
dinn ætti að klæðast einnota hönskum við það. Fylgið ákvæðum um 
vinnuvernd. FSG-mótunarsvampurinn er einnota og ætlaður til notku-
nar útvortis. Sjúklingur má einungis stíga einu sinni á svampplötuna.
FSG-mótunarsvampurinn verður að vera þurr og óskemmdur. Fótur 
sjúklingsins verður að vera hreinn, laus við öll krem og án áverka eða 

fótinn. Forðist að FSG-mótunarsvampurinn komist í snertingu eða nud-
dist við slímhúð. Fyrir notkun verður að tryggja að notkunargerðin henti 
fyrir ætlaða notkun. Þjálfaður fagmaður tekur ákvörðun um viðeigandi 
fótsvamp út frá notkun hans. FSG-mótunarsvampurinn verður að hafa 

-
dinn verður að stýra fætinum svo hann geti tekið miðlægt mót. Tryggið 
stöðugleika sjúklingsins og styðjið við hann ef þörf krefur þegar mót er 

endurtakið ef þörf krefur með nýju pari af mótunarsvampi. Fjarlægið 
af heilnæmisástæðum tafarlaust svampleifar af fætinum. Geymið mó-
taðan FSG-mótunarsvamp á aðskildum stað.

4. Geymsluþol:
Ekki má geyma FSG-mótunarsvampinn lengur en 36 mánuði. Litabrey-

ástimplaðri dagsetningu á umbúðum vörunnar. Eftir dagsetninguna 
má ekki nota svampinn. Dagsetningarstimpillinn er einnig lotunúmer 

eftir „stundaglasinu“ tákninu. sýnir gildistíma (mánuður). Eftir þennan 
dag má ekki nota froðuna lengur. MIKLA dagsetningin er einnig lotu-
númerið.

5. Förgun:
FSG-mótunarsvampinum er fargað með heimilissorpi, pappaum-
búðirnar ætti að endurvinna. Fargið menguðum mótunarsvampi og 
hugsanlega umbúðum í samræmi við óhreinindi þeirra og staðbundnar 
og lögmæltar reglur um förgun.

ICELANDInstructions 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.


