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Naudojimo instrukcija FSG įspaudų putos

1. Numatyta paskirtis
Ortopedinių batų technologijos specialistai, darydami pėdų atspaudus, 
naudoja FSG įspaudų putas. Remiantis gydytojo diagnoze, ortopedijos 
technikas sukuria pėdos atspaudą. Šį atspaudą jis gali apdoroti įvairiais 
metodais. Jis gali pagaminti modelį naudodamas gipsą ar liejimo 
dervą arba naudodamasis įspaudu tiksliai nustatyti pėdos anatomiją 
ar iškilias pėdos vietas. Taip pat yra galimybė nuskaityti pėdos įspaudą 
ir toliau jį apdoroti naudojant specialią programinę įrangą. Turi būti 
laikomasi skaitytuvo gamintojo ir programinės įrangos tiekėjo pateiktos 
informacijos. Daugeliu atvejų yra pagaminamas įdėklas, tačiau yra ir 
kitų variantų, kaip antai individualių batų, pagamintų pagal užsakymą, 
gamyba. Derinys su kitais produktais nėra numatytas. 

2. Sandėliavimas
FSG įspaudų putos turi būti laikomos sausoje vietoje. Idealios patalpos 
sąlygos yra temperatūra nuo 18 °C iki 24 °C, santykinė oro drėgmė 
nuo 55 proc. iki 65 proc. Jokios atsakomybės už gaminio kokybę ir 
funkcionalumą neprisiimame, jei jis laikomas ne pagal šias sąlygas. 
Pažeistas ar drėgnas putų dėžes reikia išrūšiuoti. Siuntos dėžes reikia lai-
kyti vertikaliai, gulima padėtis nenumatyta. Daugiausia galima sukrauti 
viena ant kitos 4 dėžutes.

3. Naudojimas
FSG įspaudų putas gali naudoti tik apmokyti specialistai. Savo apsaugai 
naudotojas turi mūvėti vienkartines pirštines. Turi būti laikomasi 
darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių. FSG įspaudų putos tinka tik 
išoriniam ir vienkartiniam naudojimui. Pacientas gali padėti pėdą 
ant putų plokštės tik vieną kartą. FSG įspaudų putos turi būti sausos 
ir nepažeistos. Paciento pėda turi būti švari, be kremo, nepažeista ir 
neužkrėsta. Jei reikia, pėdai apdengti turi būti naudojama sterili plėvelė 
ar žaizdų tvarstis. Venkite FSG įspaudų putų ar jų likučių sąlyčio su 
gleivine. Prieš naudojimą reikia įsitikinti, kad naudojamas variantas 
yra tinkamas pagal numatytą paskirtį. Apmokytas specialistas nustato 
reikiamas įspaudų putas, remdamasis jų pritaikymu. FSG įspaudų putų 
dangtelis turi būti atidarytas ir gulėti ant tvirto, horizontalaus ir lygaus 
paviršiaus. Naudotojas turi taip nukreipti pėdą, kad būtų gaunamas 
centruotas įspaudas. Jei įspaudas daromas, kai yra pilnutinė apkrova 
(stovint), reikia užtikrinti paciento saugumą, esant reikalui, jį prilaikyti. 
Patikrinkite įspaudo tinkamumą, jei reikia, pakartokite, naudodami 
naują įspaudų putų porą. Dėl higienos priežasčių likučius nuo pėdos rei-
kia nedelsiant pašalinti. FSG įspaudų putas ir atspaudą laikykite atskirai.

4. Naudojimo trukmė
FSG įspaudų putos negali būti laikomos ilgiau kaip 36 mėnesius. 
Spalvos pokyčiai neturi įtakos putų funkcijai. Ant gaminio pakuotės 
įspausta data rodo tinkamumo laiką. Po šios datos putos nebegali būti 
naudojamos. Datos antspaudas taip pat yra ir partijos numeris. Data ant 
gabenimo vieneto pakuotės etiketės po„smėlio laikrodžio“ simboliu. 
rodo galiojimo datą (mėnesį). Po šios datos putos gali būti nebenaudo-
jamos. LOT data taip pat yra siuntos numeris.

5. Šalinimas
FSG įspaudų putos šalinamos kaip likutinės atliekos, kartonas atide-
damas makulatūros perdirbimui. Užterštos įspaudų putos ir galbūt 
pakuotės turi būti šalinamos atsižvelgiant į užteršimo tipą ir vietos bei 
įstatymų numatytas atliekų šalinimo taisykles.

LITHUANIAInstructions 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.


