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Упатства за употреба на FSG пена за 
отпечаток

1. Намена:
FSG пената за отпечаток се користи од ортопедски техничари за 
создавање на отпечаток од стапало за потребите на ортопедски 
чевли. Ортопедскиот техничар создава негативна форма од 
стапалото врз основа на дијагноза од лекар. Потоа, ортопедскиот 
техничар може да ја обработи таквата негативна форма со разни 
методи. Може да создаде позитивна форма со помош на гипс или 
смола, или да ја одреди точната анатомија или проминентните 
точки на стапалото врз основа на отпечатокот. Исто така, може 
и да се скенира отпечатокот од стапалото и да се обработува 
дополнително со специјален софтвер. Мора да се земат предвид 
информациите од производителот на скенерот и добавувачот на 
софтверот. Во повеќето случаи, отпечатокот се користи за да се 
направи влошка, но има и други можности, како производство на 
чевли со индивидуални димензии. Не е предвидена комбинација со 
други производи. 

2. Складирање:
FSG пената за отпечаток се складира сува, а идеалните услови би 
биле собна температура меѓу 18 °C и 24 °C со релативна влажност 
на воздухот меѓу 55% и 65%. Не се презема никаква одговорност 
во однос на квалитетот и функционалноста на производот ако не се 
чува во наведените услови. Оштетените или влажните кутии со пена 
за отпечаток треба да се исфрлат. Картоните за испорака мора да 
се чуваат во вертикална позиција бидејќи лежечка не е дозволена. 
Смее да се складираат максимално 4 картони еден до друг.

3. Примена:
FSG пената за отпечаток смее да се користи само од обучен 
специјализиран персонал. Лицето што ја користи пената треба да 
носи ракавици за еднократна употреба за лична заштита. Мора 
да се внимава на прописите за работна безбедност. FSG пената за 
отпечаток одговара само за надворешна примена и еднократна 
употреба. Пациентот смее да стапне на пената само еднаш. FSG 
пената за отпечаток мора да биде сува и неоштетена. Стапалото 
на пациентот мора да биде чисто, без креми и повреди или 
инфекции. Ако е потребно, мора да се употреби стерилна фолија 
или преврска за да се покрие стапалото. Избегнувајте контакт со 
FSG пената за отпечаток со слуз. Пред употреба мора да се провери 
дали употребената варијанта е соодветна за наменетата употреба. 
Обучениот специјалист ја одредува потребната пена за стапнување 
врз основа на примената. FSG пената за отпечаток мора да биде 
отворена и поставена на рамна и цврста површина. Стапалото 
мора да биде насочувано од друго лице за да се направи отпечаток 
точно во средина. Ако отпечатокот се прави во стоечка позиција, 
пациентот мора да има потпора за да се придржи додека остава 
отпечаток. Проверете дали отпечатокот е употреблив, односно 
повторете го со нова пена ако е потребно. Остатоците од пена на 
стапалото мора веднаш да се отстранат поради хигиенски причини. 
Чувајте ја одделно FSG пената за отпечаток со направениот 
отпечаток.

4. Трајност:
FSG пената за отпечаток не смее да се складира на подолго време 
од 36 месеци. Промената на бојата нема никакво влијание врз 
функционалноста на пената. Отпечатениот датум на амбалажата на 
производот го покажува рокот на траење. По тој датум, пената веќе 
не се користи. Со испечатениот датум е покажан и бројот на серија. 
Датумот на етикетата за пакување на единицата за испорака по 
симболот„часовник“. Го одредува датумот на истекување (месец). 
По овој датум, формата е неупотреблива. Датумот ЛОТ е исто така 
број на серија.

5. Исфрлање:
FSG пената за отпечаток се исфрла со останатиот отпад, а картонот 
се носи за рециклирање со хартија. Контаминираната пена за 
отпечаток и амбалажа мора да се исфрлат согласно типот на 
контаминација и локалните закони за исфрлање отпад.

MAZEDONIAInstructions 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.


