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Die Profis in Sachen Formschaum ...

Gebruiksaanwijzing FSG schuimafdruk

1. Beoogd doel:
FSG afdrukschuim wordt door vakmensen in de orthopedische schoe-
nenindustrie gebruikt voor het maken van voetafdrukken. De orthope-
disch geschoolde schoenmaker creëert op basis van de diagnose van 
een arts een negatieve mal van de voet. De orthopedisch schoenmaker 
kan deze negatieve mal op verschillende manieren verder bewerken.
Hij kan met gips of giethars een positieve mal maken of aan de 
hand van de afdruk een exacte anatomie maken of de opvallende of 
prominente gebieden van de voet bepalen. Het is ook mogelijk om de 
voetafdruk in te scannen en met behulp van speciale software verder 

de software moeten in acht worden genomen. In de meeste gevallen 
wordt een binnenzool of inlay gemaakt, maar er zijn ook andere moge-
lijkheden zoals het maken van een individuele maatschoen. Combina-
ties met andere producten komen niet in aanmerking. 

2. Opslag:
FSG-afdrukschuim moet op een droge plaats worden bewaard, ideale 
omstandigheden zijn temperaturen tussen 18° en 24° C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 55% en 65%. Er kan geen aansprakelijkheid 
worden aanvaard voor de kwaliteit en de functionaliteit van het pro-
duct wanneer het product niet onder deze voorwaarden is opgeslagen. 
Beschadigde of natte afdrukschuim dozen moeten worden uitgesor-
teerd. De verzenddozen moeten rechtop worden bewaard, horizontale 
opslag is niet toegestaan. Er mogen maar maximaal 4 dozen boven 
elkaar worden bewaard.

3. Toepassing:
De FSG-afdrukschuim mag alleen worden gebruikt door geschoold en 
deskundig personeel. De gebruiker moet voor zijn eigen bescherming 
wegwerphandschoenen dragen. De voorschriften voor industriële 
veiligheid moeten in acht worden genomen. De FSG-afdrukschuim is 
alleen geschikt voor uitwendig en voor eenmalig gebruik. Een patiënt 
mag de voet maar één keer op een schuimplaat zetten. De FSG-afdruk-
schuim moet droog en onbeschadigd zijn. De voet van de patiënt moet 
schoon, vrij van crèmes zijn en geen infecties hebben. Zo nodig moet 
steriele folie of wondverband voor het afdekken van de voet worden 
gebruikt. Contact met de FSG-afdrukschuim, of het schuren ervan met 
de slijmhuid moet worden vermeden. Vóór gebruik moet worden nage-
gaan of de gebruikte variant de geschikte variëteit is voor het beoogde 
gebruik. Het geschoold en deskundig personeel bepaalt het benodigde 
voetschuim op basis van de toepassing ervan. De FSG-afdrukschuim 
moet opengeklapt zijn en op een stevig, horizontaal oppervlak liggen.
De voet moet door geschoold en deskundig personeel worden gedra-
aid en/of geleid teneinde een optimale afdruk te verkrijgen. Wanneer 
de afdruk volledig belast wordt („staand“), moet de patiënt goed 
worden vastgehouden, en zo nodig worden ondersteund. Controleer 
de bruikbaarheid van de afdruk en deze indien nodig herhalen met 
nieuw afdrukschuim. Schuimresten op de voet moeten om hygiënische 
redenen onmiddellijk worden verwijderd. De FSG-afdrukschuim met 
afdruk apart opslaan.

4. Houdbaarheid:
De FSG-afdrukschuim mag niet langer dan zes maanden worden 
bewaard. Kleurveranderingen hebben geen invloed op de werking 
van het schuim. De datum die op de verpakking van het product is 
gestempeld, geeft de houdbaarheidsdatum aan. Na deze datum mag 
het schuim niet meer worden gebruikt. De datumstempel is ook het 
batchnummer.De datum op het etiket van de verzendeenheidverpak-
king na het„zandloper“ -symbool toont de vervaldatum (maand). Na 
deze datum mag het schuim niet meer worden gebruikt. De LOT-datum 
is tevens het batchnummer.

5. Verwijderen:
De FSG-afdrukschuim wordt samen met het restafval weggeworpen, 
de kartonnen doos wordt toegevoegd aan de oud papier recycling.  
Vervuild schuim en eventueel ook de verpakking moet worden afgevo-
erd in overeenstemming met de soort vervuiling en de plaatselijke en 
wettelijke voorschriften voor afvalverwijdering.

NETHERLANDInstructions 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.


