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Bruksanvisning for FSG-skumavtrykk

1. Tiltenkt bruk:
FSG-skumavtrykk benyttes av skospesialister innen ortopediteknikk 
for å lage fotavtrykk. Ortopediteknikeren lager en negativ avstøpning 
av foten etter legeforordning. Denne negative formen kan ortopedi-
teknikeren så bearbeide på forskjellige måter. Han/hun kan produsere 
en positiv form av gips eller støpeharpiks. Avtrykket kan også brukes 
til å fastlegge fotens eksakte anatomi eller problemområder. Det er 
også mulig å skanne fotavtrykket og bearbeide det videre ved hjelp av 
spesiell programvare. Herved må anvisningene til  skannerprodusenten 

spesialsydde ortopediske sko. Dette produktet må ikke kombineres  
med andre produkter. 

2. Lagring:
FSG-skumavtrykk skal oppbevares tørt. Optimale lagringsforhold er 

-

overtar vi ingen ansvar for produktkvalitet og funksjonalitet. Skadede 
eller våte esker med skumavtrykk må sorteres ut. Eskene skal oppbeva-
res stående, de er ikke tiltenkt for liggende lagring. Maksimalt 4 esker 
kan stables oppå hverandre.

3. Bruk:
FSG-skumavtrykk skal bare brukes av opplært fagpersonell. Brukeren 
bør bruke engangshansker for egen beskyttelse. Arbeidsmiljøforskrif-
ten må overholdes. FSG-skumavtrykk er bare egnet til utvendig bruk 
og til engangsbruk. En pasient må bare trå inn i en skumplate en gang.
FSG-skumavtrykk må være tørt og uskadet. Pasientens fot må være ren, 
fri for kremer samt skader og infeksjoner. Steril folie eller sårforbinding 
må om nødvendig brukes for å dekke til foten. Unngå at FSG-sku-
mavtrykk eller dets rester kommer i kontakt med slimhinner. Før bruk 
må det sikres at den valgte varianten er hensiktsmessig. Det opplærte 
fagpersonalet avgjør mengde skumplast i henhold til anvendelsen.
FSG-skumavtrykket må åpnes og legges på en fast, horisontal og jevn 

Hvis det gjøres et avtrykket med full belastning (stående), må pasienten 
holdes forsvarlig eller støttes om nødvendig. Kontroller om avtrykket 
kan brukes, gjenta om nødvendig avtrykket med en ny skumplate.

Oppbevar FSG-skumavtrykk med avtrykk separat.

4. Holdbarhet:

merket på produktemballasjen viser utløpsdatoen. Etter denne datoen 
må skumplasten ikke lenger brukes. Datomerkingen er også batchnum-
meret til produktet. Datoen på forsendelsesenhetens emballasjemerke 
etter„klokke“ -symbolet. Angir utløpsdato (måned). Etter denne datoen 
er skjemaet ubrukelig. MASSE-datoen er også batchnummeret.

5. Avfallshåndtering:
FSG-skumavtrykk kan kastes med restavfall, eskene sorteres som 
papp og papir til gjenvinning. Kontaminert skumavtrykk og eventuell 
emballasje må kastes i henhold til typen kontaminering og gjeldende 
avfallsforskrifter.

NORWAYInstructions 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.


