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Instrukcja użytkowania pianki do wycis-
ków stóp
1. Przeznaczenie:
Pianka do wycisków stóp przeznaczona jest do użytku przez spec-
jalistów od technologii obuwia ortopedycznego do wykonywania 
odcisków stóp. Technik ortopeda tworzy na podstawie diagnozy lekarza 
negatywną formę stopy. Negatywna forma może być przetwarzana 
przez technika ortopedę przy użyciu różnych metod. Może on stworzyć 
pozytyw przy użyciu gipsu lub żywicy odlewniczej lub ustalić dokładną 
anatomię stopy na podstawie odcisku, jak również wskazać znaczące 
miejsca na stopie. Istnieje również możliwość zrobienie skanu odcisku 
stopy i przetwarzania za pomocą specjalnego oprogramowania. Należy 
stosować się do informacji dostarczonych przez producenta skanera 
i dostawcę oprogramowania. W większości przypadków wykonywa-
na jest wkładka. Dostępne są jednak inne możliwości, np. produkcja 
indywidualnego obuwia na zamówienie. Nie przewiduje się łączenia z 
innymi produktami. 

2. Przechowywanie:
Pianka do wycisków stóp powinna być przechowywana w suchym 
miejscu, idealne warunki otoczenia to temperatury pomiędzy 18 a 24°C 
i względna wilgotność powietrza pomiędzy 55 a 65%. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za jakość produktu i jego funkcjonalność w przy-
padku przechowywania w innych warunkach. Uszkodzone lub mokre 
opakowania z pianką do wycisków należy odseparować. Opakowania 
transportowe należy przechowywać w pozycji pionowej, pozycja leżąca 
nie jest wskazana. Maksymalnie można ustawić 4 pudełka jedno na 
drugim.

3. Zastosowanie:
Pianka do wycisków stóp powinna być stosowana tylko przez przeszko-
lony personel. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien 
nosić rękawiczki jednorazowe. Należy przestrzegać przepisów BHP.
Pianka do wycisków stóp jest przeznaczona do jednorazowego, 
zewnętrznego użytku. Pacjent powinien stanąć na płycie z pianką tylko 
jeden raz. Pianka do wycisków stóp musi być sucha i nieuszkodzona.
Stopa pacjenta musi być czysta, nienakremowana oraz bez urazów i 
infekcji. Ewentualnie należy użyć sterylnej folii lub opatrunku na ranę 
w celu zakrycia stopy. Należy unikać kontaktu śluzówek z pianką do 
wycisków stóp lub ich potarcia o nią. Przed skorzystaniem należy się 
upewnić, że użyta wersja jest odpowiednia do zamierzonego zastoso-
wania. Przeszkolony specjalista określa wersję pianki na podstawie jej 
przeznaczenia. Piankę do wycisków stóp należy rozłożyć oraz ustawić 
na stabilnej, poziomej i równej powierzchni. W celu otrzymania opty-
malnego odcisku użytkownik wprowadza stopę na formę. W przypadku 
w pełni obciążonego wycisku (stojącego) należy zapewnić stabilną 
pozycję pacjenta lub go podtrzymać. Należy sprawdzić użyteczność 
wycisku lub powtórzyć proces z nową pianką. Pozostałości pianki 
należy natychmiast usunąć ze stopy ze względów higienicznych.
Piankę do wycisków stóp z wyciskiem przechowywać osobno.

4. Trwałość:
Pianki do wycisków stóp nie należy przechowywać dłużej niż 36 
miesięcy. Zmiany koloru nie mają wpływu na użyteczność pianki. Data 
wybita na opakowaniu produktu wskazuje datę ważności. Po tej dacie 
nie należy korzystać z pianki. Stempel z datą określa również numer 
partii. Data na etykiecie opakowania jednostkowego wysyłki po symbo-
lu„klepsydry”. pokazuje datę ważności (miesiąc). Po tym terminie pianki 
nie można już używać. Data LOT jest jednocześnie numerem partii.

5. Utylizacja:
Piankę do wycisków stóp należy wyrzucać do odpadów nienadających 
się do ponownego przetworzenia, a karton wyrzucać z makulaturą. 
Zanieczyszczoną piankę do wycisków i ewentualnie opakowanie należy 
usuwać zgodnie z rodzajem zanieczyszczenia oraz lokalnie i prawnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

POLANDInstructions 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.


