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Instruções de utilização da espuma de
impressão FSG
1. Finalidade:

espuma de impressão FSG para fazer as pegadas. Com base no diagnó-
stico de um médico, o técnico ortopédico cria um molde negativo do 
pé. O técnico ortopédico pode processar este molde negativo através 
de vários métodos. Pode criar um positivo com gesso ou resina fundida 
ou determinar a anatomia exata ou as áreas proeminentes do pé com 
base na impressão. Também é possível digitalizar a pegada e processá-
la com software especial. Neste caso, devem ser respeitadas as espe-

maioria dos casos é feita uma palmilha, porém, existem também outras 
possibilidades, tais como a produção de um sapato individual feito à 
medida. Não está prevista uma combinação com outros produtos. 

2. Armazenamento:
A espuma de impressão FSG deve ser armazenada num local seco, as 
condições ideais do ambiente são temperaturas entre 18 ° e 24 °C e 
uma humidade relativa entre 55% e 65%. Não é assumida qualquer re-
sponsabilidade pela qualidade e funcionalidade do produto se este for 
armazenado fora destas condições. As caixas de espuma de impressão, 

-
vio devem ser armazenadas em posição vertical, não está previsto um 
armazenamento na horizontal. Podem ser armazenadas, no máximo, 4 
caixas de cartão, umas sobre as outras.

3. Utilização:
A espuma de impressão FSG só pode ser utilizada por pessoal especia-

própria proteção. As normas de segurança industrial devem ser respei-
tadas. A espuma de impressão FSG só é adequada para uso externo e 
para uso único. Um doente só pode pisar a placa de espuma uma vez.

do doente deve estar limpo, sem cremes e sem lesões e infeções. Se 
necessário, deve ser utilizada uma película esterilizada ou um penso 
para cobrir o pé. Deve ser evitado o contacto da espuma de impressão 
FSG ou a sua fricção com mucosas. Antes da sua utilização, deve asse-
gurar-se que a variante utilizada é o tipo adequado para a utilização 
pretendida. O operador especializado com formação deve determinar a 
espuma de impressão necessária com base na sua aplicação. A espuma 
de impressão FSG deve ser desdobrada e colocada sobre uma superfí-

se conseguir uma impressão centrada. Quando a impressão estiver 
totalmente carregada (com o doente de pé), garantir que o doente 

da impressão, se necessário, repita com um novo par de espumas de 
impressão. Os resíduos de espuma no pé devem ser imediatamente re-
movidos por motivos de higiene. Armazenar separadamente a espuma 
de impressão FSG com uma impressão.

4. Validade:
A espuma de impressão FSG não deve ser armazenada por um período 

-
cia sobre a função da espuma. A data carimbada na embalagem do 
produto indica a data de validade. Após esta data, a espuma não deve 
ser utilizada novamente. O carimbo de data é também o número do 
lote. A data na etiqueta da embalagem da unidade de expedição após 
o símbolo„ampulheta“. mostra a data de validade (mês). Após esta data, 
a espuma não pode mais ser usada. A data do LOT também é o número 
do lote.

5. Eliminação:
A espuma de impressão FSG deve ser eliminada juntamente com os 
resíduos, a caixa de cartão deve ser depositada para reciclagem de 
resíduos de papel. A espuma de impressão contaminada e, se apli-
cável, a embalagem, devem ser eliminadas de acordo com o tipo de 
contaminação e com as normas locais e regulamentares em matéria de 
eliminação.

PORTUGALInstructions 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.


