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Návod na použitie odtlačkovej peny FSG

1. Účel použitia:

technike na vytvorenie odtlačkov chodidiel. Ortopedický technik 
vytvorí na základe diagnózy lekára formu negatívu nohy. Túto formu 
negatívu môže ortopedický technik ďalej spracúvať rôznymi postupmi. 
Pomocou sadry alebo odlievacej živice môže vyhotoviť pozitív alebo 
na základe odtlačku stanoviť presnú anatómiu alebo prominentné 
miesta chodidla. Rovnako existuje možnosť naskenovania odtlačku 

Vo väčšine prípadov sa vytvorí vložka. Existuje aj viacero možností, ako 
napr. výroba individuálnej obuvi na mieru. Kombinácia s inými výrobka-
mi nie je určená. 

2. Skladovanie:
Odtlačkovú penu FSG je potrebné skladovať na suchom mieste. 

penami je potrebné vyradiť. Odosielané kartóny sa musia skladovať 
nastojato. Skladovanie naležato nie je určené. Na sebe je možné 

3. Použitie:
Odtlačkovú penu môže používať iba vyškolený odborný personál. 
Používateľ by mal pritom na vlastnú ochranu nosiť jednorazové rukavi-
ce. Ustanovenia o bezpečnosti práce sa musia dodržiavať. Odtlačková 

použitie. Pacient smie vstúpiť na dosku s penou iba raz. Odtlačková 

alebo obväz na pokrytie nohy. Zabráňte kontaktu odtlačkovej peny FSG 

aby bol použitý variant vhodným druhom pre použitie. Zaškolený 
odborný operátor určuje potrebnú odtlačkovú penu na základe jej 

-
ji) je potrebné zabezpečiť bezpečné státie pacienta, príp. ho podoprieť.

párom odtlačkovej peny. Zvyšky peny na chodidle je potrebné 

4. Trvanlivosť:
Odtlačková pena FSG sa nesmie skladovať dlhšie ako 36 mesiacov. 
Farebné zmeny nemajú vplyv na funkciu peny. Vytlačený dátum na 
obale výrobku zobrazuje dátum trvanlivosti. Po tomto dátume sa pena 
už nesmie použiť. Dátumová pečiatka je aj číslo šarže. Dátum na obale 
prepravnej jednotky za symbolom„presýpacie hodiny“.zobrazuje dátum 
vypršania platnosti (mesiac). Po tomto dátume sa pena už nemôže 
používať. Dátum šarže je tiež číslo šarže.

5. Likvidácia:
Odtlačková pena FSG sa likviduje vo zvyšnom odpade, kartóny sa 
odovzdávajú na recykláciu zberového papiera.  Kontaminovaná 

SLOVAKIAInstructions 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.


