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Bruksanvisning för FSG-skum för avtryck

1. Avsedd användning:
FSG-skum för avtryck behövs av fackpersonal inom ortopedisk skotek-
nik för att tillverka fotavtryck. Utifrån en läkares diagnos skapar orto-
pedingenjören en negativ form för foten. Med hjälp av olika metoder 
kan sedan ortopedingenjören fortsätta att bearbeta den här negativa 
formen. Hen kan tillverka en positiv form med gips eller gjutet harts 
eller fastställa den exakta anatomin eller också prominenta platser på 
foten med hjälp av avtrycket. Hen har även möjlighet att skanna in fo-
tavtrycket och bearbeta det med särskilda program. I det här fallet ska 
man beakta skannertillverkarens och programleverantörens uppgifter. 

t.ex. att tillverka en särskild skräddarsydd sko. Den här produkten är inte 
avsedd att kombineras med andra produkter. 

2. Förvaring:
FSG-skum för avtryck ska förvaras torrt och bästa rumsvillkor får man 
vid temperaturer på mellan 18 ° och 24 ° C och med en relativ luftfuk-
tighet på mellan 55 % och 65 %. Vi tar inte ansvar för produkt- eller 
funktionskvaliteten såvida produkten inte förvaras enligt dessa villkor. 

dessa bortsorteras. Leveranskartongen måste förvaras stående, den 

varandra.

3. Applicering:
FSG-skum för avtryck får endast användas av behörig fackpersonal. 
Användaren ska även skydda sig själv genom att använda engångs-
handskar. Alla arbetsmiljöbestämmelser måste respekteras. FSG-skum 
för avtryck är endast avsett för utomhus- och engångsbruk. En patient 
får endast trampa på en skumplatta en gång. FSG-skummet för avtryck 
måste vara torrt och utan skador. Patientens fot måste vara ren, inte 
smord med några krämer eller ha några skador eller infektioner. Ev. 
måste man använda sterilt folie eller sårförband för att skydda den fot 
som används. Förhindra att FSG-skummet för avtryck eller rester från 
det kommer i kontakt med slemhinnorna. Innan man börjar använda 
produkten måste man kontrollera att den använda varianten är rätt 
sort för den planerade användningen. En specialutbildad användare 
bestämmer sig för det nödvändiga trampskummet utifrån använd-
ningsområdet. FSG-skummet för avtryck måste vara uppfällt och vara 
placerat på ett stabilt, vågrätt och jämnt underlag. Användaren måste 
leda foten för att åstadkomma ett centrerat avtryck. Om avtrycket görs 
med full belastning (stående) måste man se till att patienten står stabilt 
eller ev. stötta patienten. Kontrollera att avtrycket går att använda eller 
upprepa processen med ett nytt skumpar för avtryck. Ta omedelbart 
bort skumrester från foten av hygieniska skäl. Förvara FSG-skummet för 
avtryck separat.

4. Hållbarhet:
FSG-skummet för avtryck får inte lagras längre än max. 36 månader. 
Skummets funktion påverkas inte av färgförändringar. Sista hållbarhets-
datum visas med hjälp av det stämplade datumet på produktförpack-
ningen. Skummet får inte användas efter det här datumet. Datumstäm-
peln är även partinummer. Datumet på etiketten för fraktförpackningen 
efter symbolen„timglas“. visar utgångsdatum (månad). Efter detta 
datum får skummet inte längre användas. LOT-datumet är också bat-
chnumret.

5.

ev. förpackningen beroende på typen av nedsmutsning samt enligt 
lokala och lagstadgade bestämmelser om avfallshantering.

SWEDENInstructions 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.


