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FSG Kalıp Köpüğü Kullanım Talimatı

1. Kullanım amacı:
FSG kalıp köpüğü, ortopedik ayakkabı tekniğinde ayak kalıpları 
çıkartmak için uzman personel tarafından kullanılmaktadır. Ortopedi 
teknisyeni, bir doktorun diyagnozu doğrultusunda ayağın negatif 
kalıbını çıkarır. Ortopedi teknisyeni sonrasında bu negatif formu çeşitli 
yöntemlerle işleyebilir. Alçı veya döküm reçinesi kullanarak bir pozitif 
kalıp çıkarabilir veya kalıp doğrultusunda ayağın tam anatomisini veya 
ayağın belirgin yerlerini tespit edebilir. Ayrıca ayak kalıbını tarama ve 
özel yazılımla işleme devam etme imkanı da mevcuttur. Bunun için 
tarayıcı üreticisinin ve yazılım tedarikçisinin bilgileri dikkate alınmalıdır.
Çoğu durumda bir taban hazırlanmaktadır fakat örneğin özel bir ölçüye 
göre ayakkabı üretme gibi farklı imkanlar da bulunmaktadır. Başka 
ürünlerle kombinasyon yapılmamalıdır. 

2. Depolama:
FSG kalıp köpüğü kuru şekilde depolanmalıdır. İdeal durumda oda 
koşulları ve sıcaklığı 18° ve 24° C arası ve bağıl hava nemi %55 ila %65 
arası olmasıdır. Bu koşulların dışında depolama yapılması durumunda 
ürün kalitesi ve fonksiyonelliği konusunda bir garanti verilememekte-
dir. Hasarlı veya ıslak kalıp köpüğü ambalajları ayrılmalıdır. Gönderim 
kartonları daima dik durumda muhafaza edilmelidir, yatay bir muhafaza 
yapılmamalıdır. Maksimum 4 karton üst üste depolanabilir.

3. Uygulama:
FSG kalıp köpüğü yalnızca eğitimli uzman personel tarafından 
kullanılmalıdır. Kullanıcı, uygulama esnasında kendi güvenliği için tek 
kullanımlık eldivenler takmalıdır. İş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. 
FSG kalıp köpüğü sadece dış uygulama ve tek seferlik kullanım için 
uygundur. Hasta sadece bir kere köpük paletine basmalıdır. FSG kalıp 
köpüğü kuru ve hasarsız olmalıdır. Hastanın ayağı temiz, kremsiz 
olmalıdır ve ayrıca yara ve enfeksiyon bulunmamalıdır. Duruma 
bağlı olarak ayağın kapatılması için steril bir folyo veya yara bandajı 
kullanılmalıdır. FSG kalıp köpüğünün veya bunun kalıntısının mu-
kozayla temas etmesi önlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce, 
kullanılan varyantın planlanan kullanım için uygun tür olduğundan 
emin olun. Eğitimli uzman kullanıcı, uygulamaya göre gerekli ayak 
köpüğü miktarını belirler. FSG kalıp köpüğü açık durumda olmalıdır 
ve sabit, yatay ve düz bir zeminde durmalıdır. Ayak, merkezlenmiş bir 
kalıp alabilmek için uygulamayı yapan kişi tarafından yönlendirilme-
lidir. Tam yüklü kalıp alımında (ayakta), hastanın ayakta emniyetli bir 
şekilde durması sağlanmalıdır, gerekirse destek verilmelidir. Kalıbın 
kullanılabilirliği kontrol edilmeli ve duruma göre yeni bir kalıp köpüğü 
çiftiyle işlem tekrarlanmalıdır. Ayakta kalan köpük kalıntıları hijyenik 
nedenlerle derhal temizlenmelidir. Kalıp alınmış FSG kalıp köpükleri ayrı 
muhafaza edilmelidir.

4. Dayanıklılık süresi:
FSG kalıp köpüğü 36 aydan daha uzun bir süre muhafaza edilmemelidir. 
Köpükteki renk değişimleri, köpüğün fonksiyonunu etkilemez. Ürün 
ambalajında basılı olan tarih, ürünün son kullanım tarihini göstermekte-
dir. Bu tarihten sonra köpük kullanılmamalıdır. Tarih baskısı ayrıca parti 
numarasıdır. Sevkiyat ünitesinin ambalaj etiketinde„saat“ sembolünden 
sonraki tarih. Son kullanma tarihini (ay) belirtir. Bu tarihten sonra form 
kullanılamaz. LOT tarihi aynı zamanda parti numarasıdır.

5. Atık yönetimi:
FSG kalıp köpüğü, artık atıklarla birlikte imha edilmektedir; karton 
ambalaj ise kullanılmış kağıt geri dönüşümüne verilmelidir. Kirlenmiş 
kalıp köpüğü ve duruma bağlı olarak ambalajı, kirlenme türüne ve yerel 
kurallara ve yasal atık kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

TURKEYInstructions 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.


