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Tak fordi, du har valgt et operationsmikroskopsystem fra Leica.
Ved udviklingen af vores systemer har vi lagt meget stor vægt på, at betjeningen  
er nem og selvforklarende. Tag dig alligevel tid til at læse brugsanvisningen, så 
du kender dit operationsmikroskops fordele og muligheder og kan udnytte dem 
optimalt.
På vores hjemmeside kan du både finde værdifulde informationer om Leica 
Microsystems' produkter og ydelser og adressen på vores nærmeste afdeling:

www.leica-microsystems.com

Tak for tilliden. Vi håber, du får glæde af den kvalitet og ydelse, 
operationsmikroskopet fra Leica Microsystems kan præstere.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

Ansvarsfraskrivelsesklausul
Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
Oplysningerne i denne brugsanvisning er direkte relateret til udstyrets funktion. 
Sundhedsfaglige beslutninger er lægens ansvar.
Leica Microsystems har bestræbt sig på at udarbejde en komplet og tydelig 
brugsanvisning, der fremhæver de vigtigste anvendelsesområder for udstyret. 
Hvis du alligevel har brug for flere oplysninger om brug af produktet, bedes 
du kontakte din lokale Leica-repræsentant.
Du må aldrig bruge medicinsk udstyr fra Leica Microsystems uden grundig viden 
om produktets anvendelse og ydelse.

Erstatningsansvar
Se vores standardvilkår og -betingelser for oplysninger om erstatningsansvar. Intet 
i denne ansvarsfraskrivelsesklausul begrænser vores ansvarsforpligtelser på måder, 
der ikke er tilladt i henhold til gældende lov, eller udelukker ansvarsforpligtelser, 
der ikke må udelukkes i henhold til gældende lov.
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1 Indledning
1.1 Om denne brugsanvisning
Udluftningssystem til operationsmikroskop er tilbehør til Leica 
operationsmikroskoper. 
Denne brugsanvisninger indeholder beskrivelser af funktionerne 
i Udluftningssystem til operationsmikroskop. 
Der henvises til brugsanvisningen for Leica operationsmikroskopet 
for oplysninger om og beskrivelse af operationsmikroskopet.

Denne brugsanvisning indeholder anvisninger 
vedrørende brug af instrumenterne samt vigtige sikker-
hedsinformationer (se kapitlet "Sikkerhedsanvisninger")

	X Læs denne brugsanvisning grundigt, før produktet 
anvendes.

1.2 Symboler i denne brugsanvisning
Symbolerne i denne brugsanvisning har følgende betydning:

Symbol Advarsels ord Betydning

Advarsel Advarsel mod fare ved brug eller  
mod ikke-bestemmelsesmæssig 
anvendelse, som kan føre til 
personskader eller dødsfald. 

Forsigtig! Angiver en potentielt farlig situation 
eller forkert anvendelse, som, hvis 
den ikke undgås, kan resultere i 
mindre eller moderate personskader. 

Bemærk! Angiver en potentielt farlig situation 
eller forkert anvendelse, som, 
hvis den ikke undgås, kan resultere 
i betydelige materielle eller 
økonomiske skader eller skader på 
miljøet

Praktiske informationer, som hjælper 
brugeren til at anvende produktet 
teknisk korrekt og effektivt. 

	X  Kræver handling. Symbolet betyder, 
at du skal udføre en specifik handling 
eller række af handlinger.

1.3 Valgfri produktegenskaber
Forskellige produktfunktioner og tilbehørsdele fås som 
ekstraudstyr. Tilgængeligheden varierer fra land til land og 
afhænger af kravene i de lokale regler. Kontakt din lokale 
repræsentant for oplysninger om tilgængelige produkter.
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2 Sikkerhedsanvisninger
Et Leica operationsmikroskop med 
Udluftningssystem til operationsmikroskop er avanceret teknologi. 
Ikke desto mindre kan der opstå farlige situationer under en 
operation. 
	X Instruktionerne i denne brugsanvisning til Lecia 

operationsmikroskopet samt især sikkerhedsanvisningerne 
skal altid følges.

2.1 Tilsigtet brug
• Udluftningssystem til operationsmikroskop er tilbehør til 

Leica operationsmikroskoper, som gør det muligt at påsætte 
det sterile overtræk, så det sidder tæt.

2.2 Farer ved brug

Advarsel
Risiko for infektion som følge af et usterilt overtrækssystem.
	X Brug sterile handsker, når det sterile overtræk sættes på.
	X Følg altid producentens anvisninger, der følger med det 

sterile overtræk.

FORSIGTIG!
Risiko for fejlfunktion på grund af et blokeret udblæsningsrør.
	X Sørg for, at udblæsningsrøret ikke er dækket af 

overtrækket.

FORSIGTIG!
Risiko for ubalance.
	X Sørg for, at systemet monteres det på det korrekte sted.

2.3 Oplysninger til den person, som 
er ansvarlig for instrumentet

• Se brugsanvisningen til det relevante Leica 
operationsmikroskop. 

• Følg alle regler for operation med sterile komponenter.

2.4 Mærkning
Følgende mærkning er placeret på hovedenheden.

Typeskilt

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg
Surgical microscope air removal systemMODEL

MD

UDI-mærkat

������������������
����������
�������������

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)

Læs instruktionerne

	X Læs denne brugsanvisning grundigt, før produktet 
anvendes.
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3 Beskrivelse
3.1 Funktion
Udluftningssystem til operationsmikroskop er et sugesystem, 
som bruges til påsætning af det sterile overtræk, så det sidder  
tæt til Leica operationsmikroskopet. Det får tilført strøm fra 
operationsmikroskopet.

3.2 Design
Udluftningssystem til operationsmikroskop er tilbehør til stativer  
til Leica OH operationsmikroskoper. 

3.2.1 Systemets dele 
Sugeenhed

1

2 4

5

3

1 Dæksel
2 Strømstik
3 Sugeslange
4 Kontakt sug til/fra
5 Udblæsningsrør

Tilbehørsdele

ØA

ØB

ØA > ØB

6

7

8

8

6 Metaldel A, større diameter
7 Metaldel B, mindre diameter
8 Maskinskruer M4 x35

Strømkabel

9

9 Strømstik til vakuumovertrækssystemet

Vægtskive

10

10 Vægtskive
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4 Den bedste praksis ved brug af det sterile overtræk
• Brug kun de sterile overtræk, der er testet af Leica og 

angivet i afsnittet Tilbehør i brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet.

• Overtrækket må kun dække frem til armsystemet 
(se billedet nedenfor samt brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet). 

Følg producentens anvisninger, der følger med det sterile 
overtræk.

Forsigtig!
Infektionsfare.
	X Skaf tilstrækkeligt frirum rundt om stativet, så man 

undgår, at det sterile overtræk berører ikke-sterile dele.

dc

f

e

b

a

	X Aktivér funktionen "All brakes" på håndgrebet, og træk 
armsystemet ud.
	X Brug sterile handsker.
	X  Anbring alle sterile betjeningselementer.
	X Det sterile overtræk pakkes forsigtigt ud og føres over 

operationsmikroskopet frem til armsystemet. Start ved 
optikholderen.
	X Klem beskyttelsesglas (ekstraudstyr) fast på objektivet.
	X Påsæt remmene (a) til (f), dvs. 2 remme på hvert armsegment.
	X Kontrollér, at remmen (b) sidder mellem det mørkeblå og 

det hvide område, da den ellers vil være vanskelig at dreje.
	X Overtrækket må ikke trækkes ud over udblæsningsrøret.
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h

g

	X Sæt en elastik (h) ved hvert håndtag.
	X Sæt en elastik (g) ved hvert binokular for at forhindre, at det 

sterile overtræk falder ned i synsfeltet eller berører kirurgens 
ikke-sterile ansigtsmaske.
	X Placér overskydende overtræk ind under elastikkerne, så det 

ikke hænger ned ved objektivet.
	X Fastgør (ikke for stramt) det sterile overtræk med de med-

følgende bånd. Instrumentet skal stadig være let at bevæge.
	X Kontrollér, at instrumentet let kan bevæges.

5 Klargøring før operation
	X Efterse alle andre dele af vakuumovertrækssystemet for 

unormale tilstande.
	X Afprøv vakuumovertrækssystemets funktion, se næste kapitel.

6 Betjening

4

	X Tænd for hovedafbryderen på Leica OH-stativet.
	X Tryk på kontakten for sug til/fra (4).

Kontakten (4) lyser blåt.
Vakuumovertrækssystemet suger med højeste hastighed 
i 2 minutter og skifter automatisk til lav hastighed.
	X Tryk på kontakten for sug til/fra (4) igen for at stoppe suget, 

eller hvis der opstår en nødsituation.
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7 Pleje og vedligeholdelse
Udluftningssystem til operationsmikroskop er tilbehør til 
et Leica operationsmikroskop. Se brugsanvisningen til det 
relevante Leica operationsmikroskop for oplysninger om 
pleje og vedligeholdelse.

8 Bortskaffelse
Den gældende relevante nationale lovgivning for bortskaffelse 
af produkterne skal overholdes i samarbejde med de relevante 
renovationsvirksomheder. Enhedens emballage skal genbruges.

9 Hvad gør man, når...?
Hvis de elektriske funktioner ikke fungerer korrekt, skal 
følgende punkter kontrolleres først: 
• Er der tændt for stikkontakten?
• Er strømkablerne tilsluttet korrekt?
• Er alle forbindelseskabler tilsluttet korrekt?

Der findes oplysninger om fejlfunktioner vedrørende 
Leica operationsmikroskopet i brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet.

Fejl
• Funktionen for lav hastighed starter ikke automatisk efter 

2 minutter.
Afhjælpning
	X Sluk for strømmen, og kontakt Leica Service.

10 Tekniske data
10.1 Elektriske data

Strømforsyning 12V DC
0.6A

10.2 Kompatibilitet

Leica operationsmikroskoper Leica M530 OH6
Leica M525 OH4
Leica M720 OH5
ARveo

10.3 Omgivende forhold

• Se brugsanvisningen til det relevante Leica 
operationsmikroskop. 

10.4 Overholdte standarder
Overensstemmelse CE
• Direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger inklusive 

ændringer.
•  Klassificering: Klasse I, i overensstemmelse med bilag IX,  

regel 1 og regel 12 i direktivet vedrørende medicinsk udstyr.
•  Medicinsk elektrisk udstyr, del 1: Generelle sikkerhedskrav  

i IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

•  Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2.
• Medical Division hos Leica Microsystems (Schweiz) AG er 

certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO 13485 
for ledelsessystemer.
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11 Producentens erklæring 
vedrørende 
elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

Udluftningssystem til operationsmikroskop er testet 
i kombination med Leica operationsmikroskoper.  
EMC-erklæringen findes i brugsanvisningen til det  
relevante Leica operationsmikroskop.
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