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.Leica ن�شكرك على �شراء نظام المجهر الجراحي

نحن نحر�ص خالل تطوير اأنظمتنا على التركيز على ب�شاطة و�شهولة الت�شغيل. 

غير اأننا نو�شي باالطالع على دليل اال�شتعمال هذا بالتف�شيل حتى تكون على 

دراية بجميع مزايا مجهرك الجراحي من Leica وقادرا على ا�شتخدامها على 

اأكمل وجه.

 ،Leica Microsystems لمزيد من المعلومات القيمة عن منتجات وخدمات �شركة

وعنوان اأقرب وكيل ل�شركة Leica، يرجى التف�شل بزيارة موقعنا على االإنترنت،

www.leica-microsystems.com

ن�شكرك على اختيار منتجاتنا. نتمنى اأن ت�شتمتع بجودة واأداء مجهرك الجراحي 

.Leica Microsystems الجديد من

الق�شم الطبي  Leica Microsystems (Schweiz) AG شركة�

CH-9435 Heerbrugg  Max-Schmidheiny-Strasse 201
+41 71 726 3333 هاتف: 

+41 71 726 3334 فاك�ص: 

اإخالء الم�سوؤولية القانونية

جميع الموا�شفات الفنية عر�شة للتغيير دون اإخطار م�شبق.

المعلومات الواردة في هذا الدليل ترتبط بت�شغيل النظام ب�شكل مبا�شر. وتظل 

القرارات الطبية م�شوؤولية الطبيب.

تحر�ص �شركة Leica Microsystems على بذل ق�شارى جهدها لت�شميم دليل 

اال�شتعمال ب�شكل وا�شح ومتكامل يبرز النطاقات االأ�شا�شية ال�شتخدام المنتج. 

 ات�شل بوكيل Leica المحلي اإذا كنت بحاجة اإلى مزيد من المعلومات 
ً
رجاء

التف�شيلية.

ال يجوز لك اأبدا ا�شتخدام اأي منتج طبي من منتجات Leica Microsystems دون 

اال�شتيعاب الكامل لوظائف وكيفية ت�شغيل المنتج.

ال�سمان

يرجى االطالع على �شروط واأحكام المبيعات القيا�شية لدينا لمعرفة المعلومات 

المتعلقة بال�شمان. ال يوجد اأي �شيء في هذا البيان الإخالء الم�شوؤولية من �شاأنه 

الحد من اأي من �شماناتنا باأية طريقة غير م�شموحة بموجب القانون المعمول به، 

اأو ي�شتبعد اأية �شمانات من طرفنا ال يجوز ا�شتبعادها بموجب القانون المعمول به.
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مقدمة

مقدمة 1

حول هذا الدليل 1.1

 CaptiView ي�شرح دليل اال�شتعمال هذا اأعمال تجميع وتهيئة وت�شغيل جهاز

لالأنظمة التالية: 

• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

يحتوي دليل اال�شتعمال هذا على اإر�شادات مهمة لالأمان 

وكذلك معلومات حول ا�شتخدام الجهاز )انظر ف�شل 

»اإر�شادات االأمان«(.

قبل اإعداد المنتج، احر�ص على قراءة دليل اال�شتعمال 

بتمعٍن.

الوظائف االختيارية للمنتج 1.2

تتوفر ب�شكل اختياري وظائف وملحقات تكميلية متنوعة خا�شة بالمنتج. 

يختلف مدى التوافر من بلد اإلى اأخرى، كما يخ�شع للوائح المحلية المنظمة. 

يرجى االت�شال بالوكيل المحلي لمعرفة الوظائف والملحقات المتوافرة.

تعريف المنتج 1.3

يوجد كود الموديل واالأرقام الم�شل�شلة الخا�شة بمنتجك على المل�شق 

التعريفي الموجود على جهاز CaptiView. قم بتدوين هذه البيانات في 

دليل اال�شتعمال الخا�ص بك واذكرها دائما عند االت�شال بنا اأو بور�شة 

الخدمة بخ�شو�ص اأية ا�شتف�شارات محتملة.

الموديل:         الرقم الم�شل�شل:

الرموز الواردة في دليل اال�شتعمال هذا 1.4

فيما يلي �شرح مدلول الرموز الم�شتخدمة في دليل اال�شتعمال هذا:

كلمة الرمز

التحذير

المدلول

ي�شير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�شتخدام غير تحذير

�شحيح يمكن اأن يوؤدي اإلى اإ�شابات بالغة 

لالأ�شخا�ص اأو الوفاة. 

ي�شير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�شتخدام غير تنبيه

�شحيح يمكن اأن يوؤدي اإلى اإ�شابات طفيفة اأو 

متو�شطة في حالة عدم تجنبه. 

ي�شير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�شتخدام غير ملحوظة

�شحيح يمكن اأن يوؤدي اإلى اأ�شرار مادية اأو 

مالية اأو بيئية كبيرة في حالة عدم تجنبه

معلومات حول اال�شتخدام ت�شاعد الم�شتخدم 

على ا�شتخدام المنتج بطريقة فنية �شحيحة 

وفعالة. 

tt  االإجراء المطلوب، يو�شح هذا الرمز اأنك تحتاج

اإلى تنفيذ اإجراء معين اأو مجموعة اإجراءات 

معينة.
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اإر�شادات االأمان

اإر�شادات االأمان 2

اال�شتخدام المطابق للتعليمات 2.1

الموديول CaptiView عبارة عن جهاز ب�شري يمكنك ا�شتخدامه لعمل  •

تراكب للبيانات اأو ال�شور. ويمكن عر�ص هذه التراكبات في و�شعية 

متراكبة فوق ال�شورة المجهرية اأو فوق �شورتها الخا�شة على خلفية 

�شوداء. ويمكن لم�شتخدمين مراقبة العينة تحت المجهر في وقت واحد 

 عبر المخارج الب�شرية. 

وباالإ�شافة اإلى ذلك يمكنك تو�شيل كاميرا �شور اأو ڤيديو. 

tt اقت�شر على ا�شتخدام المو�شالت والكابالت الموجودة �شمن مجموعة

التجهيزات الموردة لغر�ص تو�شيل جهاز CaptiView. وا�شتخدم هذه 

المو�شالت والكابالت اأي�شا عند تو�شيل الجهاز بجهاز خارجي يقدم 

بيانات.

يمكن مواءمة جهاز CaptiView فقط مع حامل الوحدات الب�شرية  •

.Leica M530

اال�شتخدام غير المطابق للتعليمات 2.2

اقت�شر على ا�شتخدام جهاز CaptiView كما هو م�شروح في دليل  •

اال�شتعمال هذا. وعدم مراعاة هذه التعليمات قد يوؤدي اإلى اأ�شرار 

مادية.

توجيهات لل�شخ�ص الم�شوؤول عن الجهاز 2.3

تاأكد من عدم ا�شتخدام جهاز CaptiView اإال من قبل م�شتخدمين  •

مدربين.

احر�ص على توافر دليل اال�شتعمال هذا دائما في مكان ا�شتخدام  •

الجهاز.

قم باإجراء فحو�شات دورية للتاأكد من التزام الم�شتخدمين بمتطلبات  •

االأمان.

قم باإعطاء نبذة وافية للم�شتخدمين وا�شرح لهم مدلوالت عالمات  •

ور�شائل التحذير.

حدد الم�شوؤوليات الخا�شة بتح�شير الجهاز للت�شغيل وعملية ت�شغيله  •

واأعمال �شيانته. وراقب االلتزام بهذه الم�شوؤوليات.

ال ت�شتخدم جهاز CaptiView اإال وهو في حالة �شليمة. •

 اأبلغ وكيل Leica Microsystems المحلي اأو �شركة •

 Leica Microsystems (Schweiz) AG، الق�شم الطبي، 
Heerbrugg 9435، �شوي�شرا، فورا اإذا اكت�شفت اأي عيب بالمنتج قد 

يت�شبب في اإ�شابة اأو �شرر.

تاأكد من االلتزام باالإجراءات االحترازية االعتيادية الخا�شة بالتداخل  •

الكهرومغناطي�شي واالإ�شعاعات االأخرى.

ال تقم باإدخال اأية تغييرات على هذا الجهاز. •

الوحدات المو�شلة وجميع عمليات التهيئة الخا�شة بالو�شالت البينية  •

التناظرية والرقمية )مداخل ومخارج االإ�شارة( يجب اأن تكون معتمدة 

وفقا للموا�شفة IEC 60601-1/EN 60601-1 لالأجهزة الطبية. ويتحمل 

الم�شتخدم م�شوؤولية التاأكد من عدم تجاوز حدود الموا�شفات المذكورة 

اأعاله. واإذا �شاورك ال�شك، فيرجى االت�شال بالق�شم الفني المعني اأو 

الوكيل الم�شوؤول.

يكون النظام بالكامل غير متوافق مع �شهادة CE اإذا تم ت�شغيل الجهاز مع  •

.CE مكونات ال تحمل �شهادة

توجيهات لم�شتخدم الجهاز 2.4

اتبع االإر�شادات التي يعطيها لك �شاحب العمل فيما يتعلق بتنظيم  •

العمل واالأمان اأثناء اإجراء االأعمال.

اتبع التعليمات الواردة في هذا الدليل. •

•  IEC النظام الكهربائي بمكان التركيب يجب اأن يتوافق مع موا�شفات

و CEC و NEC كما هو معمول به. 

• .CaptiView ال تقم بتعقيم جهاز

التزم باللوائح القانونية المعمول بها واللوائح الخا�شة بالبلد  •

والمتعلقة بمنع الحوادث وحماية البيئة.

افح�ص االأداء الوظيفي لجهاز CaptiView قبل العملية الجراحية. •

مخاطر اال�شتعمال 2.5

تنبيه

خطر اإلحاق ال�سرر بالجهاز من جراء التخزين غير ال�سليم!

tt احر�ص على حماية اجلهاز من التعر�ص الأ�شعة ال�شم�ص

املبا�رشة واحلرارة.
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الت�شميم والوظيفة

الت�شميم والوظيفة 3

3.1 CaptiView متحكمات الجهاز

�

مفتاح االإيقاف في حالة الطوارئ 1

3.2 Leica M530 OH6/OHX ت�شميم ووظيفة المقاب�ص لنظام

1

1 CaptiView ذراع تحكم للتنقل في القائمة بجهاز
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االأ�شالك

االأ�شالك 4

 فح�ص االأ�شالك بنظام 4.1

Leica OH6/ OHX
4.1.1 Leica OH6 نظام

1

2

3

4

tt:تاأكد اأن المقاب�ص (1) حتى (4) مخ�ش�شة فقط مع الو�شالت التالية

IGS نظام  XGA 3  1
FL800 نظام  XGA 2  2

مدخل عام )مثال كاميرا منظارية(  XGA 1  3
CaptiView بالجهاز  XGA Out  4

4.1.2 Leica OHX نظام

XGA in  مدخل عام )مثال كاميرا منظارية(  1 
ملحوظة: نظام IGS ونظام FL800 مو�شالن داخليا

 IGS مو�شل  NAV  2 
ملحوظة: نظام FL800 مو�شل داخليا



الجهاز CaptiView / الرقم المرجعي 768 746 10 / الإ�صدار 601

الت�شغيل

الت�شغيل 5

ت�شغيل الجهاز مع المقاب�ص للنظام  5.1

Leica M530 OH6 / OHX

5

2

3Z F

4

1

تكبير Mag اأعلى/اأ�شفل 1

ذراع تحكم )اختياري الإجراء الحركات الراأ�شية واالأفقية XY اأو للتنقل  2

)CaptiView في القائمة بجهاز

WD اأعلى/اأ�شفل 3
زر اختيار 4

مفتاح تحرير الكل ALL-FREE لتحرير جميع المكابح 5

CaptiView الرموز االإر�سادية لقائمة جهاز

تحريك ذراع التحكم في اتجاه...

+X: تفعيل/اإيقاف فعالية الت�شوير
تحكم فردي في محددات االإ�شاءة مع محطة العمل IGS: قائمة   :X–

ENTER االإدخال

+Y: زيادة درجة �شطوع ال�شورة المعرو�شة، مع الت�شفح الأعلى بقائمة 
IGS محطة العمل

تقليل درجة �شطوع ال�شورة المعرو�شة مع محطة العمل IGS: ت�شفح   :Y–
القائمة الأ�شفل

يمكن تهيئة مفاتيح المقاب�ص ب�شكل منف�شل بالمقب�ص االأي�شر   

واالأيمن.

 X/Y يمكن تهيئة ذراع التحكم (2) الإجراء الحركة الراأ�شية واالأفقية

.CaptiView للمجهر اأو للتحكم في القائمة عند ا�شتخدام جهاز

ت�شغيل جهاز CaptiView من خالل  5.2

وحدة التحكم الخا�شة بنظام 

Leica M530 OH6 / OHX
ت�شغيل وحدة التحكم 5.2.1

 "DIC" ف�شيتم اإ�شافة زر و�شول �شريع ،CaptiView اإذا كنت ت�شتخدم جهاز

اإلى �شطر القائمة الثابت.

تغيير درجة ال�شطوع الحالية لبيانات ال�شورة:

tt. في �شفحة "DIC"، ا�شغط على الزر  اأو 

اأو

tt.انقر على �شريط �شبط درجة ال�شطوع مبا�شرة

النقر لوهلة ق�شيرة على الزر  اأو  يوؤدي اإلى تغيير قيمة 

ال�شطوع على مراحل مقدار كل منها %10. 

ا�شتخدم الزر "Image Off" )اإطفاء ال�شورة( لمنع العر�ص في جهاز 

CaptiView )درجة ال�شطوع = %0(.

يمكنك اأي�شا تغيير درجة �شطوع ال�شورة با�شتخدام المقب�ص 

CAN/المفتاح القدمي.
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الت�شغيل

الت�شغيل من خالل المقب�ص/المفتاح القدمي 5.2.2

يمكن تخ�شي�ص الوظائف التالية للمقب�ص/المفتاح القدمي الخا�ص بك 

 :CaptiView للتحكم في جهازك

"DIC( "DIC: Image On/Off: ت�شغيل/اإطفاء ال�شورة(
تقوم يدويا بت�شغيل/اإطفاء ال�شا�شة مع البيانات المتراكبة. ويتم تحويل 

و�شع محددات االإ�شاءة على النحو الذي تم تهيئته في اإعدادات الم�شتخدم.

"DIC( "DIC: Microscope Data On/Off: ت�شغيل/اإيقاف بيانات  •
 المجهر( تفعيل واإيقاف فعالية اإدخال بيانات المجهر على الفور 

)انظر �شفحة 8 لمزيد من التفا�شيل(

 "DIC( "DIC: Shutter Control: التحكم في محدد االإ�شاءة(  •
تفتح اأو تغلق محدد االإ�شاءة يدويا على النحو الذي تم تهيئته م�شبقا 

في اإعدادات الم�شتخدم.

 "+ DIC( "DIC: Brightness: زيادة درجة ال�شطوع( •
تقوم بزيادة درجة �شطوع البيانات المتراكبة.

 "– DIC( "DIC: Brightness: تقليل درجة ال�شطوع(. •
تقوم بتقليل درجة �شطوع البيانات المتراكبة.

اإعدادات الم�شتخدم 5.2.3

يمكنك تهيئة االإعدادات التالية للم�شتخدم في اإعدادات الم�شتخدم:

ال�شطوع االفترا�شي ل�شورة بيانات متراكبة وغير متراكبة •

نمط التراكب •

قناة اإدخال ال�شورة •

• DIC In تخ�شي�ص مدخل

بيانات المجهر  •

درجة ال�شطوع المرتبطة باالإ�شاءة •

اإعداد ال�شطوع االفترا�شي ل�شورة بيانات متراكبة وبيانات غير متراكبة:

tt ا�شغط على الزر  اأو  اأو انقر مبا�شرة على �شريط �شبط درجة

�شطوع االإ�شاءة.

النقر لوهلة ق�شيرة على الزر  اأو  يوؤدي اإلى تغيير قيمة 

ال�شطوع على مراحل مقدار كل منها درجة واحدة. االحتفاظ بالزر 

م�شغوطا باأ�شبعك يوؤدي اإلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل 

منها خم�ص درجات.

اإعدادات محدد االإ�شاءة للت�شغيل اليدوي:

يمكن �شبط هذه االإعدادات اأثناء اإجراء العملية الجراحية عن طريق 

المقب�ص CAN اأو �شا�شة "DIC" لوحدة التحكم.
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الت�شغيل

نمط التراكب

tt CaptiView حدد الكيفية التي �شيتم بها عر�ص البيانات على جهازك

في قائمة الخيارات "Overlay mode" )نمط التراكب(.

Overlay )التراكب(:
البيانات المعرو�شة يتم عمل تراكب لها في العد�شة العينية على النطاق 

الجراحي.

يتم فتح جميع محددات االإ�شاءة.

Non-Overlay )عدم التراكب(:
البيانات المعرو�شة يتم اإظهارها على خلفية �شوداء. ويتم غلق محدد 

االإ�شاءة بجهة التراكب.

اإذا كان هناك نظام تنقل IGS مو�شال، فاإنه يتحكم اأوتوماتيكيا 

في محدد االإ�شاءة دون االرتباط بهذا االإعداد.

في النمط FL800 يتم عر�ص البيانات دائما على هيئة بيانات غير 

متراكبة.

Image Injection Channel )قناة اإدخال ال�سورة(
يمكن اختيار العد�شة المراد اإدخال ال�شورة عن طريقها )Left )ي�شارا(، 

Right )يمينا(، Right + Left )ي�شارا + يمينا((.

Show Microscope Data )اإظهار بيانات المجهر(
يمكن اإدخال بيانات المجهر. البيانات المدخلة هي: 

م�شافة العمل •

التكبير •

�شطوع االإ�شاءة •

حالة الت�شجيل  •

معايير االختيار هي:

ت�شغيل - اإيقاف - انتهاء المهلة الزمنية •

اأعلى - ا�شفل )النطاق( •

في حالة اختيار »انتهاء المهلة الزمنية« ال تظهر بيانات المجهر اإال في 

حالة تغيير م�شافة العمل اأو التكبير اأو �شطوع االإ�شاءة اأو ت�شغيل الت�شجيل. 

وتختفي بيانات المجهر اأوتوماتيكيا بعد مرور 5 ثوان.

عالوة على ذلك يمكن �شبط لون بيانات المجهر )اأخ�شر اأو اأ�شفر اأو اأزرق 

اأو اأحمر(.

Illumination Linked Brightness )درجة ال�سطوع المرتبطة باالإ�ساءة(
تربط درجة �شطوع ال�شا�شة بدرجة �شطوع اإ�شاءة النظام.



9 الجهاز CaptiView / الرقم المرجعي 768 746 10 / الإ�صدار 01
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5.2.4 IGS اإعدادات لال�شتخدام مع محطة العمل

محطة العمل IGS المو�شلة يمكن اأن توفر بيانات متنوعة للتراكب. البيانات 

يمكن اأن تكون عبارة عن بيانات مترابطة ومتراكبة )على �شبيل المثال، 

النموذج ال�شبكي IGS( اأو اأنواع متعددة من بيانات ال�شورة غير المترابطة 

وغير المتراكبة.

اإذا كان جهاز CaptiView مت�شال بمحطة العمل IGS، ف�شوف تتولى 

محطة العمل مهمة التحكم في محددات االإ�شاءة. واإذا كانت 

البيانات المترابطة )مثال النموذج ال�شبكي IGS( متراكبة، ف�شوف 

تظل جميع محددات االإ�شاءة مفتوحة بحيث يمكن عمل تراكب 

للبيانات على �شورة الج�شم المعني. واإذا تم عر�ص بيانات غير 

مترابطة )مثل CT اأو MRI اأو موجات فوق �شوتية(، ف�شيتم تفعيل 

اإعدادات محددات االإ�شاءة المخزنة في وحدة التحكم.

لن تحتاج اإلى تهيئة اأية اإعدادات بوحدة التحكم.

5.2.5 CaptiView وظيفة االأمان بجهاز

اإذا تعذر التحكم في محددات االإ�شاءة، ب�شبب خلل وظيفي، اأو اإذا تم ت�شغيل 

ال�شا�شة تلقائيا و/اأو عر�شت اإ�شارة ڤيديو غير �شحيحة:

tt.ا�شغط على المفتاح (1) الإطفاء ال�شا�شة يدويا وتحرير محدد االإ�شاءة

هناك لمبة حمراء في الزر االن�شغاطي، ت�شير اإلى اأن ال�شا�شة تم اإطفاوؤها 

واأن جميع محددات االإ�شاءة مفتوحة.

tt.Leica ات�شل بوكيل �شركة

المفتاح (1) الخا�ص باالإطفاء اليدوي لل�شا�شة وتحرير جميع 

محددات االإ�شاءة ينبغي اأال يتم تفعيله اإال با�شتخدام اأداة ثلمة 

.CaptiView ومعقمة اإذا كان هناك غطاء معقم على المجهر وجهاز

�

الإرجاع مهمة التحكم في محددات االإ�شاءة مرة اأخرى اإلى وحدة التحكم اأو 

:IGS اإلى محطة العمل

tt ا�شغط على مفتاح االإطفاء اليدوي لل�شا�شة وتحرير جميع محددات

االإ�شاءة (1).

تنطفئ اللمبة الحمراء بمفتاح االإطفاء اليدوي لل�شا�شة وتحرير جميع 

محددات االإ�شاءة (1).
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6 CaptiView اإعدادات جهاز

.XGA تجد في هذا الف�شل و�شفا تف�شيليا عن تخ�شي�ص مقاب�ص

6.1 FL800 التطبيق 1 - نمط

FL800 مدخل نمط

.CaptiView لم�شتخدم معين في جهاز Leica FL800 لعر�ص اإ�شارة نظام Leica لتجهيز مجهر العمليات

DIC اإعدادات الم�ستخدم

No device )ال يوجد جهاز(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
)FL800 نمط( FL800   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

No device )ال يوجد جهاز(   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
  Default DIC In 

)DIC 2 مدخل( DIC In 2 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

Leica FL800 settings  Handle left )المقب�ص االأي�شر(: 
)Leica FL800 اإعدادات(  
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6.2 IGS التطبيق 2 - نمط

IGS مدخل نمط

.CaptiView لم�شتخدم معين في جهاز IGS لعر�ص اإ�شارة نظام Leica لتجهيز مجهر العمليات

DIC اإعدادات الم�ستخدم

No device )ال يوجد جهاز(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
No device )ال يوجد جهاز(   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

)IGS نمط( IGS   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
 Default DIC In 

)DIC 3 مدخل( DIC In 3 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

)IGS4 اإلى IGS1( IGS1 to IGS4 Handle left )المقب�ص االأي�شر(:  
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التطبيق 3 - النمط العادي 6.3

مدخل النمط العادي

.CaptiView لعر�ص اإ�شارة منظار مثاًل لم�شتخدم معين في جهاز Leica لتجهيز مجهر العمليات

DIC اإعدادات الم�ستخدم

Common )النمط العادي(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
No device )ال يوجد جهاز(   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2
No device )ال يوجد جهاز(   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3

 Default DIC In 
)DIC 1 مدخل( DIC In 1 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

 DIC Image On/Off  Handle left )المقب�ص االأي�شر(:  
)DIC ت�شغيل/اإيقاف �شورة(  
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6.4 FL800 نمط + IGS التطبيق 4 - نمط

FL800 نمط + IGS مدخل نمط

.CaptiView لم�شتخدم معين في جهاز Leica FL800 و/اأو IGS لعر�ص اإ�شارة نظام Leica لتجهيز مجهر العمليات

DIC اإعدادات الم�ستخدم

No device )ال يوجد جهاز(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
)FL800 نمط( FL800   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

)IGS نمط( IGS   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
 Default DIC In 

)DIC 3 مدخل( DIC In 3 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

)IGS4 اإلى IGS1( IGS1 to IGS4 Handle left )المقب�ص االأي�شر(: 
)DIC تحويل مدخل( DIC In toggle  

Leica FL800 settings Handle right )المقب�ص االأيمن(: 
)Leica FL800 اإعدادات(  
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التطبيق 5 - نمط FL800 + النمط العادي 6.5

مدخل نمط FL800 + النمط العادي

.CaptiView و/اأو منظار مثال لم�شتخدم معين في جهاز Leica FL800 لعر�ص اإ�شارة نظام Leica لتجهيز مجهر العمليات

DIC اإعدادات الم�ستخدم

Common )النمط العادي(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
)FL800 نمط( FL800   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

No device )ال يوجد جهاز(   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
 Default DIC In 

)DIC 1 مدخل( DIC In 1 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

 DIC Image On/Off  Handle left )المقب�ص االأي�شر(:  
)DIC ت�شغيل/اإيقاف �شورة(  

Leica FL800 settings  

)Leica FL800 اإعدادات(  

 )DIC تحويل مدخل( DIC In toggle  

)لالنتقال من النمط العادي اإلى نمط 

)Leica FL800
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التطبيق 6a - نمط IGS )االأول( + النمط العادي )الثاني( 6.6

IGS مدخل النمط العادي + نمط

.CaptiView اأولوية اأولى( و/اأو منظار مثال )اأولوية ثانية( لم�شتخدم معين في جهاز( IGS لعر�ص اإ�شارة نظام Leica لتجهيز مجهر العمليات

DIC اإعدادات الم�ستخدم

Common )النمط العادي(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
No device )ال يوجد جهاز(   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

)IGS نمط( IGS   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
 Default DIC In 

)DIC 3 مدخل( DIC In 3 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

 DIC Image On/Off  Handle left )المقب�ص االأي�شر(:  
)DIC ت�شغيل/اإيقاف �شورة(  

 )DIC تحويل مدخل(  DIC In toggle  

)لالنتقال من نظام IGS اإلى النمط 

العادي، اإذا كان نظام IGS يتولى 

)CaptiView التحكم في جهاز

)IGS4 اإلى IGS1( IGS1 to IGS4 Handle right )المقب�ص االأيمن(: 
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التطبيق 6b - نمط IGS )الثاني( + النمط العادي )االأول( 6.7

IGS مدخل النمط العادي + نمط

.CaptiView اأولوية ثانية( و/اأو منظار مثال )اأولوية اأولى( لم�شتخدم معين في جهاز( IGS لعر�ص اإ�شارة نظام Leica لتجهيز مجهر العمليات

DIC اإعدادات الم�ستخدم

Common )النمط العادي(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
No device )ال يوجد جهاز(   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

)IGS نمط( IGS   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
 Default DIC In 

)DIC 1 مدخل( DIC In 1 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

 DIC Image On/Off  Handle left )المقب�ص االأي�شر(:  
)DIC ت�شغيل/اإيقاف �شورة(   

 )DIC تحويل مدخل( DIC In toggle
)لالنتقال من نظام IGS اإلى النمط 

العادي(

)IGS4 اإلى IGS1( IGS1 to IGS4 Handle right )المقب�ص االأيمن(: 
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التطبيق 7a - نمط FL800 )االأول( + نمط IGS )الثاني( + النمط العادي )الثالث( 6.8

IGS النمط العادي + نمط + FL800 مدخل نمط

لتجهيز مجهر العمليات Leica لعر�ص اإ�شارة نظام Leica FL800  )اأولوية اأولى( ونظام IGS )اأولوية ثانية( و/اأو منظار مثال )اأولوية ثالثة( لم�شتخدم معين 

.CaptiView في جهاز

DIC اإعدادات الم�ستخدم

Common )النمط العادي(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
)FL800 نمط( FL800   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

)IGS نمط( IGS   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
 Default DIC In 

)DIC 2 مدخل( DIC In 2 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

 DIC Image On/Off  Handle left )المقب�ص االأي�شر(:  
)DIC ت�شغيل/اإيقاف �شورة(  

Leica FL800 settings  

)Leica FL800 اإعدادات(  

 )DIC تحويل مدخل( DIC In toggle  

)لالنتقال من نظام IGS اإلى النمط 

العادي(

)IGS4 اإلى IGS1( IGS1 to IGS4 Handle right )المقب�ص االأيمن(: 
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التطبيق 7b - نمط FL800 )االأول( + نمط IGS )الثالث( + النمط العادي )الثاني( 6.9

IGS النمط العادي + نمط + FL800 مدخل نمط

لتجهيز مجهر العمليات Leica لعر�ص اإ�شارة نظام Leica FL800  )اأولوية اأولى( ونظام IGS )اأولوية ثالثة( و/اأو منظار مثال )اأولوية ثانية( لم�شتخدم معين 

.CaptiView في جهاز

DIC اإعدادات الم�ستخدم

Common )النمط العادي(  :)DIC 1 مدخل( DIC In 1
)FL800 نمط( FL800   :)DIC 2 مدخل( DIC In 2

)IGS نمط( IGS   :)DIC 3 مدخل( DIC In 3
 Default DIC In 

)DIC 1 مدخل( DIC In 1 )مدخل DIC االفترا�شي(:  

اإعدادات مقب�ض الم�ستخدم

 DIC Image On/Off  Handle left )المقب�ص االأي�شر(:  
)DIC ت�شغيل/اإيقاف �شورة(  

Leica FL800 settings  

)Leica FL800 اإعدادات(  

 )DIC تحويل مدخل( DIC In toggle  

)لالنتقال من النمط العادي اإلى 

)IGS نمط

)IGS4 اإلى IGS1( IGS1 to IGS4 Handle right )المقب�ص االأيمن(: 
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العناية وال�شيانة 7

اإر�شادات ال�شيانة 7.1

تنبيه

خطر اإلحاق ال�سرر بالجهاز من جراء التخزين غير ال�سليم!

tt اإال مع تغطيته باالأغطية CaptiView ال تقم بتخزين جهاز

الواقية من االأتربة.

tt احر�ص على حماية اجلهاز من التعر�ص الأ�شعة ال�شم�ص

املبا�رشة واحلرارة.

tt.CaptiView تجنب اال�شتخدام غير ال�شليم لجهاز

tt با�شتخدام فوطة مبللة ثم جففه CaptiView قم بتنظيف ج�شم

با�شتخدام قطعة قما�ص ناعمة خالية من الوبر.

tt من الرطوبة واالأبخرة واالأحما�ص CaptiView حافظ على جهاز

والقلويات والمواد االأكالة.

tt.ال تقم بتخزين مواد كيميائية بجانب الجهاز

tt حافظ على الجهاز من الزيت وال�شحوم. ال تقم اأبداً بت�شحيم اأو تزييت

االأجزاء الميكانيكية اأو االأ�شطح االنزالقية.

tt.وال المقاب�ص CaptiView ال تقم بتعقيم جهاز

tt ا�شتخدم مركبات من مجموعة مطهرات ،CaptiView لتطهير جهاز

االأ�شطح التي تعتمد على المكونات الفعالة التالية:

االألدهيدات،  •

الكحوليات،  •

مركبات االأمونيوم الرباعية. •

لتجنب حدوث تلفيات بالخامات، ال تقم اأبدا با�شتحدام المنتجات 

التي تقوم على

مركبات ان�شطار الهالوچين، •

االأحما�ص الع�شوية القوية، •

مركبات ان�شطار االأك�شچين، •

tt.اتبع االإر�شادات ال�شادرة عن الجهة المنتجة للمطهرات

ال�شيانة 7.2

ال يحتاج جهاز CaptiView اإلى �شيانة. للحفاظ على اعتمادية الجهاز 

نن�شحك باالت�شال بموؤ�ش�شة خدمة Leica الم�شوؤولة.

ويمكنك ترتيب مواعيد الفحو�شات الدورية معهم، اأو اإبرام عقد �شيانة، 

اإذا لزم االأمر.

الخدمة 7.3

 يجب اأال يتم اإجراء اأعمال الخدمة اإال على اأيدي فنيي خدمة •

Leica Microsystems المدربين.
 يجب االقت�شار على ا�شتخدام قطع الغيار االأ�شلية من •

.Leica Microsystems

التخل�ص من المنتجات 7.4

في حالة التخل�ص من الوحدة تراعى اللوائح المحلية ذات ال�شلة. يجب  •

اال�شتعانة ب�شركات التخل�ص من النفايات. يتم اإعادة تدوير مواد 

التغليف الخا�ص بالوحدة.
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ما العمل اإذا...� 8

التغلب على اأعطال تراكب البيانات 8.1

ال يوجد تراكب لل�سور العطل:  

 ال�شبب 1:  م�شدر البيانات ال يقوم باإر�شال ال�شورة.

مو�شل كابل الڤيديو XGA اأو كابل الڤيديو XGA تالف اأو 

مو�شل بطريقة غير �شحيحة.

اإ�سالح العطل:

tt.راجع ما اإذا كان م�شدر البيانات يقوم باإر�شال ال�شورة

tt وم�شدر CaptiView وجهاز OH6/OHX افح�ص الكابالت الوا�شلة بين

الكابل الخارجي.

tt مو�شاًل بم�شدر الكابل الخارجي ب�شكل XGA اإذا كان كابل الڤيديو

.Leica شحيح، فات�شل بوكيل �شركة�

ال�سورة املرتاكبة تفتقر اإىل اللون ال�سحيح. العطل:  

 ال�شبب 1:  الو�شلة القاب�شية تالفة.

مو�شل كابل الڤيديو  XGA اأو كابل الڤيديو XGA تالف اأو 

غير مركب بطريقة غير �شحيحة.

اإ�سالح العطل:

tt بين المجهر وم�شدر البيانات XGA افح�ص مو�شالت كابل الڤيديو

الخارجي.

اإذا كان كابل الڤيديو XGA مو�شاًل بم�شدر الكابل الخارجي ب�شكل 

.Leica شحيح، فات�شل بوكيل �شركة�

ال�شبب 2:  توازن اللون االأبي�ص بكاميرا الڤيديو )المنظار( المو�شلة 

 للتراكب غير موجود.

عدم وجود توازن اللون االأبي�ص في كاميرا الڤيديو يوؤدي 

اإلى حدوث تفاوتات لونية.

اإ�سالح العطل:

tt قم باإجراء موازنة للون االأبي�ص بكاميرا الڤيديو )المنظار( المو�شلة

للتراكب.

tt اإذا كان م�شدر البيانات الخارجي عبارة عن كاميرا ڤيديو، فقم

باإجراء موازنة للون االأبي�ص.

 ال�شبب 3:  المحول تالف.

المحول الذي يقوم بمعالجة اإ�شارات الڤيديو يقوم باإرجاع 

اإ�شارة  XGA غير �شحيحة.

اإ�سالح العطل:

tt.افح�ص المحول

العطل:   يتم تركيب خط المع عند عر�ض االأج�سام الداكنة

اإ�سالح العطل:ال�شبب:  محطة العمل المو�شلة ال تقم باإيقاف الموديول.

tt.واإعدادات البرنامج IGS افح�ص محطة العمل

العطل:   ال�سورة المتراكبة حادة ولكن ال يمكن عر�سها اإال 

باأق�سى تركيز

اأنت ال ترى ال�شورة بعينك ال�شائدة. اإ�سالح العطل:ال�شبب: 

tt قم بتحويل ال�شورة اإلى قناة اأخرى با�شتخدام اإعدادات الم�شتخدم

 )ارجع اإلى ف�شل »اإعدادات الم�شتخدم«، �شفحة 7(. 

اأنت االآن ترى ال�شورة بعينك ال�شائدة.

العطل:   عندما تتغير ال�سورة من م�سار ال�سعاع االأيمن اإلى م�سار 

ال�سعاع االأي�سر )اأو العك�ض(، تكون البيانات المترابطة 

غير متوائمة مع المنظور الجديد

اإ�سالح العطل:ال�شبب:  محطة العمل ال ت�شتقبل اإ�شارة التغيير اأو ال تقيمها.

tt.افح�ص محطة العمل واإعدادات البرنامج

العطل:   الخطوط المترابطة غير متراكبة بدقة على الج�سم.

ال�شبب:  لم يتم معايرة جهاز CaptiView بالن�شبة لبرمجيات 

.IGS نظام

اإ�سالح العطل:

tt IGS من خالل وكيل CaptiView قم بمعايرة جهاز 

.)IGS انظر دليل اال�شتخدام الخا�ص ببرمجيات نظام(
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ال�سورة المتراكبة خارج البوؤرة العطل:  

خطاأ انك�شاري غير م�شحح. اإ�سالح العطل:ال�شبب: 

tt قم بت�شحيح الخطاأ االنك�شاري بالعد�شات العينية )انظر دليل

ا�شتعمال المجهر(.

التغلب على اأعطال محددات االإ�شاءة 8.2

العطل:   ال ت�سدر �سورة من املجهر عند اإيقاف تفعيل 

وظيفة الرتاكب

ال�شبب 1:  جهاز CaptiView ي�شتقبل اأوامر غير �شحيحة من محطة 

العمل IGS. تظل محددات االإ�شاءة مغلقة.

اإ�سالح العطل:

tt.IGS افح�ص محطة العمل

اإذا كانت محطة العمل IGS ال تعمل بال�شكل ال�شحيح:

tt ا�شغط على مفتاح االإطفاء اليدوي لل�شا�شة وفتح جميع محددات

 ،»CaptiView االإ�شاءة (18) )ارجع اإلى ف�شل »متحكمات جهاز

.IGS شفحة 4( وات�شل بوكيل�

خلل بجهاز CaptiView. تظل محددات االإ�شاءة مغلقة. اإ�سالح العطل:ال�شبب 2: 

tt.IGS افح�ص محطة العمل

اإذا كانت محطة العمل IGS ال تعمل بال�شكل ال�شحيح:

tt ا�شغط على مفتاح االإطفاء اليدوي لل�شا�شة وفتح جميع محددات

 ،»CaptiView االإ�شاءة (18) )ارجع اإلى ف�شل »متحكمات جهاز

Leica شفحة 4( وات�شل بوكيل�

العطل:   حمددات االإ�ساءة ال تنغلق/تنفتح على النحو املطلوب

 ال�شبب:  تم �شبط اإعدادات DIC ب�شكل غير �شحيح. 

 "DIC Settings" و�شع محددات االإ�شاءة المخزن في قائمة

)اإعدادات DIC( غير �شحيح.

اإ�سالح العطل:

tt "DIC" راجع و�شع المحددات المخزن في قائمة وحدة التحكم 

)انظر �شفحة 8( وا�شبطها ح�شب المطلوب.

التغلب على اأعطال ال�شا�شة 8.3

تعر�ض ال�سا�سة خطاأ في االإ�سارة العطل:  

ال�شبب 1:  تعمل ال�شا�شة من تلقاء نف�شها و/اأو تعر�ص اإ�شارة ڤيديو غير 

�شحيحة.

اإ�سالح العطل:

tt ا�شغط على مفتاح االإطفاء اليدوي لل�شا�شة وفتح جميع محددات

 ،»CaptiView االإ�شاءة (18) )ارجع اإلى ف�شل »متحكمات جهاز

.Leica Microsystems شفحة 4(. ات�شل بوكيل �شركة�
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الموا�شفات

الموا�شفات 9

البيانات الكهربائية 9.1

الت�سنيف العام

B النوع نوع الحماية  

م�سدر اإمداد الطاقة

+24 ڤلط تيار م�شتمر   جهد الدخل 

)CAN عن طريق و�شلة(

بحد اأق�شى 10 واط ا�شتهالك الطاقة  

واجهة الم�ستخدم الر�سومية

0.7V p-p / 75 اأوم  RGB اإ�شارات

TTL التزامن الراأ�شي 

والتزامن االأفقي

–  800 )اأفقي( × 600 )راأ�شي(   درجات الو�شوح ال�شارية 

بك�شل عند 75/72/60 هرتز

–  1280 )اأفقي( × 720 )راأ�شي(   
بك�شل عند 60 هرتز

–  1600 )اأفقي( × 900 )راأ�شي(    
بك�شل عند 60 هرتز

–  1920 )اأفقي( × 1080 )راأ�شي(    
بك�شل عند 60 هرتز

البيانات الب�شرية 9.2

خ�سائ�ض ال�سا�سة

3 لوحات HTPS ناقلة النوع 

1080 × 1920 بك�شل الو�شوح  

بحد اأدنى 500:1 )اأ�شلي( التباين  

24 بت عمق اللون 

البيانات الفيزيائية 9.3

الوزن

1 كجم  CaptiView جهاز

الظروف الجوية المحيطة 9.4

–40°م حتى +70°م   النقل 

–40°ف حتى +158°ف
–10°م حتى +55°م   التخزين 

 –14°ف حتى +131°ف
رطوبة ن�شبية حتى %75

+10°م حتى +40°م   النمط 

 +50°ف حتى +104°ف
رطوبة ن�شبية حتى %75

الموا�شفات القيا�شية الم�شتوفاة 9.5

CE المطابقة ل�سهادة

موا�شفة االأجهزة الطبية EEC/93/42 �شاملة التعديالت. •

الت�شنيف: الفئة I، بالتوافق مع الملحق IX، القاعدة 1 والقاعدة 12 من  •

موا�شفة االأجهزة الطبية.

• .IEC 60601-1 موا�شفة المعدات الطبية الكهربائية

• .IEC 60601-1-2 موا�شفة التوافق الكهرومغناطي�شي

الق�شم الطبي، ب�شركة Leica Microsystems (Schweiz) AG، حائز على  •

 ISO 13485 شهادات في نظام االإدارة وفقا للمو�شفات العالمية�

و ISO 14001 المتعلقة باإدارة الجودة و�شمان الجودة واإدارة البيئة.

التوافق 9.6

Leica M530 OH6 االأنظمة  

Leica M530 OHX  



23 الجهاز CaptiView / الرقم المرجعي 768 746 10 / الإ�صدار 01

 



الجهاز CaptiView / الرقم المرجعي 768 746 10 / الإ�صدار 2401

 



25 الجهاز CaptiView / الرقم المرجعي 768 746 10 / الإ�صدار 01

 



768/00 746 10 • © حقوق الطبع والن�شر ل�شركة Leica Microsystems (Schweiz) AG، الق�شم الطبي، CH-9435 Heerbrugg، 2016 • تمت الطباعة – 03. 2016 • عر�شة الإجراء تعديالت • يعد كل من LEICA و�شعار Leica عالمات 

Leica Microsystems IR GmbH تجارية م�شجلة ل�شركة

www.leica-microsystems.com

التعاون المثمر بمبداأ »مع الم�ستخدم، من اأجل الم�ستخدم« هو دائما الركيزة الأ�سا�سية للقوة 

البتكارية ل�سركة ‘Leica Microsystems. ولقد طورنا قيم �سركتنا الخم�س على هذا الأ�سا�س: 

الريادة، والجودة الفائقة، وروح الفريق، والتفاني في العلوم، والتح�سين الم�ستمر.

الق�سم الطبي

ما الذي يتوقعه الجراح من المجهر الجراحي الفائق؟ �سور وا�سحة وحادة المعالم، ونظام 

تركيبي يواكب احتياجات الجراح ومتطلبات الفريق الم�سارك في العملية الجراحية.

ابتكارات للحياة العملية

منذ ظهور اأول مجهر جراحي بعد�سات وا�سعة النطاق في ثمانينات القرن الع�سرين، اإلى 

 المجاهر الأولى التي تعمل بوحدات ب�سرية اأفقية واإ�ساءة LED، كانت �سركة

Leica Microsystems في مقدمة ركب البتكار في مجال تطوير المجاهر الجراحية.

ڤيديوهات HD والتفلور واأنظمة الروؤية ال�سبكية تعك�س الطبيعة البتكارية الم�ستمرة التي 

يتميز بها فريق Leica. ن�سعى دائما اإلى اإمداد الجراح بالتقنيات الفائقة لرفع م�ستوى اأدائه 

وزيادة راحته، وكل ذلك ل�سالح المري�س.

 Leica Microsystems - �سركة عالمية لديها �سبكة كبيرة من مراكز خدمة العمالء 

حول العالم:

فاك�سهاتفالتواجد على م�ستوى العالم

الوليات المتحدة الأمريكية ∙ 

بافالو جروف/اإيلينوي

 +1800 248 0123+1 847 405 0164

0164 405 847 1+0123 248 800 1+ كندا ∙ كونكورد/اأونتاريو

اأ�ستراليا ∙ �سمال رايد/نيو 

�ساوث ويلز

 +61 2 8870 3500+61 2 9878 1055

30 50 80 486 1 43+0 50 80 486 1 43+ النم�سا ∙ فيينا

68 98 790 2 32+50 98 790 2 32+ بلجيكا ∙ ديجم

0111 4454 45+0101 4454 45+ الدنمارك ∙ باليروب

23 23 05 56 1 33+664 000 811 33+ فرن�سا ∙ نانتير �سيدك�س

55 41 29 41 64 49+00 40 29 41 64 49+ األمانيا ∙ فيت�سلر

03392 574 02 39+861 574 02 39+ اإيطاليا ∙ ميالنو

109 4132 70 31+100 4132 70 31+ هولندا ∙ ري�سفيك

4668 385 21 351+9112 388 21 351+ البرتغال ∙ لي�سبونة

40 95 494 93 34+992 210 900 34+ اإ�سبانيا ∙ بر�سلونة

10 45 625 8 46+45 45 625 8 46+ ال�سويد ∙ كي�ستا

44 34 726 71 41+34 34 726 71 41+ �سوي�سرا ∙ هيربروج

 المملكة المتحدة ∙ 

يلتون كينز

 +44 800 298 2344+44 1908 246 312

4163 564 2 852+6699 564 2 852+ ال�سين ∙ هونج كونج

6698 6387 21 86+6000 6039 21 86+ ∙ �سنغهاي

4336 5155 3 81+5670 6758 3 81+ اليابان ∙ طوكيو

48 65 514 2 82+43 65 514 2 82+ كوريا ∙ �سول

0628 6773 65+7823 6779 65+ �سنغافورة
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