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Tillykke med dit operationsmikroskopsystem fra Leica.
Ved udviklingen af vores systemer har vi lagt meget stor vægt på, at betjeningen er 
nem og selvforklarende. Du bør alligevel læse denne brugsanvisning grundigt, så du 
kender og kan udnytte alle fordelene med dit Leica operationsmikroskop optimalt.
Du kan finde værdifulde oplysninger om produkter og ydelser fra Leica Microsystems 
og adressen på den nærmeste Leica-repræsentant på vores hjemmeside,

www.leica-microsystems.com

Tak fordi, at du har valgt et af vores produkter. God fornøjelse med dit 
kvalitetsoperationsmikroskop med høj ydeevne fra Leica Microsystems.

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 tekniske data kan ændres uden varsel.
Oplysningerne i denne brugsanvisning er direkte relateret til brugen af systemet. 
Lægen har ansvaret for alle lægelige beslutninger.
Hos Leica Microsystems har vi bestræbt os på, at brugsanvisningen skal være 
komplet og letforståelig med fremhævelse af de vigtigste aspekter af brugen.  
Vi henviser til den nærmeste Leica-repræsentant, hvis du har brug for yderligere 
oplysninger.
Du må aldrig anvende et medicinsk produkt fra Leica Microsystems uden at have sat 
dig grundigt ind i produktets funktioner og betjening.

Erstatningsansvar
Vi henviser til vores standardsalgsvilkår og -betingelser vedrørende oplysninger om 
erstatningsansvar. Intet i denne ansvarsfraskrivelsesklausul begrænser vores 
erstatningsansvar på områder, som ikke er tilladt i henhold til gældende lov eller 
udelukker erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes i henhold til gældende lov
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Indledning

1 Indledning
1.1 Om dette dokument
Denne brugsanvisning beskriver montering, konfiguration og 
betjening af CaptiView til følgende systemer: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

Denne brugsanvisning indeholder vigtige 
sikkerhedsanvisninger samt oplysninger om brug af 
instrumentet (se kapitlet "Sikkerhedsanvisninger").

Læs hele brugsanvisningen grundigt, inden 
produktet tages i brug.

1.2 Valgfri produktegenskaber
Forskellige produktegenskaber og tilbehør fås som ekstraudstyr. 
Tilgængeligheden varierer fra land til land og afhænger af kravene  
i de lokale regler. Kontakt din lokale repræsentant for at få 
oplysninger om tilgængelige produkter.

1.3 Produktidentifikation
Produktets model- og serienummer findes på identifikations-
mærket på CaptiView. Notér disse oplysninger i brugsanvisningen, 
så du altid kan henvise til dem, hvis du har spørgsmål til vores 
repræsentant eller serviceafdeling.

Model:         Serie-nr.:  

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

Symbol Advarselsord Betydning

Advarsel Advarsel mod farer ved brug eller mod 
ukorrekt 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. 

XX  Handlingsopfordring; Dette symbol 
angiver, at du skal foretage en bestemt 
handling eller handlingssekvens.
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Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger
2.1 Tilsigtet brug
• Leica CaptiView-modulet er et optisk instrument beregnet til 

indspejling af data eller billeder. Disse overlejringer kan vises 
indspejlet over mikroskopbilledet eller alene mod en sort 
baggrund. Objektet kan observeres under mikroskopet ved de 
optiske udgange af to brugere.  
De kan yderligere tilslutte et foto- eller videokamera. 
XX Der må kun anvendes de medfølgende stik og kabler til 

tilslutning af CaptiView. Disse stik og kabler skal anvendes ved 
tilslutning til en ekstern enhed, der også leverer data.

• CaptiView kan kun tilpasses til optikholderen Leica M530.

2.2 Ukorrekt anvendelse
• Brug kun CaptiView som beskrevet i denne brugsanvisning. 

Overtrædelser af dette kan medføre tingsskader.

2.3 Anvisninger til den 
driftsansvarlige

• Sørg for, at kun instruerede brugere arbejder med CaptiView.
• Sørg for, at denne brugsanvisning altid er til rådighed ved 

apparatet.
• Kontrollér jævnligt, at brugerne overholder sikkerhedsanvisnin-

gerne under arbejdet.
• Instruer brugerne grundigt, og forklar dem betydningen af 

advarselsmærkater og -anvisninger.
• Fastsæt, hvem der er ansvarlige ved ibrugtagning og under 

brug og vedligeholdelse af apparatet. Kontrollér, at dette 
overholdes.

• Brug kun CaptiView i fejlfri tilstand.
• Anmeld straks mangler ved produktet, som medfører fare 

for personers sikkerhed, til din Leica Microsystems-
repræsentant eller til Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division, CH-9435 Heerbrugg, Schweiz.

• Sørg for, at de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger for 
elektromagnetiske og andre strålinger overholdes.

• Foretag ingen ændringer på dette apparat.

• Tilsluttede apparater og alle konfigurationer for de analoge og 
digitale interfaces (signalindgange og -udgange) skal være 
certificerede iht. IEC 60601-1/EN 60601-1 for medicinsk udstyr. 
Det ligger inden for brugerens ansvarsområde at sørge for, at 
grænseværdierne i ovennævnte norm ikke overskrides. 
Forespørg i tvivlstilfælde i den ansvarlige tekniske afdeling eller 
den lokale repræsentation.

• Hvis apparatet anvendes sammen med komponenter uden 
CE-mærkning, er hele anlægget ikke CE-konformt.

2.4 Anvisninger til brugeren
• Følg arbejdsgiverens anvisninger for tilrettelæggelse af arbejdet 

og arbejdsmiljø.
• Anvend de beskrevne instruktioner.
• Det elektriske anlæg på opstillingsstedet skal opfylde de 

relevante IEC-, CEC- og NEC-bestemmelser. 
• Steriliser ikke CaptiView.
• Overhold de gældende lovmæssige og nationale forskrifter til 

ulykkesforebyggelse og til miljøbeskyttelse.
• Kontrollér CaptiView -systemet funktion, før det anvendes 

under en operation.

2.5 Farer ved brug

FORSIGTIG!

Der kan være risiko for skader på apparatet ved ukorrekt 
opbevaring!
XX Beskyt apparatet mod direkte sollys og varme.
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Opbygning og funktion

3 Opbygning og funktion
3.1 Knapper på CaptiView

�

1 Nødstopknap

3.2 Håndtagenes design og funktion på Leica M530 OH6 / OHX

1

1 Joystick til navigation i menu i CaptiView
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Kabeltilslutning

4 Kabeltilslutning
4.1 Kontrol af kabler på  

Leica OH6 / OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Kontrollér, at stikdåserne (1) til (4) altid tilsluttes på følgende 
måde:

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 Generel indgang (f.eks. e.g. endoskopikamera)
4 XGA Out Til CaptiView

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

1 XGA in  Generel indgang (f.eks. endoskopikamera)
2 NAV IGS-stik
   Bemærk! FL800 tilsluttet internt
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Betjening

5 Betjening
5.1 Betjening af instrumentet med 

håndtag til Leica M530 OH6 / 
OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Mag op/ned
2 Joystick (valgfri til XY-bevægelser eller menunavigation i 

CaptiView)
3 WD op/ned
4 Valgknap
5 Udløserkontakt til frigørelse af alle bremser

Menuvejledning til CaptiView

Joystick flyttes i retningen...
X+: Aktivering/deaktivering af billeddannelse
X–: Individuel styring af lukkerne med IGS-arbejdsstation: Menu 

ENTER
Y+: Forøgelse af lysstyrken i det viste billede. Med oprulning i Menu 

på IGS-arbejdsstationen
Y–: Reduktion af lysstyrken i det viste billede med IGS-arbejdsstation: 

Nedrulning i menu
 Tasterne på håndtagene kan konfigureres separat for venstre og 

højre håndtag.

Joysticket (2) kan konfigureres til X/Y-bevægelse af 
mikroskopet eller menustyring ved brug af CaptiView.

5.2 Betjening af CaptiView  
på styreenheden til 
Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Betjening på styreenheden
Hvis du anvender en CaptiView, er der føjet en "DIC"-genvejsknap til 
den statiske menulinje.

Sådan ændres indblændingens aktuelle lysstyrke:
XX På siden "DIC" skal du trykke på knappen  eller .

eller
XX Klik direkte i bjælken til lysstyrkeindstilling.

Tryk kort på knappen  eller  for at ændre 
lysstyrkeværdien i trin à 10 %. 

Tryk på knappen "Image Off" for at deaktivere skærmen i 
CaptiView (lysstyrke = 0 %).

Du kan også ændre billedets lysstyrke via CAN-håndtaget/ 
-fodkontakten.
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Betjening

5.2.2 Betjening af håndtaget/fodkontakten
Følgende funktioner kan tildeles til håndtaget/fodkontakten til 
styring af CaptiView: 

"DIC: Image On/Off"
Skærmen med de indspejlede data slås til/fra manuelt. Lukkeren 
tilkobles da, som forindstillet i brugerindstillingerne.

• "DIC: Microscope Data On/Off" aktiverer eller deaktiverer 
injektionen af mikroskopdata (se mere på side 8) med det 
samme

• "DIC: Shutter Control" 
Åbner eller lukker lukkeren manuelt, som forindstillet i 
brugerindstillingerne.

• "DIC: Brightness +" 
Øger lysstyrken for de indspejlede data.

• "DIC: Brightness –" 
Reducerer lysstyrken for de indspejlede data.

5.2.3 Brugerindstillinger
I brugerindstillingerne kan du foretage følgende indstillinger for 
den pågældende bruger:
• Standardlysstyrke for billede af overlejrede og ikke-overlejrede 

data
• Overlejringstilstand
• Billedindføringskanal
• Tildeling af DIC In
• Mikroskopdata 
• Lysstyrke koblet til lampe

Indstilling af standardlysstyrken for billeder for overlejrede og ikke-
overlejrede data:
XX Tryk på knappen  eller , eller klik direkte på bjælken for 

at justere lampens lysstyrke.

Tryk kort på knappen  eller  for at ændre 
lysstyrkeværdien i trin à 1. Hold fingeren på tasten for at 
ændre værdien i 5-trin.

Lukkerindstillinger til manuel betjening:

Disse indstillinger kan justeres under operationen ved hjælp 
af CAN-håndtaget eller styreenhedens "DIC"-skærm.
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Betjening

Overlejringstilstand
XX Angiv, hvordan data skal vises på CaptiView i indstillingsmenuen 

"Overlay mode".

Overlejring:
De viste data indspejles i okularet over operationsfeltet.
Alle lukkere åbnes.

Uden overlejring:
De viste data vises mod en sort baggrund. Lukkeren på 
indblændingssiden er lukket.

Et tilsluttet IGS-navigationssystem overtager automatisk 
styringen af lukkeren, uafhængigt af denne indstilling.

I tilstanden FL800 vises dataene altid som ikke-overlejrede 
data.

Billedindføringskanal

Du kan vælge i hvilket øje, billedet skal indføres (venstre, højre, 
venstre + højre).

Vis mikroskopdata

Mikroskopdata kan indskydes. Følgende data indskydes: 
• Arbejdsafstand
• Forstørrelse
• Lampens lysstyrke
• Optagestatus 

Udvælgelseskriterierne er som følger:
• On - Off - Timeout
• Top - Bottom (af området)

Hvis du vælger "Timeout", vises mikroskopdataene kun, hvis du 
slipper bremserne, WD, forstørrelse eller lysstyrke ændres, eller 
optagelse startes. Mikroskopdataene forsvinder automatisk efter  
5 sekunder.

Desuden kan farven på mikroskopdataene indstilles (grøn, gul, blå 
eller rød).

Lysstyrke koblet til lampe

Kobler skærmens lysstyrke til systemlampens lysstyrke.
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Betjening

5.2.4 Indstillinger til brug med IGS-arbejdsstation
En tilsluttet IGS-arbejdsstation kan levere forskellige typer data til 
indspejling. Dataene kan korreleres, indspejlede data (f.eks. IGS-
gittermodellen) eller forskellige typer ikke-korrelerede og ikke-
indspejlede billeddata.

Hvis CaptiView kobles til en IGS-arbejdsstation, overtager 
arbejdsstationen kontrollen med lukkerne. Hvis korrelerede 
data (f.eks. IGS-gittermodel) indspejles, forbliver alle 
lukkere åbne, så dataene kan indspejles på objektbilledet. 
Hvis ikke-korrelerede data (f.eks. CT, MR eller ultralyd) vises, 
aktiveres de lukkerindstillinger, som er gemt i styreenheden.

Se i brugsanvisningen til IGS/Navigation-arbejdsstationen for 
at få vejledning til funktioner og arbejdsflow.

Det er ikke nødvendigt at konfigurere indstillinger på 
styreenheden.

5.2.5 Sikkerhedsfunktion i CaptiView
Hvis lukkerne ikke kan styres eller skærmen tændes af sig selv og/
eller viser et forkert videosignal på grund af en fejlfunktion:
XX Tryk på kontakten (1) for at slå skærmen og lukkerudløsningen 

fra manuelt.
Trykknappen har en rød lampe, som angiver, at skærmen er slået 
fra, og alle lukkere er åbne.
XX Kontakt din Leica-afdeling.

Kontakten (1) til manuel deaktivering af skærmen og 
udløsning af alle lukkere bør kun aktiveres ved hjælp af et 
sterilt stumpt objekt, hvis mikroskopet og CaptiView er 
dækket af en steril afdækning.

�

Sådan stilles lukkerstyringen tilbage til styreenheden eller IGS-
arbejdsstationen:
XX Tryk på kontakten for at slå skærmen af manuelt og udløse alle 

lukkere (1).
Den røde lampe på kontakten til manuel frakobling af skærmen og 
udløsning af alle lukkere (1) slukkes.
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Indstillinger for CaptiView

6 Indstillinger for CaptiView
I dette kapitel finder du en detaljeret beskrivelse af tildelingen af XGA.

6.1 Anvendelsesområde 1 – FL800
Input fra FL800

Leica operationsmikroskopet klargøres til visning af signal fra et Leica FL800-system for en angiven bruger i CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Ingen enhed
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  Ingen enhed
Default DIC In:  DIC In 2

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag:  Indstillinger for Leica FL800
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Indstillinger for CaptiView

6.2 Anvendelsesområde 2 – IGS
Input fra IGS

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra et IGS-system for en angiven bruger i CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Ingen enhed
DIC In 2:  Ingen enhed
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag: IGS1 til IGS4
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Indstillinger for CaptiView

6.3 Anvendelsesområde 3 – Fælles
Fælles input

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra f.eks. et endoskop for en angiven bruger i CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Fælles
DIC In 2:  Ingen enhed
DIC In 3:  Ingen enhed
Default DIC In:  DIC In 1

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag:  DIC-billede til/fra
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Indstillinger for CaptiView

6.4 Anvendelsesområde 4 – IGS + FL800
Input fra IGS + FL800

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra et IGS-system og/eller et Leica FL800 for en specifik bruger i 
CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Ingen enhed
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag: IGS1 til IGS4
 Skift DIC In

Højre håndtag: Indstillinger for Leica FL800
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Indstillinger for CaptiView

6.5 Anvendelsesområde 5 – FL800 + fælles
FL800 + Fælles input

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra et Leica FL800 og/eller f.eks. et endoskop for en angiven bruger i 
CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Fælles
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  Ingen enhed
Default DIC In:  DIC In 1

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag: DIC-billede til/fra
 Indstillinger for Leica FL800
 Skift af DIC In (til skift fra fælles til Leica FL800)
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Indstillinger for CaptiView

6.6 Anvendelsesområde 6a – IGS (1.) + fælles (2.)
Fælles + input fra IGS

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra et IGS-system (1. prioritet) og/eller f.eks. et endoskop (2. prioritet) 
for en angiven bruger i CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Fælles
DIC In 2:  Ingen enhed
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag: DIC-billede til/fra
 Skift af DIC In (for at skifte fra IGS til fælles, hvis 

IGS-systemet overtager styringen af CaptiView)

Højre håndtag: IGS1 til IGS4
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Indstillinger for CaptiView

6.7 Anvendelsesområde 6b – IGS (2.) + fælles (1.)
Fælles + input fra IGS

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra et IGS-system (2. prioritet) og/eller f.eks. et endoskop (1. prioritet) 
for en angiven bruger i CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Fælles
DIC In 2:  Ingen enhed
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 1

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag: DIC-billede til/fra
 Skift af DIC In (for at skifte fra IGS til fælles)

Højre håndtag: IGS1 til IGS4
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Indstillinger for CaptiView

6.8 Anvendelsesområde 7a – FL800 (1.) + IGS (2.) + fælles (3.)
FL800 + fælles + input fra IGS

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra et Leica FL800 (1. prioritet), et IGS-system (2. prioritet) og/eller f.eks. 
et endoskop (3. prioritet) for en angiven bruger i CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Fælles
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 2

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag: DIC-billede til/fra
 Indstillinger for Leica FL800
 Skift af DIC In (for at skifte fra IGS til fælles)

Højre håndtag: IGS1 til IGS4
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Indstillinger for CaptiView

6.9 Anvendelsesområde 7b – FL800 (1.) + IGS (3.) + fælles (2.)
FL800 + fælles + input fra IGS

Sådan klargøres Leica operationsmikroskopet til visning af signalet fra et Leica FL800 (1. prioritet), et IGS-system (3. prioritet) og/eller f.eks. 
et endoskop (2. prioritet) for en angiven bruger i CaptiView.

DIC-brugerindstillinger

DIC In 1: Fælles
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 1

Brugerindstillinger på håndtaget

Venstre håndtag: DIC-billede til/fra
 Indstillinger for Leica FL800
 Skift af DIC In (for at skifte fra fælles til IGS)

Højre håndtag: IGS1 til IGS4
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Pleje og vedligeholdelse

7 Pleje og vedligeholdelse
7.1 Plejevejledning

FORSIGTIG!

Der kan være risiko for skader på apparatet ved ukorrekt 
opbevaring!
XX CaptiView skal altid opbevares med beskyttende 

støvovertræk.
XX Beskyt apparatet mod direkte sollys og varme.

XX Beskyt CaptiView mod ukorrekt betjening.
XX Rengør kabinettet på CaptiView med en fugtig klud, og tør det 

med en blød, fnugfri klud.
XX Beskyt CaptiView mod væsker, dampe og syrer samt mod 

alkaliske og ætsende stoffer.
XX Opbevar ikke kemikalier i nærheden af apparatet.
XX Beskyt apparatet mod olie og fedt. Smør aldrig styreflader og 

mekaniske dele med fedt.
XX CaptiView og håndtagene må ikke steriliseres.
XX CaptiView desinficeres med midler fra gruppen af 

overfladedesinfektionsmidler baseret på følgende aktive 
ingredienser:
• aldehyd, 
• sprit, 
• kvarternære ammoniumforbindelser. 

På grund af risikoen for skader på materialerne må der 
aldrig anvendes produkter baseret på
• halogenspaltende forbindelser, 
• stærke organiske syrer, 
• oxygenspaltende forbindelser.
XX Følg angivelserne fra producenten af 

desinfektionsmidlerne.

7.2 Vedligeholdelse
CaptiView er vedligeholdelsesfri. For at opretholde apparatets 
pålidelighed anbefaler vi, at du kontakter den lokale 
serviceorganisation.
Her kan du aftale periodiske eftersyn og evt. købe en serviceaftale.

7.3 Servicearbejder
• Servicearbejder må kun udføres af serviceteknikere fra  

Leica Microsystems.
• Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica 

Microsystems.

7.4 Bortskaffelse
• Overhold de gældende nationale forskrifter ved bortskaffelsen 

af apparatet. Kontakt de relevante bortskaffelsesvirksomheder. 
Apparatets emballage bortskaffes via genbrugssystemerne.
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8 Hvad gør man, når...?
8.1 Fejlfinding på indspejlede data
Problem:  Ingen billedindspejling

Årsag 1: Datakilden transmitterer ikke et billede. 
Stikket på XGA-videokablet eller XGA-videokablet er 
defekt eller tilsluttet forkert.

Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér, om datakilden sender et billede.
XX Kontrollér kablerne mellem OH6 / OHX og CaptiView og den 

eksterne kabelkilde.
XX Hvis XGA-videokablet er forbundet korrekt med den eksterne 

datakilde, skal du kontakte din Leica-repræsentant.

Problem:  Det indspejlede billede har ikke den korrekte farve.

Årsag 1: Stikforbindelser defekte. 
Stikket på XGA-videokablet eller XGA-videokablet er 
defekt eller er ikke isat korrekt.

Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér XGA-videokablets stikforbindelser mellem 

mikroskopet og den eksterne datakilde.
Hvis XGA-videokablet er forbundet korrekt med den eksterne 
datakilde, skal du kontakte din Leica-repræsentant.

Årsag 2: Hvidbalancen for det videokamera (endoskop), der er 
tilsluttet til overlejringen, mangler. 
Den manglende hvidbalance for videokameraet 
medfører farveafvigelser.

Afhjælpning af fejl:
XX Indstil hvidbalancen for det videokamera (endoskop), der er 

tilsluttet til overlejringen.
XX Hvis den eksterne datakilde er et videokamera, skal 

hvidbalancen indstilles.
Årsag 3: Defekt konverter. 

Den konverter, som behandler videosignalet, returnerer 
et forkert XGA-signal.

Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér konverteren.

Problem:  Et lyst glimt overlejres, når der vises mørke objekter

Årsag: Den tilsluttede arbejdsstation slår ikke modulet fra. Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér IGS-arbejdsstationen og programindstillingerne.

Problem:  Det indspejlede billede er skarpt, men det kræver 
stor koncentration at se det

Årsag:  Du kigger ikke på billedet med dit dominerende øje. Afhjælpning af fejl:
XX Flyt billedet til den anden kanal ved hjælp af 

brugerindstillingerne (se kapitlet "Brugerindstillinger"  
på side 7).  
Nu ser du på billedet med dit dominerende øje.

Problem:  Når billedet flyttes fra højre til venstre strålebane 
(eller omvendt), tilpasses de korrelerede data ikke 
til det nye perspektiv

Årsag: Arbejdsstationen modtager eller evaluerer ikke 
skiftesignalet.

Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér arbejdsstationen og programindstillingerne.

Problem:  En korreleret kontur er ikke overlejret præcist over 
objektet.

Årsag: CaptiView er ikke kalibreret til IGS-softwaren. Afhjælpning af fejl:
XX CaptiView skal kalibreres hos din IGS-partner  

(se brugsanvisningen til IGS-softwaren).
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Problem:  Det overlejrede billede er ikke i fokus

Årsag: Ikke-korrigeret brydningsfejl. Afhjælpning af fejl:
XX Korrigér brydningsfejlen i okularerne (se brugsanvisningen til 

mikroskopet).

8.2 Fejlfinding for lukkerne
Problem:  Der er intet mikroskopbillede, når overlejring er 

deaktiveret

Årsag 1: CaptiView modtager forkerte kommandoer fra  
IGS-arbejdsstationen. Lukkerne forbliver lukket.

Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér IGS-arbejdsstationen.

Hvis IGS-arbejdsstationen ikke fungerer korrekt:
XX Tryk på kontakten for at slå skærmen fra manuelt og åbne alle 

lukkere (18) (se kapitel "Knapper på CaptiView" på side 4), 
og kontakt din IGS-partner.

Årsag 2: Fejl i CaptiView. Lukkerne forbliver lukket. Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér IGS-arbejdsstationen.

Hvis IGS-arbejdsstationen ikke fungerer korrekt:
XX Tryk på kontakten for at slå skærmen fra manuelt og åbne alle 

lukkere (18) (se kapitel "Knapper på CaptiView" på side 4), 
og kontakt din Leica-repræsentant

Problem:  Lukkerne lukker/åbner ikke som ønsket

Årsag: DIC-indstillingerne er ikke korrekte. 
Den lukkerposition, som er gemt i menuen "DIC Settings" 
er forkert.

Afhjælpning af fejl:
XX Kontrollér de gemte lukkerpositioner i menuen "DIC" på 

styreenheden (se side 8), og indstil dem efter behov.

8.3 Problembehandling display
Problem:  Display viser ekkobillede

Årsag 1: Display slås til og/eller viser et ugyldigt videosignal. Afhjælpning af fejl:
XX Tryk på kontakten for at slå skærmen fra manuelt og åbne alle 

lukkere (18) (se kapitel "Knapper på CaptiView" på side 4). 
Kontakt din Leica Microsystems-afdeling.
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9 Tekniske data
9.1 Elektriske data
Generel klassificering

Beskyttelsestype type B

Strømforsyning

Indgangsspænding +24 V DC (via CAN-tilslutning)
Effektforbrug Maks. 10 W

Grafikinterface

RGB-signaler 0,7 V p–p / 75 ohm
H sync og V sync TTL
Gyldige opløsninger – 800(H) × 600(V) pixel ved 

60/72/75 Hz
– 1280(H) × 720(V) pixel ved 60 Hz
– 1600(H) × 900(V) pixel ved 60 Hz
– 1920(H) × 1080(V) pixel ved 60 Hz

9.2 Optiske data
Display-kendetegn

Type 3 transmissive HTPS-paneler
Opløsning 1920 × 1080 pixel
Kontrast nom. 300:1 (native)
Farvedybde 24 bit

 

9.3 Fysiske data
Vægt

CaptiView 1.2 kg

9.4 Omgivelsesbetingelser
Transport –40 °C til +70 °C  

–40 °F til +158 °F
Opbevaring –10 °C til +55 °C  

–14 °F til +131 °F 
til 75 % relativ fugtighed

Modus +10 °C til +40 °C  
+50 °F til +104 °F 
til 75 % relativ fugtighed

9.5 Overholdte standarder
Overensstemmelse CE
• Direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger (MDD) med 

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

regel 1 og regel 12 i direktivet vedrørende medicinsk udstyr.
•  Medicinsk elektrisk udstyr IEC 60601-1.
•  Elektromagnetisk kompatibilitet IEC 60601-1-2.
• Medical Division i Leica Microsystems (Schweiz) AG er 

certificeret i henhold til de internationale standarder ISO 13485 
og ISO 14001 vedrørende kvalitetsstyring, kvalitetssikring og 
miljøstyring.

9.6 Kompatibilitet
Systemer Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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Det frugtbare samarbejde "med brugeren, for brugeren" har altid været 
grundlaget for kraften til innovation hos Leica Microsystems. På basis af 
dette har vi udviklet vores virksomheds fem grundværdier:  
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science og 
Continuous Improvement.

MEDICAL DIVISIon
Hvad forventer en kirurg af et fantastisk operationsmikroskop?
Tydelige, klare billeder og et modulopbygget system, der opfylder kirurgens 
og operationspersonalets krav.

Innovationer til dit arbejde
Lige fra det første operationsmikroskop med vidvinkeloptik i firserne til 
de første mikroskoper med horisontaloptik og LED-belysning har Leica 
Microsystems været på forkant med udviklingen af operationsmikroskoper.

også HD video- og lysstofsystemer samt systemer til visning af nethinden 
viser Leica-teamets innovationskraft. Det er vores mål at stille den nyeste 
teknologi til rådighed for kirurger, således at ydelsen, betjeningskomforten 
og resultaterne for patienten optimeres.

Leica Microsystems – en international virksomhed med et globalt, effektivt 
kundeservicenet:

Globalt aktiv Tlf. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australien ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Østrig ∙ Wien +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgien ∙  +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danmark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Frankrig ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Tyskland ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italien ∙ Milano +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Holland ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spanien ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Sverige ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Schweiz ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Storbritannien ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Kina ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
         ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japan ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Korea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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