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Bedankt dat u heeft gekozen voor een operatiemicroscoop van Leica.
Wij hebben bij de ontwikkeling van onze systemen bijzonder veel aandacht  
besteed aan een eenvoudige, intuïtieve bediening. Neem echter toch de tijd om de 
gebruiksaanwijzing door te lezen, zodat u de voordelen van uw operatiemicroscoop 
leert kennen en deze optimaal kunt gebruiken.
Waardevolle informatie over producten en diensten van Leica Microsystems,  
maar ook de adressen van de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging vindt u  
op onze homepage

www.leica-microsystems.com

Hartelijk bedankt dat u besloten heeft om een product van ons aan te schaffen.  
Wij hopen dat u tevreden bent over de kwaliteit en de prestaties van uw nieuwe 
operatiemicroscoop van Leica Microsystems.

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

Juridische disclaimer
De wijziging van alle technische gegevens is voorbehouden.
De informatie in deze gebruiksaanwijzing staat in direct verband met de bediening 
van het systeem. Medische beslissingen blijven de verantwoordelijkheid van de 
clinicus.
Leica Microsystems heeft zijn uiterste best gedaan voor een volledige en duidelijke 
handleiding waarin de belangrijkste kenmerken van het product worden 
beschreven. Neem contact op met uw plaatselijke Leica-dealer voor meer 
gedetailleerde informatie.
U mag nooit een medisch product van Leica Microsystems gebruiken zonder dat u 
op de hoogte bent van de functies en bediening van het product.

Aansprakelijkheid
Wat betreft onze aansprakelijkheid, raadpleeg onze standaard verkoopvoorwaarden. 
Niets in deze disclaimer zal onze verplichtingen beperken op een manier die niet is 
toegestaan volgens het geldend recht of onze verplichtingen uitsluiten die volgens 
geldend recht niet mag worden uitgesloten
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Inleiding

1 Inleiding
1.1 Over dit document
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de montage, configuratie en 
bediening van de CaptiView voor de volgende systemen: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

In deze gebruiksaanwijzing vindt u naast 
aanwijzingen over het gebruik ook belangrijke 
veiligheidsinstructies (zie het hoofdstuk 
"Veiligheidsinstructies").

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door 
alvorens het product in gebruik te nemen.

1.2 Optionele product-accessoires
Verschillende product-accessoires en toebehoren zijn optioneel 
verkrijgbaar. De beschikbaarheid verschilt per land en is afhankelijk 
van plaatselijke voorschriften. Neem contact op met uw dealer voor 
de beschikbaarheid.

1.3 Productidentificatie
De typeaanduiding en het serienummer van uw product zijn op het 
typeplaatje op de CaptiView aangebracht. Noteer deze gegevens in 
uw gebruiksaanwijzing en vermeld deze gegevens altijd, wanneer u 
vragen hebt aan onze vertegenwoordiging of onze afdeling service.

Model:         Serienr.:  

1.4 Symbolen in deze 
gebruiksaanwijzing

De symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, 
hebben de volgende betekenis:

Symbool Waarschuwings- 
woord

Betekenis

Waarschuwing Waarschuwing tegen gebruiksrisico's 
of oneigenlijk gebruik dat ernstig 
persoonlijk letsel of de dood tot 
gevolg kan hebben. 

Let op Waarschuwing voor een gevaarlijke 
situatie of voor oneigenlijk gebruik 
dat eventueel licht of middelzwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg kan 
hebben. 

Aanwijzing Waarschuwing voor een gevaarlijke 
situatie of voor oneigenlijk gebruik 
dat eventueel aanzienlijke materiële, 
financiële of ecologische schade tot 
gevolg kan hebben

Nuttige informatie die de gebruiker 
helpt om het product technisch juist 
en efficiënt te gebruiken. 

XX  Actie; hier moet u iets doen.
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Veiligheidsinstructies

2 Veiligheidsinstructies
2.1 Gebruik volgens de voorschriften
• De CaptiView module is een optisch apparaat, waarmee 

gegevens of beelden geprojecteerd kunnen worden. Deze 
projecties kunnen bekeken worden via het microscopische 
beeld of zelfstandig tegen een zwarte achtergrond. Twee 
gebruikers kunnen het object onder de microscoop tegelijkertijd 
bekijken via de optische outputs. Bovendien kunt u een foto- of 
videocamera aansluiten. 
XX Gebruik alleen de meegeleverde aansluitingen en kabels om de 

CaptiView aan te sluiten. Gebruik deze aansluitingen en kabels 
ook wanneer het op een extern apparaat aangesloten moet 
worden.

• De CaptiView past alleen op de Leica M530 optiekhouder.

2.2 Oneigenlijk gebruik
• Gebruik de CaptiView alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing  

is beschreven. Overtredingen kunnen resulteren in materiële 
schade.

2.3 Informatie voor de persoon  
die verantwoordelijk is voor  
het instrument

• Zorg ervoor dat alleen geïnstrueerde gebruikers met de 
CaptiView werken.

• Zorg ervoor dat deze gebruiksaanwijzing altijd bij het apparaat 
aanwezig is.

• Controleer regelmatig of de gebruiker zich tijdens het werk aan 
de veiligheidsmaatregelen houdt.

• Geef de gebruikers uitgebreide instructies en leg hen de 
betekenis van de waarschuwingsborden en waarschuwingen uit.

• Wijs verantwoordelijkheden toe om het apparaat voor  
werk voor te bereiden, om het te bedienen en om het te 
onderhouden. Zie erop toe dan men zich hieraan houdt.

• CaptiView alleen in optimale toestand gebruiken.
• Afwijkingen aan het product die de veiligheid van personen in 

gevaar brengen, dienen onmiddellijk te worden doorgegeven 
aan uw Leica Microsystems-vertegenwoordiging of aan Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg.

• Zorg ervoor, dat de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor 
elektromagnetische en andere stralingen nageleefd worden.

• Voer geen wijzigingen aan dit apparaat uit.

• Aangesloten apparaten en alle configuraties voor de analoge  
en digitale interfaces (signaalingangen en -uitgangen) moeten 
gecertificeerd zijn conform IEC 60601-1/EN 60601-1 voor 
medische apparaten. Het is de verantwoording van de 
exploitant, om ervoor te zorgen, dat de grenswaarden van  
de bovengenoemde norm niet overschreden worden. Win bij 
twijfel bij de bevoegde technische afdeling of de bevoegde 
vertegenwoordiging aanvullende inlichtingen in.

• Wanneer het apparaat samen met componenten gebruikt wordt 
waarop het CE-keurmerk ontbreekt, dan voldoet de gehele 
installatie niet aan de CE-richtlijnen.

2.4 Aanwijzingen voor de gebruiker
• Volg de aanwijzingen van de werkgever met betrekking tot de 

organisatie en veiligheid van het werk op.
• Houd u aan de beschreven instructies.
• De elektrische installatie op de standplaats moet voldoen aan 

de betreffende IEC-, CEC- en NEC-voorschriften zoals deze van 
toepassing zijn. 

• De CaptiView niet steriliseren.
• Neem de geldende wettelijke en specifieke nationale 

voorschriften m.b.t. ongevallenpreventie en milieubescherming 
in acht.

• Controleer voor de operatie de werking van de CaptiView.

2.5 Gevaren bij het gebruik

LET OP

Schade aan het apparaat bij ondeskundige opslag!
XX Apparaat beschermen tegen direct zonlicht en hitte.
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Opbouw en functie

3 Opbouw en functie
3.1 CaptiView bedieningselementen

�

1 Noodstopschakelaar

3.2 Ontwerp en functie van de handgrepen voor Leica M530 OH6 / OHX

1

1 Joystick voor menu-navigatie in de CaptiView
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Bekabeling

4 Bekabeling
4.1 Controle van de bekabeling  

op de Leica OH6 / OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Zorg ervoor dat bussen (1) tot (4) alleen toegewezen zijn aan de 
volgende aansluitingen:

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 Algemene input (bijv. endoscopische camera)
4 XGA Out Naar de CaptiView

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

2

1 XGA in Algemene input (bijv. endoscopische camera)
2 NAV IGS Aansluiting
   Aanwijzing: FL800 intern aangesloten
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Bediening

5 Bediening
5.1 Bediening van het apparaat  

met handgrepen voor 
Leica M530 OH6 / OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Mag naar boven / beneden
2 Joystick (optioneel voor XY bewegingen of voor menu-navigatie 

in de CaptiView)
3 WA naar boven / beneden
4 Selectieknop
5 ALL-FREE-knop om alle remmen te ontkoppelen

CaptiView menugeleiding

Joystick bewegen in de richting van...
X+: Beeldverwerking activeren/deactiveren
X–: Afzonderlijke bediening van de shutters met IGS werkstation: 

Menu ENTER
Y+: Helderheid van weergegeven beeld verhogen; met IGS 

werkstation Menu naar boven scrollen
Y–: Helderheid van weergegeven beeld verlagen met IGS 

werkstation: Menu naar beneden scrollen
 De toetsen van de handgrepen kunnen afzonderlijk op de 

linker- en rechter handgreep geconfigureerd worden.

De joystick (2) kan geconfigureerd worden voor de  
X/Y-beweging van de microscoop of voor menubediening 
bij gebruik van een CaptiView.

5.2 Bediening van de CaptiView  
op het bedieningsapparaat van  
de Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Bediening op het bedieningsapparaat
Als u een CaptiView gebruikt, is een "DIC" snelle-toegang-knop 
toegevoegd aan de statische menubalk.

Actuele helderheid van de projectie veranderen:
XX Druk op de "DIC" pagina op de  of  knop.

of
XX Klik direct in de balk voor de helderheidsinstelling.

Door het kort aanklikken van de knop  of  verandert 
de helderheid in stappen van 10 %. 

Met de knop "Image Off" kunt u het display in de CaptiView 
uitschakelen (helderheid = 0 %).

U kunt de helderheid van het beeld ook veranderen via de 
CAN-handgreep/voetschakelaar.
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Bediening

5.2.2 Bediening met de handgreep/voetschakelaar
De volgende functies kunnen toegewezen worden aan uw 
handgreep/voetschakelaar om uw CaptiView te bedienen: 

"DIC: Image On/Off"
Schakelt het display met de geprojecteerde gegevens handmatig 
aan/uit. De sluiters worden, zoals vooringesteld in de 
gebruikersinstellingen, geschakeld.

• "DIC: Microscope Data On/Off"  
Activeert of deactiveert direct het importeren van de 
microscoopgegevens (zie pagina 8 voor meer informatie)

• "DIC: Shutter Control" 
Opent en sluit de sluiter handmatig zoals vooraf ingesteld bij de 
gebruikersinstellingen.

• "DIC: Brightness+" 
Verhoogt de helderheid van de beeldgegevens.

• "DIC: Brightness –" 
Verlaagt de helderheid van de beeldgegevens.

5.2.3 Gebruikersinstellingen
In de gebruikersinstellingen kunt u voor de betreffende gebruiker 
de volgende instellingen uitvoeren:
• Standaard helderheid voor beeld van projectie en niet-

geprojecteerde gegevens
• Overlay mode
• Image Injection Channel
• DIC In Assignment
• Microscope data 
• Illumination linked Brightness

Stel de standaard helderheid voor het beeld van geprojecteerde 
gegevens en niet-geprojecteerde gegevens in:
XX Druk op de knop  of  of klik direct op de balk om de 

helderheid van de verlichting aan te passen.

Door het kort aanklikken van de knop  of  verandert 
de helderheid in stappen van 1. Blijft u met uw vinger op  
de knop drukken, dan wordt de waarde in stappen van 
5 veranderd.

Shutter-instellingen voor handmatige bediening:

Deze instellingen kunnen aangepast worden op een 
intraoperatieve basis via de CAN handgreep of het 
"DIC" scherm van het bedieningsapparaat.
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Bediening

Overlay Mode
XX Geef aan hoe gegevens weergegeven moeten worden op uw 

CaptiView in het optiemenu van de "Overlay mode".

Overlay:
De weergegeven gegevens worden geprojecteerd in het oculair 
boven het operatieveld.
Alle shutters zijn geopend.

Non-Overlay:
De weergegeven gegevens worden weergegeven op een zwarte 
achtergrond. De shutter aan projectzijde is gesloten.

Een aangesloten IGS-navigatiesysteem neemt onafhankelijk 
van deze instelling automatisch de regeling van de sluiters 
op zich.

In FL800 modus worden de gegevens altijd weergegeven als 
Non-Overlay gegevens.

Image Injection Channel

Er kan geselecteerd worden in welk oog het beeld geïmporteerd 
moet worden (Links, Rechts, Links + Rechts).

Show Microscope Data

Microscoopgegevens kunnen geïmporteerd worden.  
De geïmporteerde gegevens zijn: 
• Werkafstand
• Vergroting
• Helderheid verlichting
• Opnamestatus 

De selectiecriteria zijn:
• On - Off - Timeout
• Top - Bottom (van het veld)

Als "Timeout" geselecteerd is worden de microscoopgegevens 
alleen weergegeven als de remmen ontkoppeld zijn, WA, vergroting 
of helderheid verlichting gewijzigd zijn of als opname is gestart.  
De microscoopgegevens verdwijnen automatisch na 5 seconden.

Daarnaast kan de kleur van de microscoopgegevens ingesteld 
worden (groen, geel, blauw of rood).

Illumination Linked Brightness

Koppelt de displayhelderheid aan de verlichtingshelderheid van het 
systeem.
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Bediening

5.2.4 Instellingen voor gebruik met 
IGS werkstation

Een aangesloten IGS werkstation kan verschillende gegevens leveren 
voor projectie. De gegevens kunnen gecorreleerde, geprojecteerde 
gegevens (bijv. het IGS grid model) of verschillende soorten niet-
gecorreleerde en niet-geprojecteerde beeldgegevens zijn.

Als de CaptiView aangesloten is op een IGS werkstation 
neemt het werkstation de bediening van de shutters over. 
Als gecorreleerde gegevens (bijv. IGS grid model) 
geprojecteerd worden, blijven alle shutters open zodat  
de gegevens geprojecteerd kunnen worden over het 
objectbeeld. Als niet-gecorreleerde gegevens (zoals CT,  
MRI of ultrasone golven) weergegeven worden, worden de 
opgeslagen shutterinstellingen in het bedieningsapparaat 
geactiveerd.

Raadpleeg de IGS/navigatie werkstation gebruiksaanwijzing 
voor specifieke functionaliteit en workflow-richtlijnen.

U hoeft geen instellingen op het bedieningsapparaat te 
configureren.

5.2.5 Veiligheidsfunctie van de CaptiView
Als vanwege een storing de shutters niet bediend kunnen worden 
of als het display zichzelf inschakelt en/of displays een foutief 
videosignaal hebben:
XX Druk op de schakelaar (1) om het display handmatig uit te 

schakelen en handmatig de shutters te ontkoppelen.
Er zit een rood lampje in de drukknop, die aangeeft dat het display 
uitgeschakeld is en dat alle shutters open zijn.
XX Neem contact op met uw Leica-dealer.

De schakelaar (1) voor het handmatig uitschakelen van  
het display en ontkoppelen van alle shutters mag alleen 
geactiveerd worden met een steriel, stomp voorwerp als  
de steriele afdekking op z'n plek zit over de microscoop en 
CaptiView.

�

Om de shutterbediening te laten terugkeren naar het 
bedieningsapparaat of het IGS werkstation:
XX Druk op de schakelaar om het display handmatig uit te 

schakelen en alle shutters (1) te ontkoppelen.
Het rode lampje op de schakelaar voor handmatig uitschakelen van 
het display en ontkoppelen van alle shutters (1) gaat uit.
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Instellingen voor CaptiView

6 Instellingen voor CaptiView
In dit hoofdstuk staat een gedetailleerde beschrijving van de XGA bezetting.

6.1 Toepassing 1 – FL800
FL800 input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een Leica FL800 systeem voor een specifieke 
gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

DIC In 1: No device
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  No device
Default DIC In:  DIC In 2

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left:  Leica FL800 instellingen
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Instellingen voor CaptiView

6.2 Toepassing 2 – IGS
IGS Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een IGS systeem voor een specifieke gebruiker in 
de CaptiView.

User DIC settings

DIC In 1: No device
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left: IGS1 tot IGS4
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Instellingen voor CaptiView

6.3 Toepassing 3 – Common
Common Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van bijv. een endoscoop voor een specifieke 
gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

DIC In 1: Common
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  No device
Default DIC In:  DIC In 1

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left:  DIC Image On/Off
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Instellingen voor CaptiView

6.4 Toepassing 4 – IGS + FL800
IGS + FL800 Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een IGS systeem en/of een Leica FL800 voor een 
specifieke gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

DIC In 1: No device
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left: IGS1 tot IGS4
 DIC In toggle

Handgreep rechts: Leica FL800 instellingen
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Instellingen voor CaptiView

6.5 Toepassing 5 – FL800 + Common
FL800 + Common Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een Leica FL800 en/of een endoscoop voor een 
specifieke gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

DIC In 1: Common
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  No device
Default DIC In:  DIC In 1

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800 instellingen
 DIC In toggle (om te schakelen van  

common naar Leica FL800)
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Instellingen voor CaptiView

6.6 Toepassing 6a – IGS (1st) + Common (2nd)
Common + IGS Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een IGS systeem (1e prioriteit) en/of bijv. een 
endoscoop (2e prioriteit) voor een specifieke gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

DIC In 1: Common
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 3

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (om te schakelen van IGS naar 

common, als het IGS systeem de bediening  
van de CaptiView overneemt)

Handle right: IGS1 tot IGS4
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Instellingen voor CaptiView

6.7 Toepassing 6b – IGS (2nd) + Common (1st)
Common + IGS Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een IGS systeem (2e prioriteit) en/of bijv. een 
endoscoop (1e prioriteit) voor een specifieke gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

DIC In 1: Common
DIC In 2:  No device
DIC In 3:  IGS
Default DIC In:  DIC In 1

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (om te schakelen van  

IGS naar common)

Handle right: IGS1 tot IGS4
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Instellingen voor CaptiView

6.8 Toepassing 7a – FL800 (1st) + IGS (2nd) + Common (3rd)
FL800 + Common + IGS Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een Leica FL800 (1e prioriteit), een IGS systeem 
(2e prioriteit) en/of bijv. een endoscoop (3e prioriteit) voor een specifieke gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

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

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800 instellingen
 DIC In toggle (om te schakelen van  

IGS naar common)

Handle right: IGS1 tot IGS4
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Instellingen voor CaptiView

6.9 Toepassing 7b – FL800 (1st) + IGS (3rd) + Common (2nd)
FL800 + Common + IGS Input

Om de Leica operatiemicroscoop voor te bereiden voor het weergeven van het signaal van een Leica FL800 (1e prioriteit), een IGS systeem 
(3e prioriteit) en/of bijv. een endoscoop (2e prioriteit) voor een specifieke gebruiker in de CaptiView.

User DIC settings

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

Gebruikersinstellingen handgreep

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800 instellingen
 DIC In toggle (om te schakelen van  

common naar IGS)

Handle right: IGS1 tot IGS4
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7 Verzorging en onderhoud
7.1 Onderhoudsinstructies

LET OP

Schade aan het apparaat bij ondeskundige opslag!
XX Bewaar de CaptiView alleen met beschermende 

stofhoezen.
XX Apparaat beschermen tegen direct zonlicht en hitte.

XX Bescherm de CaptiView tegen verkeerde bediening.
XX Reinig de behuizing van de CaptiView met een vochtige doek en 

droog het met een zachte, pluisvrije doek.
XX Bescherm de CaptiView tegen vocht, damp en zuren en tegen 

alkalische en bijtende stoffen.
XX Bewaar geen chemicaliën in de buurt van instrumenten.
XX Bescherm het apparaat voor olie en vet. Nooit de 

geleidingsvlakken en mechanische delen invetten.
XX De CaptiView en de handgrepen niet steriliseren.
XX Gebruik voor het desinfecteren van de CaptiView geen 

desinfectiemiddelen die het volgende bevatten:
• aldehyden, 
• alcoholen, 
• quaternaire ammoniumverbindingen. 

Vanwege mogelijke beschadiging van de materialen mogen 
geen producten worden gebruikt op basis van
• halogeen afscheidende verbindingen, 
• sterke organische zuren, 
• zuurstof-afscheidende verbindingen.
XX Neem de aanwijzingen van de producent van het 

desinfectiemiddel in acht.

7.2 Onderhoud
De CaptiView is vrij van onderhoud. Om betrouwbaarheid te 
waarborgen adviseren wij dat u contact opneemt met de 
betreffende Leica service-organisatie.
Hier kunt u een afspraak maken voor periodieke inspecties en, 
indien nodig, een onderhoudscontract afsluiten.

7.3 Servicewerkzaamheden
• Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door 

Leica Microsystems servicetechnici uitgevoerd worden.
• Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen van 

Leica Microsystems gebruikt worden.

7.4 Afvalverwijdering
• Neem bij de afvoer van het apparaat goed nota van de geldende 

nationale voorschriften. Het apparaat moet worden ingeleverd 
bij een afvalverwerkingsbedrijf. De verpakking van het apparaat 
kan worden gerecycled.
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8 Wat te doen als...?
8.1 Probleembehandeling geprojecteerde gegevens
Probleem:  Geen beeldprojectie

Oorzaak 1: Gegevensbron brengt geen beeld over. 
De aansluiting van de XGA-videokabel of de  
XGA-videokabel is defect of verkeerd aangesloten.

Verhelpen van probleem:
XX Controleer of de gegevensbron een beeld verstuurt.
XX Controleer de kabels tussen OH6 / OHX en CaptiView en de 

externe kabelbron.
XX Is de XGA-videokabel correct aangesloten op de externe 

gegevensbron, dient u contact op te nemen met uw  
Leica-dealer.

Probleem:  Het geprojecteerde beeld heeft niet de correcte kleur.

Oorzaak 1: Defecte stekkerverbinding. 
De aansluiting van de XGA-videokabel of de  
XGA-videokabel is defect of verkeerd ingebracht.

Verhelpen van probleem:
XX Controleer de aansluitingen van de XGA video-kabel tussen de 

microscoop en de externe gegevensbron.
Is de XGA-videokabel correct aangesloten op de externe 
gegevensbron, dient u contact op te nemen met uw Leica-dealer.

Oorzaak 2: De witbalans van de videocamera (endoscoop) die 
aangesloten is voor projectie ontbreekt. 
Het gebrek aan witbalans voor de videocamera  
leidt tot kleurafwijkingen.

Verhelpen van probleem:
XX Voer een witbalans uit voor de videocamera (endoscoop) die 

aangesloten is voor projectie.
XX Als de externe gegevensbron een videocamera is, moet een 

witbalans worden uitgevoerd.
Oorzaak 3: Defecte omzetter. 

De omzetter die het videosignaal verwerkt geeft een 
verkeerd XGA-signaal terug.

Verhelpen van probleem:
XX Controleer de omzetter.

Probleem:  Een lichte schittering wordt geprojecteerd als 
donkere objecten worden weergegeven

Oorzaak: Het aangesloten werkstation schakelt de module niet 
uit.

Verhelpen van probleem:
XX Controleer het IGS-werkstation en de programma-instellingen.

Probleem:  Het geprojecteerde beeld is scherp, maar kan alleen 
bekeken worden met volledige concentratie

Oorzaak:  U bekijkt het beeld niet met uw dominante oog. Verhelpen van probleem:
XX Schakel het beeld naar het andere kanaal met de 

gebruikersinstellingen (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", 
pagina 7).  
U kunt het beeld nu bekijken met uw dominante oog.

Probleem:  Als het beeld wordt gewijzigd van de rechter 
stralengang naar de linker stralengang (of 
omgekeerd), worden gecorreleerde gegevens  
niet aangepast aan het nieuwe perspectief

Oorzaak: Het werkstation ontvangt geen wijzigingssignaal of 
evalueert het niet.

Verhelpen van probleem:
XX Controleer het werkstation en de programma-instellingen.
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Probleem:  Het object wordt niet exact overlapt door een 
gecorreleerde contour.

Oorzaak: De CaptiView is niet gekalibreerd m.b.t. de IGS software. Verhelpen van probleem:
XX Laat de CaptiView kalibreren door uw IGS partner  

(zie handleiding van de IGS software).

Probleem:  Het geprojecteerde beeld is onscherp

Oorzaak: Niet-gecorrigeerde brekingsfout. Verhelpen van probleem:
XX Corrigeer de brekingsfout op de oculairs  

(zie gebruiksaanwijzing van uw microscoop).

8.2 Probleembehandeling shutters
Probleem:  Geen microscoopbeeld als projectie is gedeactiveerd

Oorzaak 1: De CaptiView ontvangt foute commando's van het 
IGS werkstation. De shutters blijven gesloten.

Verhelpen van probleem:
XX Controleer het IGS werkstation.

Als het IGS werkstation niet correct werkt:
XX Druk op de schakelaar voor het handmatig uitschakelen van 

het display en het openen van alle shutters (18) (zie hoofdstuk 
"CaptiView bedieningselementen", pagina 4) en neem 
contact op met uw IGS partner.

Oorzaak 2: Defect in de CaptiView. De shutters blijven gesloten. Verhelpen van probleem:
XX Controleer het IGS werkstation.

Als het IGS werkstation niet correct werkt:
XX Druk op de schakelaar voor het handmatig uitschakelen van 

het display en het openen van alle shutters (18) (zie hoofdstuk 
"CaptiView bedieningselementen", pagina 4) en neemt 
contact op met uw Leica-dealer

Probleem:  Shutters worden niet zoals gewenst gesloten/
geopend

Oorzaak: DIC instellingen foutief. 
De positie van de shutters die opgeslagen is in het 
"DIC instellingen" menu is foutief.

Verhelpen van probleem:
XX Controleer de opgeslagen posities van de shutters in het 

"DIC" menu van het bedieningsapparaat (zie pagina 8) en 
stel ze in zoals vereist.

8.3 Probleembehandeling display
Probleem:  Display geeft een storingsbeeld weer

Oorzaak 1: Het display wordt ingeschakeld en/of geeft een ongeldig 
videosignaal weer.

Verhelpen van probleem:
XX Druk op de schakelaar voor het handmatig uitschakelen van 

het display en het openen van alle shutters (18) (zie hoofdstuk 
"CaptiView bedieningselementen", pagina 4). Neem 
contact op met uw Leica Microsystems-vertegenwoordiging.
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9 Technische gegevens
9.1 Elektrische gegevens
Algemene classificatie

Beschermklasse Type B

Spanningsvoorziening

Ingangsspanning +24 V DC (via CAN-aansluiting)
Opgenomen vermogen max. 10 W

Grafische interface

RGB signalen 0.7V p-p / 75 Ohm
H-sync en V-sync TTL
Geldige resoluties – 800(H) × 600(V) pixels bij 

60/72/75 Hz
– 1280(H) × 720(V) pixels bij 60 Hz
– 1600(H) × 900(V) pixels bij 60 Hz

 –  1920(H) × 1080(V) pixels bij 
60 Hz  

9.2 Optische gegevens
Displaykenmerken

Type 3 overdraagbare HTPS panelen
Resolutie 1920 × 1080 pixels
Contrast nom. 500:1 (native)
Kleurdiepte 24 Bit

 

9.3 Fysische gegevens
Gewicht

CaptiView 1.2 kg

9.4 Omgevingscondities
Transport –40 °C tot +70 °C  

–40 °F tot +158 °F
Opslag –10 °C tot +55 °C  

–14 °F tot +131 °F 
tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Modus +10 °C tot +40 °C  
+50 °F tot +104 °F 
tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

9.5 Normen waaraan wordt voldaan
Conformiteit CE
• Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG inclusief 

wijzigingen.
•  Classificering: Klasse I, in overeenstemming met bijlage IX, 

regel 1 en regel 12 van de richtlijn voor medische apparatuur.
•  Medische elektrische toestellen IEC 60601-1.
•  Elektromagnetische compatibiliteit IEC 60601-1-2.
• De Medical Division binnen Leica Microsystems (Schweiz) AG 

beschikt over de managementsysteemcertificaten die aan de 
eisen van de internationale normen ISO 13485 en ISO 14001 
voor kwaliteitsmanagement, kwaliteitswaarborging en 
milieumanagement voldoen.

9.6 Compatibiliteit
Systemen Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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De vruchtbare samenwerking "met de gebruiker, voor de gebruiker" was 
altijd al de basis van de innovatiekracht van Leica Microsystems. Op basis 
hiervan hebben wij onze vijf bedrijfswaarden ontwikkeld: Pioneering, High-
end Quality, Team Spirit, Dedication to Science en Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIOn
Wat verwacht een chirurg van een uitstekende operatiemicroscoop?
Scherpe, duidelijke beelden en een modulair systeem dat aan de eisen van 
de chirurg en het OK-personeel voldoet.

Innovaties voor uw beroepspraktijk
vanaf de eerste operatiemicroscoop met groothoekoptiek uit de jaren 
tachtig tot de eerste microscopen met horizontale optiek en LeD-verlichting, 
heeft Leica Microsystems bij de ontwikkeling van de operatiemicroscopen 
altijd pionierswerk geleverd.

Ook HD-video- en fluorescentiesystemen en systemen voor de weergave 
van het netvlies tonen de innovatiekracht van het Leica-team. Ons doel 
is de modernste technologieën beschikbaar te maken voor chirurgen, 
waardoor de prestatie, het bedieningscomfort en de resultaten voor de 
patiënt geoptimaliseerd worden.

Leica Microsystems – een internationaal bedrijf met een wereldwijd,  
productief klantendienstnetwerk:

Wereldwijd actief Tel. Fax
VS ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Oostenrijk ∙ Wenen +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
België ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Denemarken ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Frankrijk ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Duitsland ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italië ∙ Milaan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Nederland ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spanje ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Zweden ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Zwitserland ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Groot-Brittannië ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
           ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japan ∙ Tokio +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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