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Takk for at du har kjøpt et Leica kirurgisk mikroskopsystem.
Ved utviklingen av våre systemer har vi lagt stor vekt på en enkel, selvforklarende 
betjening. Vi ber deg likevel lese nøye gjennom denne brukerhåndboken slik at du 
blir kjent med og lærer hvordan du skal få fullt utbytte av det kirurgiske 
mikroskopet fra Leica.
Hvis du vil ha mer informasjon om produkter og tjenester fra Leica Microsystems, 
eller adressen til din nærmeste Leica-forhandler, gå til nettsiden vår:

www.leica-microsystems.com

Vi takker for at du valgte dette produktet. Vi håper du blir fornøyd med kvaliteten 
og ytelsen til ditt nye kirurgiske mikroskop fra Leica Microsystems.

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

Ansvarsfraskrivelse
Alle tekniske data kan bli endret uten forvarsel.
Informasjonen i håndboken gjelder utelukkende bruken av systemet. Ansvaret for 
eventuelle medisinske beslutninger ligger hos det kliniske helsepersonellet.
Leica Microsystems har gjort sitt ytterste for å lage en fullstendig og tydelig 
brukerhåndbok som fremhever de viktigste bruksområdene for produktet.  
Kontakt din Leica-forhandler hvis du ønsker mer detaljert informasjon.
Du må aldri bruke et medisinsk produkt fra Leica Microsystems uten at du på 
forhånd har satt deg fullstendig inn i de forskjellige funksjonene og hvordan 
produktet betjenes.

Ansvar
Informasjon om ansvar finner du i våre generelle salgsvilkår. Ingen av punktene i 
ansvarsfraskrivelsen begrenser ansvaret vårt på en måte som ikke er godkjent i 
gjeldende lov, eller fritar oss for ansvar på en måte som ikke er tillatt i gjeldende lov.
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Innledning

1 Innledning
1.1 Om dette dokumentet
I denne brukerhåndboken beskrives montering, konfigurering og 
betjening av CaptiView i følgende systemer: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

Brukerhåndboken inneholder viktig 
sikkerhetsinformasjon og informasjon om bruk av 
instrumentet (se kapittelet "Sikkerhetsmerknader").

Les nøye gjennom brukerhåndboken før du 
konfigurerer produktet.

1.2 Valgfrie produktegenskaper
Ulike produktegenskaper og tilbehør er tilgjengelig som 
ekstrautstyr. Tilgjengeligheten varierer fra land til land og  
er underlagt lokale forskrifter. Ta kontakt med din lokale 
forhandler for informasjon om tilgjengelighet.

1.3 Produktidentifikasjon
Modellkoden og serienumrene for ditt produkt står på typeskiltet 
på CaptiView. Noter disse opplysningene i brukerhåndboken.  
Du må henvise til dem når du kontakter oss eller serviceverkstedet.

Modell:         Serienr.:  

1.4 Symbolene i brukerhåndboken
Symbolene som brukes i brukerhåndboken, har følgende 
betydning:

Symbol Advarsels
ord

Betydning

Advarsel Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i alvorlige 
personskader eller død. 

Forsiktig Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i mindre 
alvorlige eller moderate personskader hvis 
den ikke unngås. 

Merk Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i merkbare 
materielle, økonomiske eller miljømessige 
skader hvis den ikke unngås.

Nyttig informasjon som hjelper 
brukeren med å bruke produktet på en 
riktig og effektiv måte. 

XX  Krever handling. Dette symbolet angir at 
du må utføre en bestemt handling eller en 
rekke handlinger.
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Sikkerhetsmerknader

2 Sikkerhetsmerknader
2.1 Bruksområde
• CaptiView-modulen er et optisk instrument som kan brukes til 

superponering av data og bilder. Disse overlagringene kan vises 
superponert over det mikroskopiske bildet eller alene mot en 
svart bakgrunn. To brukere kan observere objektet samtidig 
under mikroskopet ved de optiske utgangene.  
Det er også mulig å koble til film- eller bildekamera. 
XX Bruk kun koblingene og kablene som følger med mikroskopet, 

til å koble til CaptiView. Bruk disse koblingene og kontaktene 
når du kobler mikroskopet til en ekstern enhet som også leverer 
data.

• CaptiView kan bare tilpasses Leica M530 optikkholder.

2.2 Bruk i strid med definert bruk
• CaptiView må kun brukes som beskrevet i brukerhåndboken. 

Dersom instruksjonene ikke følges, kan det føre til skade på 
utstyret.

2.3 Informasjon til den som er 
ansvarlig for instrumentet

• Påse at kun brukere som har fått opplæring, får bruke 
CaptiView.

• Sørg for at denne brukerhåndboken alltid er tilgjengelig på 
stedet der instrumentet skal brukes.

• Kontroller regelmessig at brukerne arbeider i henhold til 
sikkerhetsinstruksene.

• Gi brukerne omfattende opplæring og forklar betydningen av 
varselmerking og varselmeldinger.

• Tildel ansvar for hvem som skal klargjøre, bruke og vedlikeholde 
instrumentet. Følg med på at dette blir etterfulgt.

• CaptiView må kun brukes hvis instrumentet er skadefritt.
• Informer Leica Microsystems-forhandleren eller 

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,  
9435 Heerbrugg, Sveits, umiddelbart hvis du mistenker at 
instrumentet har en defekt som kan føre til skader eller 
problemer.

• Sørg for at vanlige forholdsregler og sikkerhetstiltak for 
elektromagnetisk og annen stråling overholdes.

• Ikke foreta endringer på dette instrumentet.

• Tilkoblede enheter og alle konfigurasjoner for analoge og 
digitale grensesnitt (signalinnganger og -utganger), må være 
sertifisert i henhold til IEC 60601-1/EN 60601-1 for medisinske 
apparater. Det er brukerens ansvar å kontrollere at 
grenseverdiene i standarden som er nevnt ovenfor, også blir 
overholdt. Er du i tvil, spør ved den tekniske avdelingen eller 
den ansvarlige forhandleren.

• Systemet som helhet er ikke i samsvar med CE-kravene hvis 
instrumentet brukes sammen med komponenter som ikke er 
CE-sertifiserte.

2.4 Bruksanvisninger for brukeren av 
instrumentet

• Følg instruksjonene du har fått av arbeidsgiver angående 
organisering av arbeidet og sikkerhet på arbeidsplassen.

• Følg instruksjonene i denne håndboken.
• Det elektriske systemet på installasjonsstedet må være i 

samsvar med IEC, CEC og NEC alt ettersom hva som er aktuelt. 
• CaptiView må ikke steriliseres.
• Følg gjeldende lover og nasjonale forskrifter vedrørende 

forebygging av ulykker og vern av miljøet.
• Kontroller at CaptiView fungerer før operasjonen starter.

2.5 Farer ved bruk

FORSIKTIG

Fare for skade på instrumentet ved feil oppbevaring!
XX Instrumentet må beskyttes mot direkte sollys og varme.
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Oppbygning og funksjon

3 Oppbygning og funksjon
3.1 CaptiView-kontroller

�

1 Nødstoppbryter

3.2 Oppbygning og funksjon av håndtak for Leica M530 OH6 / OHX

1

1 Styrespak til menynavigering i CaptiView
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Ledningstilkoblinger

4 Ledningstilkoblinger
4.1 Kontrollere ledningstilkoblingen 

på Leica OH6 / OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Påse at kontaktene (1) til (4) kun kobles til følgende koblinger:
1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 Generelt inntak (f.eks. 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 Generelt inntak (f.eks. endoskopikamera)
2 NAV IGS kobling
   Merk: FL800 koblet innvendig



6 CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versjon 01

Betjening

5 Betjening
5.1 Bruk av instrument med håndtak 

for Leica M530 OH6 / OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Forstørrelse opp/ned
2 Styrespak (til XY-bevegelser eller menynavigering i CaptiView)
3 Arbeidsavstand opp/ned
4 Velgerknapp
5 Frigjøringsbryter – løser ut alle bremser

CaptiViewmenyveiledning

Beveg styrespaken i retning ...
X+: Aktiver/deaktiver bilde
X–: Individuell styring av lukkerne på IGS arbeidsstasjon:  

ENTER i menyen
Y+: Øk lysstyrken på bildeskjermen; på IGS arbeidsstasjonen:  

Rull opp i menyen
Y–: Reduser lysstyrken på bildeskjermen; på IGS arbeidsstasjonen: 

Rull ned i menyen
 Tastene på høyre og venstre håndtak kan konfigureres hver  

for seg.

Styrespaken (2) kan konfigureres for X/Y-bevegelse for 
mikroskopet eller for menykontroll ved bruk av CaptiView.

5.2 Betjene CaptiView på 
kontrollenheten til  
Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Betjene kontrollenheten
Hvis du bruker CaptiView, legges det en "DIC" snarveisknapp til på 
den statiske menylinjen.

Endre lysstyrken på bildeskjermen:
XX Trykk på en av knappene  eller  på "DIC"-siden.

eller
XX Klikk direkte i justeringsstolpen for lysstyrke.

Et kort klikk på en av knappene  eller  endrer verdien 
på lysstyrken i trinn på 10 %. 

Trykk på "Image Off"-knappen for å deaktivere visningen i 
CaptiView (lysstyrke = 0 %).

Du kan også justere lysstyrken ved hjelp av CAN-håndtaket/
fotbryteren.
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Betjening

5.2.2 Bruk av håndtak/fotbryter
Følgende funksjoner kan tilordnes håndtaket/fotbryteren til 
kontroll av CaptiView: 

"DIC: Image On/Off"
Slår manuelt av/på visningen av de superponerte dataene. Lukkerne 
veksles som konfigurert i brukerinnstillingene.

• "DIC: Microscope Data On/Off" aktiverer eller deaktiverer 
visning av mikroskopdata (se side 8 for nærmere informasjon) 
umiddelbart

• "DIC: Shutter Control" 
Åpner eller lukker lukkerne manuelt som forhåndskonfigurert i 
brukerinnstillingene.

• "DIC: Brightness +" 
Øker lysstyrken på de superponerte dataene.

• "DIC: Brightness -" 
Reduserer lysstyrken på de superponerte dataene.

5.2.3 Brukerinnstillinger
Du kan konfigurere følgende innstillinger for bruker i 
brukerinnstillinger:
• Standard lysstyrke for overlagrende og ikke-overlagrende data
• Overlagringsmodus
• Bildeinjeksjonskanal
• DIC i tilordning
• Mikroskopdata 
• Belysning koblet til lysstyrke

Angi standard lysstyrke for overlagrende og ikke-overlagrende 
data:
XX Trykk på en av knappene  eller  eller klikk direkte i 

stolpen for å justere belysningslystyrken.

Et kort klikk på en av knappen  eller  endrer verdien 
på lysstyrken i trinn på 1. Hold inne knappen med fingeren 
for å endre lysstyrken i trinn på fem.

Lukkerinnstillinger for manuell betjening:

Disse innstillingene kan justeres på intraoperativ basis via 
CAN-håndtaket eller "DIC"-skjermen på kontrollenheten.
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Betjening

Overlagringsmodus
XX Spesifiser hvordan data skal vises på CaptiView i 

alternativsmenyen "Overlagringsmodus".

Overlagring:
Dataene som vises, er superponerte i okularet over 
operasjonsområdet.
Alle lukkere er åpne.

Ingen overlagring:
Dataene vises mot en svart bakgrunn. Lukkeren på 
overlagringssiden er lukket.

Hvis et ISG-navigasjonssystem er tilkoblet, vil det 
automatisk styre lukkeren uavhengig av denne 
innstillingen.

FL800 Mode vises dataene alltid som Ingen overlagring-
data.

Bildeinjeksjonskanal

Du kan velge i hvilket øye bildet skal settes inn (venstre, høyre, 
venstre + høyre).

Vis mikroskopdata

Mikroskopdata kan settes inn. Data som kan settes inn, er: 
• Arbeidsavstand
• Forstørrelse
• Belysningslysstyrke
• Opptaksstatus 

Valgkriteriene er:
• On - Off - Timeout
• Top - Bottom (øverst/nederst i feltet)

Hvis “Timeout” er valgt, vil mikroskopdataene kun vises når 
bremsene er løsnet, arbeidsavstand, forstørrelse eller lysstyrke 
endres eller opptak er startet. Mikroskopdataene forsvinner 
automatisk etter 5 sekunder.

Fargen på mikroskopdataene kan også angis (grønn, gul, blå eller 
rød).

Belysning koblet til lysstyrke

Kobler lysstyrken på skjermen til systemets belysningslysstyrke.
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Betjening

5.2.4 Innstillinger til bruk med IGS arbeidsstasjon
En tilkoblet IGS arbeidsstasjon kan tilby diverse data for super-
ponering. Dataene kan være superponerte data som er koordinerte 
(for eksempel IGS rutemodellen) eller forskjellige typer ikke-
koordinerte og ikke-superponerte bildedata.

Hvis CaptiView er tilkoblet en IGS arbeidsstasjon, overtar 
arbeidsstasjonen kontrollen over lukkerne. Hvis koordinerte 
data (f.eks. IGS rutemodell) er superponerte, vil alle 
lukkerne være åpne, slik at dataene kan superponeres over 
objektsbildet. Hvis ikke-koordinerte data (som CT, MRI eller 
ultralyd) vises, aktiveres lukkerinnstillingene som er lagret i 
kontrollenheten.

I instruksjonsboken for IGS-arbeidsstasjonen finner du 
spesifikke funksjoner og anvisninger for arbeidsflyt.

Du trenger ikke konfigurere innstillingene for 
kontrollenheten.

5.2.5 Sikkerhetsfunksjon for CaptiView
Hvis lukkerne på grunn av en funksjonsfeil ikke kan kontrolleres 
eller skjermen slår seg selv på og/eller viser feil videosignal:
XX Trykk på bryter (1) for å slå av skjermen og lukkerutløseren 

manuelt.
Et rødt lys på trykknappen viser at skjermen er slått av og at alle 
lukkerne er åpne.
XX Ta kontakt med Leica-forhandleren.

Bryteren (1) som slår av skjermen og utløser alle lukkerne 
manuelt, må kun aktiveres med et sterilt, butt objekt hvis 
det er plassert et sterilt deksel over mikroskopet og 
CaptiView.

�

Slik returnerer du lukkerkontrollen til kontrollenheten eller IGS 
arbeidsstasjonen:
XX Trykk på bryteren for å slå av skjermen og utløse alle lukkerne 

manuelt (1).
Det røde lyset på bryteren for å slå av skjermen og utløse alle 
lukkerne manuelt (1) slås av.
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Innstillinger for CaptiView

6 Innstillinger for CaptiView
I dette kapittelet finner du detaljerte beskrivelser av XGA-tilordningen.

6.1 Bruksområde 1 – FL800
FL800inngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et Leica FL800-system for en bestemt bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left:  Leica FL800-innstillinger
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Innstillinger for CaptiView

6.2 Bruksområde 2 – IGS
IGSinngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et IGS-system for en bestemt bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left: IGS1 til IGS4
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Innstillinger for CaptiView

6.3 Bruksområde 3 – Felles
Felles inngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et f.eks. et endoskop for en bestemt bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left:  DIC Image On/Off
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Innstillinger for CaptiView

6.4 Bruksområde 4 – IGS + FL800
IGS + FL800inngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et IGS-system og/eller et Leica FL800-system for en bestemt bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left: IGS1 til IGS4
 DIC In toggle

Handle right: Leica FL800-innstillinger
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Innstillinger for CaptiView

6.5 Bruksområde 5 – FL800 + Felles
FL800 + Felles inngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et Leica FL800 og/eller f.eks. et endoskop for en bestemt bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800-innstillinger
 DIC In toggle (for å veksle fra felles til 

Leica FL800)
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Innstillinger for CaptiView

6.6 Bruksområde 6a – IGS (1.) + Felles (2.)
Felles + IGSinngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et IGS-system (1. prioritet) og/eller f.eks. et endoskop (2. prioritet) for en bestemt 
bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (for å veksle fra IGS til felles, hvis 

IGS-systemet tar kontroll over CaptiView)

Handle right: IGS1 til IGS4



16 CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versjon 01

Innstillinger for CaptiView

6.7 Bruksområde 6b – IGS (2.) + Felles (1.)
Felles + IGSinngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et IGS-system (2. prioritet) og/eller f.eks. et endoskop (1. prioritet) for en bestemt 
bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (for å veksle fra IGS til felles)

Handle right: IGS1 til IGS4
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Innstillinger for CaptiView

6.8 Bruksområde 7a – FL800 (1.) + IGS (2.) + Felles (3.)
FL800 + Felles + IGSinngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et Leica FL800 (1. prioritet), et IGS-system (2. prioritet) og/eller f.eks. et endoskop 
(3. prioritet) for en bestemt bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800-innstillinger
 DIC In toggle (for å veksle fra IGS til felles)

Handle right: IGS1 til IGS4
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Innstillinger for CaptiView

6.9 Bruksområde 7b – FL800 (1.) + IGS (3.) + Felles (2.)
FL800 + Felles + IGSinngang

Klargjøre Leica kirurgisk mikroskop til å vise signalet til et Leica FL800 (1. prioritet), et IGS-system (3. prioritet) og/eller f.eks. et endoskop 
(2. prioritet) for en bestemt bruker i CaptiView.

Brukerinnstillinger for DIC

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

Brukerinnstillinger for håndtak

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800-innstillinger
 DIC In toggle (for å veksle fra felles til IGS)

Handle right: IGS1 til IGS4
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Pleie og vedlikehold

7 Pleie og vedlikehold
7.1 Vedlikeholdsinstruksjoner

FORSIKTIG

Fare for skade på instrumentet ved feil oppbevaring!
XX CaptiView må alltid dekkes med beskyttende varetrekk 

ved oppbevaring.
XX Instrumentet må beskyttes mot direkte sollys og varme.

XX Beskytt CaptiView mot feilaktig bruk.
XX Rengjør kabinettet til CaptiView med et fuktig håndkle og tørk 

av det med en myk, lofri klut.
XX Beskytt CaptiView mot fuktighet, damp, syre, alkaliske stoffer 

og etsende stoffer.
XX Kjemikalier må ikke oppbevares i nærheten av instrumentet.
XX Instrumentet må beskyttes mot olje og fett. Bruk aldri fett på 

føringsflater og mekaniske deler.
XX CaptiView-håndtakene må ikke steriliseres.
XX Desinfiser CaptiView med forbindelser fra 

desinfeksjonsmiddelgruppen for overflater som er basert på 
følgende aktive ingredienser:
• aldehyder 
• alkoholer 
• kvarternære ammoniumforbindelser. 

På grunn av fare for materialskade må det aldri brukes 
produkter basert på
• halogenspaltende forbindelser 
• sterke organiske syrer 
• oksygenspaltende forbindelser.
XX Følg instruksjonene fra 

desinfeksjonsmiddelprodusenten.

7.2 Vedlikehold
CaptiView er vedlikeholdsfri. For å opprettholde 
funksjonsstabiliteten anbefales det å kontakte den ansvarlige Leica 
serviceavdelingen.
Her kan du bestille jevnlige inspeksjoner og eventuelt kjøpe en 
vedlikeholdskontrakt.

7.3 Servicearbeid
• Servicearbeid må kun utføres av utdannede serviceteknikere fra 

Leica Microsystems.
• Bruk utelukkende originale Leica Microsystems reservedeler.

7.4 Avhending
• Ved kassering av instrumentet skal alltid gjeldende nasjonale 

regler og forskrifter overholdes. Ta kontakt med eventuelle 
firmaer som kan håndtere avhendingen. Emballasjen for 
apparatet kan leveres til resirkulering.
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8 Hva skal jeg gjøre hvis ...?
8.1 Feilsøking av superponerte data
Feil:  Bildet blir ikke superponert

Årsak 1: Datakilden sender ikke bilder. 
Koblingen på XGA videokabelen eller XGA videokabelen 
er defekt eller ikke skikkelig tilkoblet.

Feilutbedring:
XX Kontroller om datakilden sender bilder.
XX Kontroller kablene mellom OH6 / OHX og CaptiView og den 

eksterne kabelkilden.
XX Hvis XGA videokabelen er riktig koblet til den eksterne 

datakilden, kontakt Leica-forhandleren.

Feil:  Det superponerte bildet har feil farge.

Årsak 1: Defekt kobling. 
Koblingen på XGA videokabelen eller XGA videokabelen 
er defekt eller ikke skikkelig tilkoblet.

Feilutbedring:
XX Kontroller koblingene til XGA videokabelen mellom 

mikroskopet og den eksterne datakilden.
Hvis XGA videokabelen er riktig koblet til den eksterne datakilden, 
kontakt Leica-forhandleren.

Årsak 2: Hvitbalansen til videokameraet (endoskopet) som er 
tilkoblet for overlagringen, mangler. 
Manglende hvitbalanse for kameraet fører til fargeavvik.

Feilutbedring:
XX Utfør en hvitbalanse for videokameraet (endoskopet) som er 

tilkoblet for overlagringen.
XX Hvis den eksterne datakilden er et videokamera, utfør en 

hvitbalanse.
Årsak 3: Defekt omformer. 

Omformeren som behandler videosignalet formidler 
feil XGA signal.

Feilutbedring:
XX Kontroller omformeren.

Feil:  Det vises et lysglimt ved visning av mørke objekter

Årsak: Den tilkoblede arbeidsstasjonen slår ikke av modulen. Feilutbedring:
XX Kontroller IGS arbeidsstasjonen og programinnstillingene.

Feil:  Det superponerte bildet er skarpt, men er bare 
synlig hvis man virkelig konsentrerer seg.

Årsak:  Du ser ikke på bildet med ditt dominante øye. Feilutbedring:
XX Bytt bildet til den andre kanalen ved hjelp av 

brukerinnstillingene (se kapittel "Brukerinnstillinger", side 
7).  
Du ser nå på bildet med ditt dominante øye.

Feil:  Når bildet flyttes fra høyre til venstre strålebane 
(eller motsatt), tilpasses ikke koordinerte data til 
det nye perspektivet

Årsak: Arbeidsstasjonen mottar ikke vekslingssignalet eller 
evaluerer det ikke.

Feilutbedring:
XX Kontroller arbeidsstasjonen og programinnstillingene.

Feil:  En koordinert kontur overlagrer ikke objektet 
nøyaktig.

Årsak: CaptiView er ikke kalibrert med hensyn til IGS-
programvare.

Feilutbedring:
XX Be din IGS-partner om å kalibrere CaptiView (se håndboken for 

IGS-programvaren).



21CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versjon 01

Hva skal jeg gjøre hvis ...?

Feil:  Det superponerte bildet er ufokusert.

Årsak: Ukorrigert lysbrytningsfeil. Feilutbedring:
XX Korriger lysbrytningsfeilen i okularene (se brukerhåndboken til 

mikroskopet).

8.2 Feilsøking av lukkere
Feil:  Ikke bildet i mikroskopet når overlagring er 

deaktivert.

Årsak 1: CaptiView mottar feil kommandoer fra IGS 
arbeidsstasjonen. Lukkerne forblir lukket.

Feilutbedring:
XX Kontroller IGS arbeidsstasjonen.

Hvis IGS arbeidsstasjonen ikke fungerer som den skal:
XX Trykk på bryteren for å slå av skjermen og åpne alle lukkerne 

manuelt (18) (se kapittel "CaptiView-kontroller", side 4) og 
kontakt din IGS-partner.

Årsak 2: Defekt i CaptiView. Lukkerne forblir lukket. Feilutbedring:
XX Kontroller IGS arbeidsstasjonen.

Hvis IGS arbeidsstasjonen ikke fungerer som den skal:
XX Trykk på bryteren for å slå av skjermen og åpne alle lukkerne 

manuelt (18) (se kapittel "CaptiView-kontroller", side 4) og 
kontakt din Leica-forhandler.

Feil:  Lukkerne lukker/åpner ikke som ønsket.

Årsak: DIC-innstillingene er feil. 
Lukkerposisjonen som er lagret i "DIC Settings"-menyen, 
er feil.

Feilutbedring:
XX Kontroller de lagrede lukkerposisjonene i "DIC"-menyen til 

kontrollenheten (se side 8) og endre dem etter behov.

8.3 Feilsøking av display
Feil:  Skjermen viser signalfeil.

Årsak 1: Skjermen slår seg på av seg selv og/eller viser feil 
videosignal.

Feilutbedring:
XX Trykk på bryteren for å slå av skjermen og åpne alle lukkerne 

manuelt (18) (se kapittel "CaptiView-kontroller", side 4). 
Ta kontakt med Leica Microsystems-forhandleren.
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9 Spesifikasjoner
9.1 Elektriske data
Generell klassifisering

Sikkerhetstype Type B

Strømforsyning

Inngangsspenning +24 V DC (via CAN-tilkobling)
Strømforbruk maks. 10 W

Grafisk grensesnitt

RGB-signaler 0,7 V p-p / 75 Ohm
H. synk. og V. synk TTL
Gyldige oppløsninger – 800(H) × 600(V) piksler ved 

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

9.2 Optiske data
Displayfunksjoner

Type 3 transmissive HTPS-paneler
Oppløsning 1920 × 1080 piksler
Kontrast nom. 300:1 (opprinnelig)
Fargedybde 24 bit

 

9.3 Fysiske data
Vekt

CaptiView 1.2 kg

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

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

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

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

9.5 Oppfylte standarder
CEsamsvar
• Direktiv 93/42/EØS om medisinsk utstyr, med endringer.
•  Klassifisering: Klasse I, i samsvar med Tillegg IX, Regel 1 og 

Regel 12 i direktivet om medisinsk utstyr.
•  Medisinsk, elektrisk utstyr IEC 60601-1.
•  Elektromagnetisk kompatibilitet IEC 60601-1-2.
• Medical Division hos Leica Microsystems (Schweiz) AG, innehar 

ledelsessystemsertifikater for de internasjonale standardene 
ISO 13485 og ISO 14001 som gjelder kvalitetsstyring, 
kvalitetssikring og miljøforvaltning.

9.6 Kompatibilitet
Systemer Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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Det nyttige samarbeidet "med brukeren, for brukeren" har alltid dannet 
grunnlaget for Leica Microsystems innovative styrke. Basert på dette 
har vi utviklet fem bedriftsverdier: Banebrytende arbeid, førsteklasses 
kvalitet, lagånd, vitenskapsdedikert og kontinuerlig forbedring.

MEDICAL DIVISIon
Hva er det operatøren forventer av et enestående operasjonsmikroskop?
Skarpe, klare bilder, samt et modulsystem som oppfyller behovene til 
operatøren og operasjonsteamet.

Nyvinninger til bedriften
Helt siden det første operasjonsmikroskopet kom med vidvinkeloptikk 
på 1980-tallet, til de første mikroskopene med horisontaloptikk og 
LED-belysning, har Leica Microsystems vært ledende i utviklingen av 
operasjonsmikroskop.

HD-video, fluorescens og retinavisningssystemer er også tegn på et Leica-
team som fortsatt engasjerer seg for nyskaping. Vi ønsker å gi legene den 
beste teknologien som finnes på markedet for å øke deres prestasjoner, 
operasjonskomfort og pasientresultater.

Leica Microsystems – et internasjonalt selskap med et sterkt kundeservice-
nettverk over hele verden:

Aktiv over hele verden Tlf.: Faks.
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Østerrike ∙ Vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgia ∙  +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danmark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Frankrike ∙ 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
Italia ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Nederland ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spania ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Sverige ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Sveits ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Storbritannia ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Kina ∙ Hong Kong +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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