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Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui sistem de microscop chirurgical Leica.
La dezvoltarea sistemelor noaste am pus accentul cu precădere pe o modalitate 
de operare simplă şi autoexplicativă. Cu toate acestea, vă sugerăm studierea  
acestui manual de utilizare, în detaliu, astfel încât să ştiţi şi sunt în măsură să 
utilizeze toate avantajele microscopul chirurgical Leica într-un mod optim.
Informaţii importante cu privire la produsele şi serviciile oferite de 
Leica Microsystems, precum şi adresa celei mai apropiate reprezentanţe,  
găsiţi pe pagina noastră web

www.leica-microsystems.com

Vă mulţumim că v-aţi decis pentru produsele noastre. Sperăm că vă veţi bucura de 
calitatea şi performanta noului microscop chirurgical 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

Declaraţie de delimitare
Toate datele tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Informaţiile furnizate în acest manual se referă în mod direct la operarea sistemului. 
Deciziile medicale rămân în responsabilitatea medicului.
Leica Microsystems a depus toate eforturile pentru a furniza un manual complet şi 
clar pentru utilizator, subliniind domeniile cheie ale utilizării produsului. Vă rugăm 
să contactaţi reprezentantul local Leica, dacă aveţi nevoie de informaţii mai 
detaliate.
Nu trebuie să nu utilizaţi un produs medical realizat de Leica Microsystems, fără 
înţelegerea deplină a funcţiilor şi a funcţionării produsului.

Responsabilitatea
Vă rugăm să consultaţi termenii noştri standard de vânzări şi condiţiile de informaţii 
privind responsabilitatea. Nimic din această notă de delimitare nu va limita niciuna 
dintre responsabilităţile noastre în orice mod care nu este permis în conformitate cu 
legislaţia aplicabilă şi nu va exclude niciuna dintre responsabilităţile noastre, care nu 
pot fi excluse în conformitate cu legislaţia în vigoare
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Introducere

1 Introducere
1.1 Despre acest document
Acest manual de utilizare descrie asamblarea, configurarea şi 
operarea CaptiView pentru următoarele sisteme: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

Acest manual de utilizare conţine note de siguranţă 
importante, precum şi alte informaţii privind 
utilizarea instrumentului (consultaţi capitolul  
"Note cu privire la siguranţă").

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare, înainte de 
punerea în funcţiune a produsului.

1.2 Caracteristici opţionale ale 
produsului

Diferite caracteristici şi accesorii ale produsului sunt disponibile 
opţional. Disponibilitatea variază în funcţie ţară şi este supusă  
unor cerinţe locale de reglementare. Vă rugăm să contactaţi 
reprezentantul local pentru informaţii cu privire la disponibilitate.

1.3 Identificarea produsului
Codul de model şi numărul de serie al produsului sunt situate pe 
eticheta de identificare de pe CaptiView. Notaţi aceste date în 
manualul de utilizare şi specificaţi-le întotdeauna în comunicarea 
cu noi sau cu atelierul de service, cu privire la orice întrebări pe care 
le-aţi putea avea.

Model:         Numărul de serie:  

1.4 Simboluri în aceste instrucţiuni 
de utilizare

Simbolurile utilizate în acest manual de utilizare au următoarele 
semnificaţii:

Simbol Termen de 
avertizare

Semnificaţie

Avertizare Indică o situaţie potenţial periculoasă sau o 
utilizare necorespunzătoare, care ar putea 
duce la răniri personale grave sau deces. 

Precauţie Indică o situaţie potenţial periculoasă sau o 
utilizare necorespunzătoare care, dacă nu 
este evitată, poate avea ca rezultat rănirea 
minoră sau moderată. 

Notă Indică o situaţie potenţial periculoasă sau o 
utilizare necorespunzătoare care, dacă nu 
este evitată, poate avea ca rezultat pagube 
materiale, financiare şi de mediu

Informaţii utile care vă ajută să folosiţi 
corect şi eficient produsul, din punct de 
vedere tehnic. 

XX  Solicitare pentru o acţiune; în acest caz 
trebuie să întreprindeţi ceva.
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Indicaţii de securitate

2 Indicaţii de securitate
2.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
• Modulul CaptiView este un instrument optic pe care îl puteţi 

utiliza pentru a suprapune date sau imagini. Aceste suprapuneri 
pot fi vizualizate prin suprapunerea peste imaginea microsco-
pică sau singure, pe un fundal negru. Doi utilizatori pot observa 
simultan obiectul de sub microscop de la ieşirile optice.  
În plus, puteţi conecta o camera foto sau video. 
XX Folosiţi numai conectorii şi cablurile care sunt incluse în 

domeniul de aplicare al livrării, pentru a conecta CaptiView. 
Folosiţi aceşti conectori şi cabluri şi atunci când vă conectaţi 
la un dispozitiv de date extern.

• CaptiView poate fi adaptat numai la sistemul optic al 
dispozitivului Leica M530.

2.2 Utilizarea nespecifică
• Folosiţi CaptiView numai aşa cum este descris în acest manual 

de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate provoca 
pagube materiale.

2.3 Indicaţii pentru administrator
• Asiguraţi-vă că doar utilizatorii instruiţi folosesc CaptiView.
• Asiguraţi-vă că acest manual de utilizare este întotdeauna 

disponibil la locul unde este folosit instrumentul.
• Efectuaţi inspecţii periodice pentru a vă asigura că utilizatorii 

respectă cerinţele de siguranţă.
• Informaţi bine utilizatorii şi explicaţi-le semnificaţia semnelor 

de avertizare şi mesajele de avertizare.
• Alocaţi responsabilităţi pentru pregătirea instrumentului de 

lucru, pentru operarea şi pentru întreţinerea sa. Monitorizaţi 
conformitatea cu acestea.

• Utilizaţi CaptiView numai într-o stare adecvată.
• Informaţi reprezentantul Leica Microsystems sau 

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
9435 Heerbrugg, Switzerland, imediat dacă descoperiţi 
un defect al produsului, care ar putea provoca răniri sau 
vătămări.

• Asiguraţi-vă că sunt respectate măsurile de precauţie obişnuite 
pentru radiaţiile electromagnetice şi altele.

• Nu face nicio modificare a acestui instrument.

• Unităţile conectate şi toate configuraţiile pentru interfeţele 
digitale (intrările şi ieşirile de semnal analogic) trebuie să fie 
certificate în conformitate cu IEC 60601-1/EN 60601-1 pentru 
dispozitive medicale. Este responsabilitatea utilizatorului să se 
asigure că limitele standardelor menţionate anterior nu sunt 
depăşite. Dacă aveţi îndoieli, vă rugăm să contactaţi departa-
mentul tehnic corespunzător sau reprezentantul responsabil.

• Sistemul complet nu este conform cu CE în cazul în care 
instrumentul este operat împreună cu componente care nu au 
certificarea CE.

2.4 Indicaţii pentru utilizator
• Respectaţi directivele angajatorului privind organizarea şi 

siguranţa muncii.
• Respectaţi instrucţiunile din acest manual.
• Sistemul electric de la locul de instalare trebuie să fie conform 

cu specificaţiile IEC, CEC şi NEC, după caz. 
• Nu sterilizaţi CaptiView.
• Respectaţi reglementările legale aplicabile şi specifice fiecărei 

ţări pentru prevenirea accidentelor şi de protecţie a mediului.
• Verificaţi funcţionarea CaptiView înainte de intervenţia 

chirurgicală.

2.5 Pericole în utilizare

PRECAUŢIE

Pericol de deteriorare a instrumentului din cauza depozitării 
necorespunzătoare!
XX Protejaţi instrumentul faţă de lumina directă a soarelui 

şi de căldură.
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Structura şi funcţionarea

3 Structura şi funcţionarea
3.1 Comenzi CaptiView

�

1 Comutator de oprire de urgenţă

3.2 Structura şi funcţionarea părţii de manipulare pentru Leica M530 OH6 / OHX

1

1 Joystick pentru meniul de navigare în CaptiView
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Cablarea

4 Cablarea
4.1 Verificarea cablării de pe 

Leica OH6 / OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Asiguraţi-vă că prizele (1) până la (4) sunt alocate numai 
următoarele conexiuni:

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 Intrare generală (ex. cameră endoscopică)
4 XGA Out Către CaptiView

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

1 XGA in Intrare generală (ex. cameră endoscopică)
Conector 2 NAV IGS
   Observaţie: Conectat intern FL800
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Operarea

5 Operarea
5.1 Funcţionarea instrumentului  

cu partea de manipulare de la 
Leica M530 OH6 / OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Ampl. sus / jos
2 Joystick (opţional, pentru mişcările XY sau pentru meniul de 

navigare în CaptiView)
3 WD sus / jos
4 Buton de selectare
5 Comutator ELIBERARE TOTALĂ pentru a elibera toate frânele

Orientare meniu CaptiView

Mutarea joystick-ul în direcţia...
X+: Activare/dezactivare imagistică
X–: Controlul individual al obturatoarelor cu staţie de lucru IGS: 

Meniu ENTER
Y+: Creşterea luminozităţii imaginii afişate; cu blocare staţie de 

lucru IGS Meniu derulare în sus
Y–: Scăderea luminozităţii imaginii afişate cu staţie de lucru IGS: 

Meniu derulare în jos
 Tastele de mânere pot fi configurate separat la mânerul din 

stânga şi cel din dreapta.

Joystick ul (2) poate fi configurat pentru mişcarea X/Y a 
microscopului sau pentru controlul meniului atunci când 
se utilizează un CaptiView.

5.2 Operarea CaptiView de pe unitatea 
de control Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Operarea de la unitatea de comandă
În cazul în care utilizaţi un CaptiView, se adaugă un buton de acces 
rapid "DIC" la linia de meniu static.

Modificarea luminozităţii actuale a afişajului:
XX Pe pagina "DIC", apăsaţi butonul  sau .

sau
XX Faceţi clic direct pe bara de reglare a luminozităţii.

Făcând clic pe scurt butonul  sau  se modifică 
valoarea luminozităţii în trepte de 10 %. 

Utilizaţi butonul "Image Off" buton pentru a dezactiva 
afişarea în CaptiView (luminozitate = 0 %).

De asemenea, puteţi schimba luminozitatea imaginii 
folosind mânerul/pedala CAN.
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Operarea

5.2.2 Operarea folosind mânerul/pedala
Următoarele funcţii pot fi atribuite mânerului/pedalei pentru a 
controla CaptiView: 

"DIC: Image On/Off"
Comută manual pornit/oprit afişajul cu datele suprapuse. Shutter-
ele sunt comandate aşa cum este presetat în setările utilizatorului.

• „DIC: Microscope Data On/Off” Activează sau dezactivează 
imediat injectarea datelor de microscop (consultaţi pagina 8 
pentru detalii)

• "DIC: Control Shutter" 
Deschide sau închide manual obturatorul aşa cum este 
 pre-configurat în setările utilizatorului.

• "DIC: Brightness +" 
Creşte luminozitatea datelor suprapuse.

• "DIC: Brightness -" 
Scade luminozitatea datelor suprapuse.

5.2.3 Setările utilizatorului
În setările utilizatorului puteţi efectua pentru utilizatorul respectiv 
următoarele setări:
• Luminozitatea implicită pentru imaginea de suprapunere şi 

non-suprapunere de date
• Modul de suprapunere
• Canal de injecţie imagine
• DIC în atribuire
• Date microscop 
• Iluminare legată luminozitate

Setarea luminozităţii implicite pentru imaginea datelor de 
suprapunere şi a datelor de bază fără suprapunere:
XX Apăsaţi butonul  sau  ori faceţi clic direct pe bara pentru 

reglarea luminozităţii a iluminării.

Făcând clic pe scurt butonul  sau  se modifică 
valoarea luminozităţii în trepte de 1. Dacă menţineţi degetul 
dumneavoastră pe tastă, valoarea se va modifica în paşi de 
câte cinci.

Setările Shutter-elor pentru operare manuală:

Aceste setări pot fi ajustate în funcţie de necesităţile 
intraoperatorii prin intermediul mânerului CAN sau a 
ecranului "DIC" al unităţii de comandă.
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Operarea

Modul de suprapunere
XX Specificaţi modul în care urmează să fie afişate datele pe 

CaptiView în meniul de opţiuni "Modul de suprapunere".

Suprapunere:
Datele de afişat sunt suprapuse în ocular deasupra câmpului 
chirurgical.
Toate shutter-ele sunt deschise.

Fără suprapunere:
Datele afişate apar pe un fundal negru. Shutter-ul de pe partea de 
suprapunere este închis.

Un sistem de navigare IGS racordat preia automat comanda 
Shutter-elor independent de această setare.

În modul FL800, datele sunt întotdeauna afişate fără 
suprapunere de date.

Canal de injecţie imagine

Poate fi selectat în ce ochi imaginea trebuie să fie injectată (stânga, 
dreapta, stânga + dreapta).

Afişare date microscop

Datele microscopice pot fi injectate. Datele injectate sunt: 
• Distanţa de lucru (WD)
• Grosisment
• Luminozitatea iluminării
• Starea de înregistrare 

Criteriile de selecţie sunt:
• On - Off - Timeout
• Top - Bottom (câmp)

În cazul în care este selectat „Timeout”, datele de microscop apar 
numai atunci când frânele sunt eliberate, când distanţa de lucru, 
mărirea sau luminozitatea iluminării se modifică sau când se începe 
înregistrarea. Datele de microscop dispar automat după 5 secunde.

În plus, poate fi setată culoarea datelor de microscop (verde, galben, 
albastru sau roşu).

Iluminare legată luminozitate

Leagă luminozitatea afişajului la luminozitatea iluminării 
sistemului.
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Operarea

5.2.4 Setările pentru utilizarea cu staţii de lucru IGS
O staţie de lucru IGS conectată poate furniza diferite date pentru 
suprapunere. Datele pot fi corelate, suprapuse (de exemplu, 
modelul grila IGS) sau diverse tipuri de date de imagine necorelate 
şi fără suprapunere.

În cazul în care CaptiView este conectat la o staţie de lucru 
IGS, staţia de lucru preia controlul shutter-elor. În cazul în 
care datele corelate (de exemplu, modelul grilă IGS) este 
suprapus, toate shutter-ele rămân deschise, astfel încât 
datele să poată fi suprapuse peste imaginea obiect. În cazul 
în care date care nu sunt corelate (cum ar fi CT, RMN sau 
ecografie) sunt afişate, setările de shutter stocate în 
unitatea de control sunt activate.

Consultaţi manualul de utilizare pentru staţia de lucru IGS/
Navigation pentru funcţionalităţile specifice şi pentru 
îndrumare în privinţa fluxului de lucru.

Nu trebuie să configuraţi nicio setare pe unitatea de 
comandă.

5.2.5 Funcţia de siguranţă a CaptiView
În cazul în care, din cauza unei defecţiuni, shutter-ele nu pot fi 
controlate sau afişarea porneşte automat şi/sau afişează un semnal 
video incorect:
XX Apăsaţi comutatorul (1) pentru oprirea manuală a ecranului şi 

pentru eliberarea shutter-ului.
Există o lumină roşie în butonul de injectare, semnalizând că afişajul 
este oprit şi toate shutter-ele sunt deschise.
XX Contactaţi reprezentantul Leica.

Comutatorul (1) pentru oprirea manuală a ecranului şi 
eliberarea shutter-ului trebuie să fie activat numai cu un 
obiect steril, bont în cazul în care un capac steril este 
poziţionat peste microscop şi CaptiView.

�

Pentru a readuce controlul shutter-ului înapoi la unitatea de 
comandă sau de la staţia de lucru IGS:
XX Apăsaţi comutatorul pentru oprirea manuală a ecranului şi 

pentru eliberarea tuturor shutter-elor (1).
Lumina roşie de pe comutatorul pentru oprirea manuală a ecranului 
şi eliberarea tuturor shutter-elor (1) se stinge.
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Setările pentru CaptiView

6 Setările pentru CaptiView
În acest capitol puteţi găsi descrierea detaliată a alocării XGA.

6.1 Aplicaţie 1 – FL800
Intrare FL800

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem Leica FL800 pentru un utilizator specificat în CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left:  Setări Leica FL800
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Setările pentru CaptiView

6.2 Aplicaţie 2 – IGS
Intrare IGS

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem IGS pentru un utilizator specificat în CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left: IGS1 la IGS4
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Setările pentru CaptiView

6.3 Aplicaţie 3 – Comun
Intrare comună

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem, de exemplu endoscop, pentru un utilizator specificat în 
CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left:  DIC Image On/Off
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Setările pentru CaptiView

6.4 Aplicaţie 4 – IGS + FL800
Intrare IGS + FL800

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem IGS şi/sau Leica FL800 pentru un utilizator specificat în 
CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left: IGS1 la IGS4
 DIC In toggle

Handle right: Setări Leica FL800
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Setările pentru CaptiView

6.5 Aplicaţie 5 – FL800 + Comun
FL800 + Intrare comună

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem Leica FL800 şi/sau endoscop, de exemplu, pentru un utilizator 
specificat în CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left: DIC Image On/Off
 Setări Leica FL800
 DIC In toggle (pentru a comuta de la comun la 

Leica FL800)
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Setările pentru CaptiView

6.6 Aplicaţie 6a – IGS (1-a) + Comun (a 2-a)
Intrare Comun + IGS

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem IGS (1-a prioritate) şi/sau endoscop, de exemplu, 
 (a 2-a prioritate) pentru un utilizator specificat în CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (pentru a comuta de la IGS la 

comun, în cazul în care sistemul IGS preia 
controlul CaptiView)

Handle right: IGS1 la IGS4
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Setările pentru CaptiView

6.7 Aplicaţie 6b – IGS (a 2-a) + Comun (1-a)
Intrare Comun + IGS

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem IGS (a 2-a prioritate) şi/sau endoscop, de exemplu, 
(1-a prioritate) pentru un utilizator specificat în CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (pentru a comuta de la IGS la 

comun)

Handle right: IGS1 la IGS4
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Setările pentru CaptiView

6.8 Aplicaţie 7a – FL800 (1-a) + IGS (a 2-a) + Comun (a 3-a)
Intrare FL800 + Comun + IGS

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem Leica FL800 (1-a prioritate), unui sistem IGS (a 2-a prioritate)  
şi/sau endoscop, de exemplu, (a 3-a prioritate) pentru un utilizator specificat în CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left: DIC Image On/Off
 Setări Leica FL800
 DIC In toggle (pentru a comuta de la IGS la 

comun)

Handle right: IGS1 la IGS4
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Setările pentru CaptiView

6.9 Aplicaţie 7b – FL800 (1-a) + IGS (a 3-a) + Comun (a 2-a)
Intrare FL800 + Comun + IGS

Pentru a pregăti microscopul Leica în scopul afişării semnalului unui sistem Leica FL800 (1-a prioritate), unui sistem IGS (a 3-a prioritate)  
şi/sau endoscop, de exemplu, (a 2-a prioritate) pentru un utilizator specificat în CaptiView.

Setările DIC ale utilizatorului

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

Setările pentru mâner ale utilizatorului

Handle left: DIC Image On/Off
 Setări Leica FL800
 DIC In toggle (pentru a comuta de la comun la 

IGS)

Handle right: IGS1 la IGS4
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Îngrijirea şi întreţinerea curentă

7 Îngrijirea şi întreţinerea 
curentă

7.1 Indicaţii de îngrijire

PRECAUŢIE

Pericol de deteriorare a instrumentului din cauza depozitării 
necorespunzătoare!
XX Depozitaţi CaptiView numai cu capace de protecţie de 

praf.
XX Protejaţi instrumentul faţă de lumina directă a soarelui 

şi de căldură.

XX Protejaţi CaptiView faţă de operarea necorespunzătoare.
XX Curăţaţi carcasa CaptiView folosind un prosop umed şi uscaţi-l 

cu o cârpă moale, fără scame.
XX Protejaţi CaptiView de umiditate, vapori, acizi, baze, şi 

substanţe corozive.
XX Nu depozitaţi substanţe chimice în apropierea instrumentului.
XX Protejaţi instrumentul faţă de ulei şi unsoare. Niciodată nu 

puneţi unsoare sau ulei pe piesele mecanice sau suprafeţele de 
alunecare.
XX Nu sterilizaţi CaptiView şi mânerele.
XX Pentru a dezinfecta CaptiView, folosiţi compuşii de utilizare din 

grupul dezinfectaţilor de suprafaţă pe baza următoarelor 
ingrediente active:
• aldehide, 
• alcooli, 
• compuşi de amoniu cuaternar. 

Datorită potenţialului de deteriorare a materialelor, nu se 
utilizează niciodată produse bazate pe
• compuşi halogen-divizare, 
• acizi organici puternici, 
• compuşi oxigen-divizare.
XX Respectaţi indicaţiile producătorului dezinfectanţilor.

7.2 Întreţinerea
CaptiView nu necesită întreţinere. În scopul de a menţine 
fiabilitatea, vă recomandăm să contactaţi organizaţia responsabilă 
de service Leica.
Aici puteţi stabili inspecţii periodice şi, dacă este cazul, să 
achiziţionaţi un contract de întreţinere.

7.3 Service
• Lucrările de service trebuie efectuate numai de către tehnicieni 

de service instruiţi Leica Microsystems.
• Doar piesele de schimb Leica Microsystems originale trebuie să 

fie folosite.

7.4 Evacuarea ca deşeu
• Trebuie respectate reglementările naţionale relevante privind 

eliminarea unităţii. Companiile potrivite pentru eliminarea 
deşeurilor trebuie să fie utilizate. Ambalajul aparatului se 
depune la centrele de revalorificare a materialelor.
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Ce trebuie făcut atunci când...?

8 Ce trebuie făcut atunci când...?
8.1 Remedierea datelor suprapuse
Problemă:  Nu există imagini de suprapunere

Cauza 1: Sursa de date nu transmite o imagine. 
Conectorul cablului video XGA sau cablul video XGA este 
defect sau conectat incorect.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi dacă sursa de date trimite o imagine.
XX Verificaţi cablurile între OH6 / OHX şi CaptiView şi cablu de 

sursă externă.
XX În cazul în care cablul video XGA este corect conectat la sursa 

de date externă, contactaţi reprezentantul Leica.

Problemă:  Imaginea suprapusă nu are culoarea corectă.

Cauza 1: Fişă de conectare defectă. 
Conectorul cablului video XGA sau cablul video XGA este 
defect sau nu este conectat corect.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi conectorii cablului video XGA între microscop şi sursa 

de date externe.
În cazul în care cablul video XGA este corect conectat la sursa de 
date externă, contactaţi reprezentantul Leica.

Cauza 2: Balansul de alb al camerei video (endoscopică) conectată 
pentru suprapunere lipseşte. 
Lipsa unui balans de alb pentru camera video duce la 
abateri de culoare.

Remedierea defecţiunii:
XX Efectuaţi un balans de alb pentru camera video (endoscopică) 

conectată pentru suprapunere.
XX Dacă sursa de date externe este o cameră video, efectuaţi un 

balans de alb.
Cauza 3: Converter defect. 

Convertorul de prelucrare a semnalului video returnează 
un semnal XGA incorect.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi convertorul.

Problemă:  O sclipire de lumină este suprapusă când sunt 
afişate obiecte întunecate

Cauza: Staţia de lucru conectată nu opreşte modulul. Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi staţia de lucru IGS şi setările de program.

Problemă:  Imaginea suprapusă este clară, dar poate fi 
vizualizată doar cu cea mai mare de concentrare

Cauza:  Nu vizualizaţi imaginea cu ochiul dominant. Remedierea defecţiunii:
XX Comutaţi imaginea pe celălalt canal folosind setările 

utilizatorului (consultaţi capitolul "Setările utilizatorului", 
pagina 7).  Acum, vedeţi imaginea cu ochiul dominant.

Problemă:  Când imaginea este schimbat din dreapta pe 
traiectoria fasciculului din stânga (sau invers), 
datele corelate nu sunt adaptate la noua 
perspectivă

Cauza: Staţia de lucru nu primeşte semnalul de comutare sau nu 
îl evaluează.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi setările staţiei de lucru şi ale programului.
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Problemă:  Un contur corelat nu este suprapus exact deasupra 
obiectului

Cauza: CaptiView nu este calibrat cu privire la software-ul IGS. Remedierea defecţiunii:
XX CaptiView trebuie calibrat de către partenerul IGS (consultaţi 

manualul software-ului IGS).

Problemă:  Imaginea suprapus nu este focalizată

Cauza: Eroare de refracţie necorectată. Remedierea defecţiunii:
XX Corectaţi eroarea de refracţie la oculare (consultaţi manualul 

de utilizare a microscopului).

8.2 Remedierea shuttere-lor
Problemă:  Nici o imagine microscopică când suprapunerea  

este dezactivată

Cauza 1: CaptiView primeşte comenzi incorecte de la staţia de 
lucru IGS. Shuttere-le rămân închise.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi staţia de lucru IGS.

În cazul în care staţia de lucru IGS nu funcţionează corect:
XX Apăsaţi comutatorul pentru oprirea manuală a ecranului şi 

deschiderea tuturor shuttere-lor (18) (consultaţi capitolul 
"Comenzi CaptiView", pagina 4) şi contactaţi partenerul 
IGS.

Cauza 2: Defect în CaptiView. Shuttere-le rămân închise. Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi staţia de lucru IGS.

În cazul în care staţia de lucru IGS nu funcţionează corect:
XX Apăsaţi comutatorul pentru oprirea manuală a ecranului şi 

deschiderea tuturor shuttere-lor (18) (consultaţi capitolul 
"Comenzi CaptiView", pagina 4) şi contactaţi 
reprezentantul Leica.

Problemă:  Shuttere-le nu se închid/deschid după cum se 
doreşte

Cauza: Setările DIC sunt incorecte. 
Poziţia shuttere-lor memorate în meniul "Setări DIC" 
este incorectă.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi poziţiile salvate ale shuttere-lor din meniul "DIC"  

al unităţii de comandă (consultaţi pagina 8) şi setaţi în 
funcţie de necesităţi.

8.3 Remedierea ecranului
Problemă:  Ecranul indică o eroare de semnal

Cauza 1: Ecranul porneşte de la sine şi/sau prezintă un semnal 
video incorect.

Remedierea defecţiunii:
XX Apăsaţi comutatorul pentru oprirea manuală a ecranului şi 

deschiderea tuturor shuttere-lor (18) (consultaţi capitolul 
"Comenzi CaptiView", pagina 4). Contactaţi reprezentantul 
Leica Microsystems.
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9 Date tehnice
9.1 Date electrice
Clasificare generală

Măsuri de protecţie de tipul Tipul B

Alimentare de la reţea

Tensiunea de intrare +24 V DC (prin conectarea CAN)
Consum de energie max. 10 W

Interfaţă grafică

Semnale RGB 0,7 V p-p / 75 Ohmi
H sync şi V sync TTL
Rezoluţii valide – 800(H) × 600(V) pixeli la 

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

9.2 Date optice
Caracteristici de afişare

Tipul 3 panouri transmisive HTPS
Rezoluţie 1920 × 1080 pixeli
Contrast nom. 300:1 (native)
Profunzime de culoare 24 biţi

 

9.3 Date fizice
Masa

CaptiView 1.2 kg

9.4 Condiţii de mediu
Transport între –40 °C şi +70 °C  

între –40 °F şi +158 °F
Depozitarea între –10 °C şi +55 °C  

între –14 °F şi +131 °F  
la 75 % umiditate relativă

Mod între +10 °C şi +40 °C  
între +50 °F şi +104 °F  
la 75 % umiditate relativă

9.5 Norme îndeplinite
Conformitate CE
• Directiva 93/42/CEE cu privire la produsele medicale inclusiv 

modificările.
•  Clasificare: Clasa I, în conformitate cu anexa IX, articolul 1 şi 

articolul 12 din Directiva privind dispozitivele medicale.
•  Echipament electric medical IEC 60601-1.
•  Compatibilitatea electromagnetică IEC 60601-1-2.
• Divizia Medicală, din cadrul Leica Microsystems (Schweiz) AG, 

deţine certificatele de sistem de management pentru 
standardele internaţionale ISO 13485 şi ISO 14001 referitoare la 
managementul calităţii, asigurarea calităţii şi managementul 
mediului.

9.6 Compatibilitatea
Sisteme Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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Fructuoasa colaborare "cu utilizatorul, pentru utilizator" a fost întotdeauna baza forţei  

inovatoare a companiei Leica Microsystems. Pe acest principiu am dezvoltat cele cinci  

valori ale companiei noastre: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to  

Science şi Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIon

Ce aşteaptă un chirurg de la un microscop chirurgical excelent?

Claritate, imagini clare şi un sistem modular, care îndeplineşte cerinţele chirurgului şi ale 

personalului de operare.

Inovaţii pentru practica dumneavoastră profesională
De la primul microscop chirurgical cu echipament optic superangular din anii optzeci până  

la primele microscoape cu echipament optic orizontal şi sistem de iluminat cu LeD-uri,  

Leica Microsystems a realizat în permanenţă o muncă de pionierat în dezvoltarea microscoapelor 

chirurgicale.

Sistemele HD video şi sistemele cu fluorescenţă, precum şi sistemele pentru reprezentarea retinei 

arată forţa inovatoare a echipei de la Leica. obiectivul nostru este să punem la dispoziţie cea mai 

moderă tehnologie pentru chirurgi, prin care să fie optimizate randamentul, confortul de operare 

cu aparatele şi rezultatele pentru pacient.

Leica Microsystems – o companie internaţională cu o reţea mondială şi performantă de  

servicii pentru clienţi:

Activă pe tot mapamondul Tel. Fax
SUA ∙ 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

Austria ∙ Viena +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgia ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danemarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Franţa ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milano +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Olanda ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugalia ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spania ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suedia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Elveţia ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Marea Britanie ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698

Japonia ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Coreea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6550 5999 +65 6564 5955

www.leica-microsystems.com
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