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Vi tackar Dig för inköpet av ett Leica operationsmikroskopsystem.
När vi utvecklar våra system lägger vi stor vikt vid enkel och lättbegriplig använd-
ning. Vi vill ändå uppmana Dig att studera bruksanvisningen i detalj så att Du 
känner till och optimalt kan använda alla fördelar Leica operationsmikroskop 
erbjuder.
För värdefull information om de produkter och tjänster som Leica Microsystems 
tillhandahåller samt adressen till Din närmaste Leicarepresentant, se vår hemsida,

www.leica-microsystems.com

Tack för att Du valt våra produkter. Vi hoppas att Du kommer att uppskatta 
kvaliteten och prestandan hos Ditt nya operationsmikroskop från 
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

Friskrivningsklausul
Alla tekniska uppgifter kan bli föremål för ändringar utan föregående tillkänna-
givande.
Informationen i bruksanvisningen är direkt relaterad till användningen av systemet. 
Medicinska beslut är fortfarande klinikerns ansvar.
Leica Microsystems har gjort sitt bästa för att tillhandahålla en komplett och tydlig 
bruksanvisning som belyser nyckelområdena för produktens användning. Kontakta 
din Leicarepresentant om du behöver mer detaljerad information.
Du ska aldrig använda en medicinsk produkt från Leica Microsystems utan att vara 
helt insatt i produktens funktioner och användning.

Ansvar
För information om ansvarsskyldighet, se våra standardförsäljningsvillkor. 
Inget i denna friskrivningsklausul begränsar eller utesluter någon del av vår 
ansvarsskyldighet på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
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Inledning

1 Inledning
1.1 Om detta dokument
Denna bruksanvisning beskriver montering, konfiguration och 
användning av CaptiView för följande system: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

Denna bruksanvisning innehåller viktiga 
säkerhetsanvisningar såväl som information för 
användningen av instrumentet (se kapitlet 
"Säkerhetsanvisningar").

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du 
installerar produkten.

1.2 Tillval av produktfunktioner
Olika produktfunktioner och tillbehör finns att tillgå som tillval. 
Tillgången varierar från land till land och är föremål för lokala 
regelverk. Kontakta din Leicarepresentant gällande tillgång.

1.3 Produktidentifiering
Produktens modellkod och serienummer återfinns på typbrickan på 
CaptiView. För in dessa uppgifter i bruksanvisningen och hänvisa 
alltid till dem vid kontakt med oss eller vår serviceavdelning för alla 
slags frågor.

Modell:         Serienr.:  

1.4 Symboler i bruksanvisningen
Symbolerna som används i bruksanvisningen har följande 
betydelse:

Symbol Varnings
ord

Betydelse

Varning Varning för riskfylld eller felaktig 
användning som kan leda till allvarliga 
personskador eller dödsfall. 

Försiktighet Varning för riskfylld eller felaktig 
användning som, om den inte undviks,  
kan leda till lättare eller medelsvåra 
personskador. 

Observera Varning för riskfylld eller felaktig använd-
ning som, om den inte undviks, kan leda 
till avsevärda skador på material och miljö 
samt ekonomiska förluster.

Information som hjälper användaren att 
hantera produkten på ett tekniskt riktigt 
och effektivt sätt. 

XX  Något måste göras; denna symbol 
signalerar att du måste agera på ett visst 
sätt.
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Säkerhetsanvisningar

2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Avsedd användning
• CaptiView-modulen är ett optiskt instrument som du kan 

använda för att överlagra data och bilder. Dessa överlagringar 
visas ovanpå mikroskopbilden eller separat mot en svart 
bakgrund. Två användare kan samtidigt observera objektet 
under mikroskopet vid de optiska uttagen.  
Dessutom kan du ansluta en foto- eller videokamera. 
XX Använd endast de kontakter och kablar som ingår i lever-

anspaketet för att ansluta CaptiView. Använd även dessa 
kontakter och kablar även när du ansluter en extern apparat 
som levererar data.

• CaptiView kan endast monteras på Leica M530 optikenhet.

2.2 Felaktig användning
• Använd CaptiView endast enligt bruksanvisningens 

instruktioner. Om du inte följer instruktionerna kan skador 
uppstå.

2.3 Information till ansvarig personal
• Säkerställ att endast därför utbildad personal använder 

CaptiView.
• Säkerställ att denna bruksanvisning alltid finns tillgänglig vid 

instrumentet.
• Kontrollera med jämna mellanrum att personalen följer 

säkerhetsbestämmelserna.
• Ge användarna utförliga instruktioner och förklara betydelsen 

av varningsetiketter och varningsmeddelanden för dem.
• Specificera ansvarsområden vid förberedelser, användning och 

underhåll av instrumentet. Övervaka att dessa följs.
• Använd CaptiView endast i felfritt skick.
• Informera genast din representant från Leica Microsystems eller 

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 
Heerbrugg, Switzerland, om du upptäcker ett produktfel som 
skulle kunna orsaka personskador eller annan skada.

• Säkerställ att de vanliga försiktighetsåtgärderna för 
elektromagnetiska och annan strålning efterföljs.

• Inga förändringar får göras på detta instrument.

• Anslutna instrument och alla konfigurationer för de analoga 
och digitala gränssnitten (signalingångar och -utgångar) måste 
vara certifierade enligt IEC 60601-1/EN 60601-1 för medicinska 
instrument. Det ligger inom användarens ansvarsområde att 
säkerställa att ovan nämnda normer inte överskrids. Kontakta i 
tveksamma fall vederbörande tekniska avdelning eller ansvarig 
representant.

• Det kompletta systemet överensstämmer inte med CE om 
instrumentet används tillsammans med komponenter som inte har 
CE-certifikat.

2.4 Information till användaren
• Följ din arbetsgivares instruktioner för arbetsorganisation och 

arbetssäkerhet.
• Följ instruktionerna i bruksanvisningen.
• Det elektriska systemet på installationsplatsen måste 

överensstämma med gällande IEC-, CEC- och NEC-specifikationer. 
• Sterilisera inte CaptiView.
• Följ gällande lagar och landsspecifika föreskrifter för 

undvikande av olycksfall och för miljöskydd.
• Kontrollera funktionen för CaptiView före kirurgi.

2.5 Risker vid användning

FÖRSIKTIGHET

Risk för skador på instrumentet på grund av felaktig 
förvaring!
XX Skydda instrumentet från direkt solljus och värme.
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Konstruktion och funktion

3 Konstruktion och funktion
3.1 CaptiView-kontroller

�

1 Nödstoppsbrytare

3.2 Design och funktion för handtagen till Leica M530 OH6 / OHX

1

1 Styrspak för menynavigering i CaptiView
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Kabeldragning

4 Kabeldragning
4.1 Kontroller kabeldragningen på 

Leica OH6 / OHX
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX Säkerställ att anslutningskontakterna (1) till (4) endast tilldelas 
följande anslutningar:

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 Allmän ingång (t.ex. endoskopisk kamera)
4 XGA Out Till CaptiView

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

1 XGA in Allmän ingång (t.ex. endoskopisk kamera)
2 NAV IGS-kontakt 
   Observera: FL800 ansluts internt
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Användning

5 Användning
5.1 Användning av instrumentet med 

handtagen till Leica M530 OH6 / 
OHX

5

2

3Z F

4

1

1 Förstoring upp/ner
2 Styrspak (tillval för XY-koordination eller menynavigering i 

CaptiView)
3 WD upp / ner
4 Väljarknapp
5 ALL-FREE-kontroll för att lossa av alla bromsar

CaptiView menyguide

Röra styrspaken i riktning...
X+: Aktivera/inaktivera bildprojiceringsfunktion
X–: Individuell kontroll av slutarna med IGS arbetsstation: Meny 

ENTER
Y+: Ökning av ljusstyrkan för visad bild; med IGS arbetsstation 

Meny bläddra uppåt
Y–: Minskning av ljusstyrkan på visad bild med IGS arbetsstation: 

Meny bläddra neråt
 Knapparna på handtaget kan konfigureras separat på vänster 

och höger handtag.

Styrspaken (2) kan konfigureras för mikroskopets X/Y-
koordination eller för menystyrning vid användning av 
CaptiView.

5.2 Styrning av CaptiView  
på kontrollboxen till 
Leica M530 OH6 / OHX

5.2.1 Styrning av kontrollboxen
Om du använder en CaptiView, läggs en "DIC" snabbknapp till det 
statiska menystrecket.

Ändring av aktuell ljusstyrka för bilddata:
XX På sidan "DIC", tryck på knappen  eller .

eller
XX Tryck direkt på stapeln för ljusstyrka.

En kort tryckning på knappen  eller  ändrar 
ljusstyrkans värde med steg på 10 %. 

Använd knappen "Image off" för att inaktivera displayen i 
CaptiView (ljusstyrka = 0 %).

Du kan också ändra bildens ljusstyrka med hjälp av CAN-
handtag/fotkontroll.
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Användning

5.2.2 Styrning med handtag/fotkontroll
Följande funktioner kan tilldelas handtaget/fotkontroller för att 
styra CaptiView: 

"DIC: Image On/Off"
Projiceringen av överlagrade data slås på/av manuellt. Slutarna läge 
regleras av konfigurationen i användarinställningarna.

• "DIC: Microscope Data On/Off” Aktiverar och avaktiverar genast 
projektionen av mikroskopdata (se sidan 8 for detaljer).

• "DIC: Shutter Control" 
Öppnar och stänger slutarna manuellt enligt förinställning i 
användarinställningarna.

• "DIC: Brightness +" 
Ökar ljusstyrkan för överlagrade data.

• "DIC: Brightness –" 
Minskar ljusstyrkan för överlagrade data.

5.2.3 Användarinställningar
Du kan göra följande inställningar för användaren i 
användarinställningen:
• Standardljusstyrka för bilden för överlagrade och 

inte-överlagrade data
• Överlagringsläge
• Bildinmatningskanal
• DIC In-tilldelning
• Mikroskopdata 
• Ljusstyrka kopplad till belysning

Inställning av standardljusstyrka för bilden av överlagrade och  
inte-överlagrade data:
XX Tryck på knappen  eller  eller klicka direkt på ljusstapeln 

för att justera belysningens ljusstyrka.

En kort tryckning på knappen  eller  ändrar 
ljusstyrkans värde med 1 steg. Håller du knappen nertryck 
med fingret ändras värdet med fem steg.

Slutarinställningar för manuell styrning:

Dessa inställningar kan justeras intraoperativt via CAN-
handtaget eller "DIC"-skärmbilden på kontrollboxen.
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Användning

Överlagringsläge
XX Specificera hur data ska visas på din CaptiView i valmenyn 

"Överlagringsläge".

Överlagring:
Visade data överlagras i okularet ovanför operationsfältet.
Alla slutarna är öppna.

Inte överlagring:
Visade data framgår mot en svart bakgrund. Slutaren på den 
överlagrade sidan är stängd.

Om IGS navigationssystem anslutits kontrollerar det 
automatiskt slutarna oberoende av denna inställning.

I FL800-läge visas data alltid som inte-överlagrade data.

Bildinmatningskanal

Du kan välja i vilket öga bilden ska matas in (vänster, höger, vänster 
+ höger).

Visa mikroskopdata

Mikroskopdata kan matas in. Inmatade data är: 
• Arbetsavstånd (WD)
• Förstoring
• Belysningens ljusstyrka
• Inspelningsstatus 

Valkriterierna är:
• On - Off - Timeout
• Top - Bottom (av fältet)

Vid val av “Timeout” visas mikroskopdata endast när bromsarna är 
lossade, WD, förstoring eller belysningens ljusstyrka ändras eller 
inspelningen startar. Mikroskopdata försvinner automatiskt efter  
5 sekunder.

Dessutom kan färgen på mikroskopdata ställas in (grönt, gult, blått 
eller rött).

Ljusstyrka kopplad till belysning

Kopplar ljusstyrkans display till belysningens ljusstyrka i systemet.
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Användning

5.2.4 Inställning för användning med IGS 
arbetsstation

En ansluten IGS arbetsstation kan leverera olika data för 
överlagring. Dessa data kan vara korrelerade, överlagrade data 
(exempelvis IGS rutnätsmodell) eller olika sorters inte-korrelerade 
och inte-överlagrade bilddata.

CaptiView är ansluten till en IGS arbetsstation, och 
arbetsstationen tar kontroll över slutarna. Om korrelerade 
data (t.ex. IGS rutnätsmodell) överlagras, förblir alla 
slutarna öppna så att data kan överlagras ovanpå 
objektsbilden. Om inte-korrelerade data (så som CT, MRI 
eller ultraljud) visas, aktiveras de slutarinställningar som 
sparats i kontrollboxen.

Konsultera bruksanvisningen  för IGS/Navigation 
arbetsstation för specifik funktionalitet och vägledning för 
arbetsflöde.

Du behöver inte konfigurera någon av inställningarna på 
kontrollboxen.

5.2.5 Säkerhetsfunktion för CaptiView
Om slutarna, på grund av funktionsstörning, inte kan kontrolleras 
eller displayen slår på av sig själv och/eller visar en felaktig 
videosignal:
XX Tryck på knappen (1) för manuell avstängning av displayen och 

öppnande av alla slutarna.
Det röda ljuset i tryckknappen signalerar att displayen är avslagen 
och alla slutarna öppna.
XX Kontakta din Leicarepresentant.

Knappen (1) för manuell avstängning av displayen och 
öppnande av alla slutarna får bara aktiveras med ett sterilt, 
trubbigt föremål om en sterilöverdrag placerats över 
mikroskopet och CaptiView.

�

För att föra tillbaka slutarkontrollen till kontrollboxen eller till IGS 
arbetsstationen:
XX Tryck på knappen för manuell avstängning av displayen och 

öppnande av alla slutarna (1).
Det röda ljuset på knappen för manuell avstängning av displayen 
och öppnande av alla slutarna (1) stängs av.
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Inställningar för CaptiView

6 Inställningar för CaptiView
I detta kapitel finner du en detaljerad beskrivning av XGA-tilldelning.

6.1 Applikation 1 – FL800
FL800 inmatning

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från ett Leica FL800-system för en specificerad användare i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left:  Leica FL800-inställningar
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Inställningar för CaptiView

6.2 Applikation 2 – IGS
IGS inmatning

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från ett IGS-system för en specificerad användare i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left: IGS1 till IGS4
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Inställningar för CaptiView

6.3 Applikation 3 – Common
Vanlig inmatning

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från t.ex ett endoskop för en specificerad användare i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left:  DIC Image On/Off
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Inställningar för CaptiView

6.4 Applikation 4 – IGS + FL800
IGS + FL800 inmatning

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från ett IGS-system och/eller en Leica FL800 för en specificerad användare 
i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left: IGS1 till IGS4
 DIC In toggle

Handle right: Leica FL800-inställningar
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Inställningar för CaptiView

6.5 Applikation 5 – FL800 + Common
FL800 + Vanlig ingång

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från en Leica FL800 och/eller t.ex. ett endoskop för en specificerad användare 
i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800-inställningar
 DIC In toggle (för att växla från common till 

Leica FL800)
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Inställningar för CaptiView

6.6 Applikation 6a – IGS (1:a) + Common (2:a)
Common + IGS ingång

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från ett IGS-system (1:a prioritet) och/eller t.ex. ett endoskop (2:a prioritet) 
för en specificerad användare i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (för att växla från IGS till 

Common,om IGS-systemet tar kontroll över 
CaptiView)

Handle right: IGS1 till IGS4
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Inställningar för CaptiView

6.7 Applikation 6b – IGS (2:a) + Common (1:a)
Common + IGS ingång

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från ett IGS-system (2:a prioritet) och/eller t.ex. ett endoskop (1:a prioritet) 
för en specificerad användare i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left: DIC Image On/Off
 DIC In toggle (för att växla från IGS till Common)

Handle right: IGS1 till IGS4
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Inställningar för CaptiView

6.8 Applikation 7a – FL800 (1:a) + IGS (2:a) + Common (3:e)
FL800 + Common + IGS ingång

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från en Leica FL800 (1:a prioritet), ett IGS-system (2:a prioritet) och/eller 
t.ex. ett endoskop (3:e prioritet) för en specificerad användare i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800-inställningar
 DIC In toggle (för att växla från IGS till Common)

Handle right: IGS1 till IGS4
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Inställningar för CaptiView

6.9 Applikation 7b – FL800 (1:a) + IGS (3:e) + Common (2:a)
FL800 + Common + IGS ingång

För att förbereda Leica operationsmikroskop att visa signalen från en Leica FL800 (1:a prioritet), ett IGS-system (3:e prioritet) och/eller t.ex. 
ett endoskop (2:a prioritet) för en specificerad användare i CaptiView.

DIC användarinställningar

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

Handtag användarinställningar

Handle left: DIC Image On/Off
 Leica FL800-inställningar
 DIC In toggle (för att växla från Common till IGS)

Handle right: IGS1 till IGS4
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Skötsel och underhåll

7 Skötsel och underhåll
7.1 Underhållsinstruktioner

FÖRSIKTIGHET

Risk för skador på instrumentet på grund av felaktig 
förvaring!
XX CaptiView ska vid förvaring täckas över med ett 

dammskydd!.
XX Skydda instrumentet från direkt solljus och värme.

XX Skydda CaptiView från felaktig användning.
XX Rengör kåpan på CaptiView med en fuktad duk och torka den 

med en mjuk, luddfri trasa.
XX Skydda CaptiView från fukt, ånga, syror, alkaliska och frätande 

ämnen.
XX Förvara inga kemikalier i närheten av instrumentet.
XX Skydda instrumentet från olja och fett. Fetta aldrig in styrytor 

och mekaniska delar.
XX Sterilisera inte CaptiView och handtagen.
XX För att desinficera CaptiView, använd sammansättningar från 

gruppen ytdesinficering baserade på följande aktiva ämnen:
• aldehyder, 
• alkoholer, 
• kvartära ammoniumföreningar. 

På grund av risk för materialskador ska du inte använda 
preparat baserade på:
• halogenspjälkande föreningar, 
• starka organiska syror, 
• syrespjälkande föreningar.
XX Följ instruktionerna från desinficeringsmedlets 

tillverkare.

7.2 Underhåll
CaptiView är ett underhållsfritt instrument. För att upprätthålla 
funktionssäkerheten, rekommenderar vi dig att kontakta ansvarig 
Leica serviceorganisation.
Här kan du komma överens om regelbundna inspektioner och, om 
så är lämpligt, inköpa ett underhållskontrakt.

7.3 Service
• Servicearbeten får endast utföras av Leica Microsystems 

utbildade servicetekniker.
• Endast originalreservdelar från Leica Microsystems får 

användas.

7.4 Skrotning
• Följ gällande nationella föreskrifter vid skrotning av 

instrumentet. Ett lämpligt avfallsföretag ska anlitas. 
Instrumentets förpackning går till återanvändning.
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8 Vad ska göras när...?
8.1 Felsökning överlagrade data
Fel:  Ingen överlagrad bild

Orsak 1: Datakällan sänder inte någon bild. 
Anslutningen till XGA-videokabel eller själva XGA-
videokabeln är trasig eller felaktigt ansluten.

Åtgärd:
XX Kontrollera om datakällan sänder en bild.
XX Kontrollera kablarna mellan OH6 / OHX och CaptiView och den 

externa datakällan.
XX Om XGA-videokabel är korrekt ansluten till den externa 

datakällan, kontakta din Leicarepresentant.

Fel:  Överliggande bild har inte rätt färg

Orsak 1: Trasig kontaktanslutning. 
Anslutningen till XGA-videokabel eller själva videokabeln 
är trasig eller felaktigt insatt.

Åtgärd:
XX Kontrollera anslutningar för XGA-videokabel mellan 

mikroskopet och den externa datakällan.
Om XGA-videokabel är korrekt ansluten till den externa 
datakällan, kontakta din Leicarepresentant.

Orsak 2: Vit balans saknas för videokameran (endoskop) som är 
ansluten för överlagring. 
Avsaknaden av vit balans för videokameran leder till 
färgavvikelser.

Åtgärd:
XX Genomför en vitbalansering för videokameran (endoskop) som 

är ansluten för överlagring.
XX Om den externa datakällan är en videokamera, genomför en 

vitbalansering.

Orsak 3: Trasig konverter. 
Konvertern som behandlar videosignalen sänder tillbaka 
en felaktig XGA-signal.

Åtgärd:
XX Kontrollera konvertern.

Fel:  Ett ljusblänk överlagras när mörka objekt visas

Orsak: Den anslutna arbetsstationen stänger inte av modulen. Åtgärd:
XX Kontrollera IGS arbetsstation och programinställningarna.

Fel:  Den överlagrade bilden är skarp men kan ses endast 
om du koncentrerar dig optimalt

Orsak:  Du betraktar inte bilden med ditt dominerande öga. Åtgärd:
XX Växla över bilden till den andra kanalen med hjälp av 

användarinställningar (se kapitlet "Användarinställningar", 
sidan 7).  
Du kan nu se bilden med ditt dominerande öga.

Fel:  När bilden växlas över från den högra till den 
vänstra strålbanan (eller tvärtom), anpassas 
korrelerade data inte till det nya perspektivet

Orsak: Arbetsstationen mottar inte växlingssignalen eller kan 
inte utvärdera den.

Åtgärd:
XX Kontrollera arbetsstationen och programinställningarna.

Fel:  En korrelerad kontur är inte exakt överlagrad 
ovanpå objektet

Orsak: CaptiView är inte kalibrerat i förhållande till IGS's 
mjukvara.

Åtgärd:
XX Se till att CaptiView kalibreras av din IGS-partner  

(se bruksanvisningen för IGS's mjukvara).
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Fel:  Överlagrad bild är inte i fokus.

Orsak: Ej korrigerat brytningsfel. Åtgärd:
XX Korrigera brytningsfelet i okularen (se bruksanvisningen för 

mikroskopet).

8.2 Felsökning för slutarna
Fel:  Ingen mikroskopbild när överlagringen är 

inaktiverad

Orsak 1: CaptiView mottar felaktiga kommandon från IGS 
arbetsstation. Slutarna förblir stängda.

Åtgärd:
XX Kontrollera IGS arbetsstation.

Om IGS arbetsstation inte fungerar korrekt:
XX Tryck på knappen för manuell avstängning av displayen och 

öppnande av alla slutarna (18) (se kapitlet "CaptiView-
kontroller", sidan 4) och kontakta din IGS-partner.

Orsak 2: Defekt i CaptiView. Slutarna förblir stängda. Åtgärd:
XX Kontrollera IGS arbetsstation.

Om IGS arbetsstation inte fungerar korrekt:
XX Tryck på knappen för manuell avstängning av displayen och 

öppnande av alla slutarna (18) (se kapitlet "CaptiView-
kontroller", sidan 4) och kontakta din Leicarepresentant.

Fel:  Slutarna stängs/öppnas inte enligt önskemål

Orsak: DIC-inställningar felaktigt justerade. 
Slutarnas position som sparats i menyn "DIC-
inställningar" är felaktig.

Åtgärd:
XX Kontrollera slutarnas positioner som sparats i menyn "DIC" i 

kontrollboxen (se sidan 8) och ställ in dem korrekt.

8.3 Felsökning display
Fel:  Displayen visar ett signalfel

Orsak 1: Displayen slår på av sig själv och/eller visar en felaktig 
videosignal.

Åtgärd:
XX Tryck på knappen för manuell avstängning av displayen och 

öppnande av alla slutarna (18) (se kapitlet "CaptiView-
kontroller", sidan 4). Kontakta din representant från Leica 
Microsystems.
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9 Specifikationer
9.1 Elektriska uppgifter
Allmän klassificering

Säkerhetstyp Typ B

Nätanslutning

Inspänning +24 V DC (CAN-anslutning)
Energiförbrukning max. 10 VA

Grafiskt gränssnitt

RGB-signaler 0,7 V p-p / 75 Ohm
H-synkning och V-synkning TTL
Registrerad upplösning – 800(H) × 600(V) pixlar vid 

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

9.2 Optiska uppgifter
Displayens utformning

Typ 3 transmissiva HTPS-paneler
Upplösning 1920 × 1080 Pixlar
Kontrast nom. 300:1 (nativ)
Färgdjup 24 bit

 

9.3 Fysikaliska uppgifter
Vikt

CaptiView 1.2 kg

9.4 Omgivande miljö
Transport –40 °C till +70 °C  

–40 °F till +158 °F
Förvaring –10 °C till +55 °C  

–14 °F till +131 °F 
vid 75 % relativ luftfuktighet

Användning +10 °C till +40 °C  
+50 °F till +104 °F 
vid 75 % relativ luftfuktighet

9.5 Standarder som uppfylls
CEöverensstämmelse
• Medicinska Enheter Direktiv 93/42/EEC inklusive tillägg.
•  Klassificering: Klass I, i överensstämmelse med Annex IX, regel 1 

och regel 12 i det Medicinska Direktivet.
•  Medicinsk elektrisk utrustning IEC 60601-1.
•  Elektromagnetisk överensstämmelse IEC 60601-1-2.
• Medical Division, inom Leica Microsystems (Schweiz) AG, har ett 

certifierat ledningssystem för de internationella standarderna 
ISO 13485 och ISO 14001 avseende kvalitetsstyrning, 
kvalitetssäkring och miljöstyrning.

9.6 Kompatibilitet
System Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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Vårt stimulerande samarbete "med – och för – våra användare" 
har alltid utgjort grunden för Leica Microsystems innovativa 
styrka. Med den utgångspunkten har vi utvecklat vårt företags 
fem grundläggande värden: pionjäranda, högsta kvalitet, 
laganda, hängiven forskning och ständig förbättring.

MEDICAL DIVISIon
Vad förväntar sig en läkare av ett högklassigt kirurgiskt mikroskop?
Skarpa, tydliga bilder och ett moduluppbyggt system som smidigt låter sig 
anpassas till kirurgens och operationsteamets behov.

Innovationer för ditt arbete
Från det första kirurgiska mikroskopet med bredoptik på 1980-talet till 
de första mikroskopen med horisontell optik och LED-belysning har Leica 
Microsystems gått i spetsen för utvecklingen av innovativa kirurgiska 
mikroskop.

System med HD-video, fluorescens- och retinalteknik är andra exempel 
på den innovativa dynamik som är utmärkande för Leicas utveckingsteam. 
Vi strävar efter att förse kirurger med ledande teknologi som ger 
bättre funktion, underlättar arbetet och – framför allt – ger bättre 
behandlingsresultat.

Leica Microsystems – ett internationellt företag med ett starkt nätverk som 
erbjuder service över hela världen:

Aktiva över hela världen Tel. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Österrike ∙ 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
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
Italien ∙ Milano +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Nederländerna ∙ 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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