
M
ED

IC
A

L 
D

IV
IS

IO
N

Kullanım Kılavuzu  

10 746 768– Versiyon 01

CaptiView

From Eye to Insight



CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versiyon 01

 

Leica cerrahi mikroskop sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Sistemlerimizi geliştirirken basit ve açık çalışma yapısına büyük önem veriyoruz. 
Ancak, yeni cerrahi mikroskobunuzun tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için 
bu kullanım kılavuzunu detaylı şekilde incelemeniz önerilir.
Leica Microsystems ürün ve hizmetleri ve size en yakın Leica temsilcisi hakkında 
bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz:

www.leica-microsystems.com

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Leica Microsystems cerrahi mikroskobun 
kalite ve performansından memnun kalacağınızı umut ediyoruz.

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

Yasal uyarı
Tüm özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Bu kılavuzda bulunan bilgiler doğrudan cihazın çalışmasıyla ilişkilidir. Alınacak tıbbi 
kararlar, klinisyenin sorumluluğundadır.
Leica Microsystems, ürünün kullanımında en önemli alanları vurgulayarak eksiksiz 
ve açık bir kullanım kılavuzu oluşturmak için elinden gelen çabayı göstermiştir. 
Ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgi gerekmesi durumunda lütfen bölgenizdeki Leica 
temsilcisi ile görüşünüz.
Ürünün kullanım ve performansını tam olarak anlamadan hiçbir tıbbi ürünü veya 
Leica Microsystems ürününü kullanmayınız.

Sorumluluk
Şirketimizin sorumluluğu standart satış koşul ve şartlarında belirtilmiştir. Bu uyarı 
içindeki hiçbir ifade, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde izin verilmeyen 
sorumluluklarımızı sınırlamaz ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hariç 
tutulamayacak sorumluluklarımızı hariç tutmaz.



1CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versiyon 01

 

İçindekiler Dizini
1 Giriş 2

1.1 Bu doküman hakkında 2
1.2 Opsiyonel ürün özellikleri 2
1.3 Ürün tanımı 2
1.4 Kullanım kılavuzundaki semboller 2

2 Güvenlik notları 3
2.1 Kullanım amacı 3
2.2 Usulüne uygun olmayan kullanım 3
2.3 Cihazdan sorumlu kişi için uyarılar 3
2.4 Cihaz operatörü için talimatlar 3
2.5 Kullanım tehlikeleri 3

3 Yapı ve fonksiyon 4
3.1 CaptiView kontrolleri 4
3.2 Leica M530 OH6 / OHX kollarının tasarımı  

ve fonksiyonu 4

4 Kablolama 5
4.1 Leica OH6 / OHX kablolamasının kontrolü 5

5 Kullanım 6
5.1 Leica M530 OH6 / OHX kollarıyla cihaz  

kullanımı 6
5.2 CaptiView'ın Leica M530 OH6 / OHX kontrol 

ünitesinden kullanılması 6

6 CaptiView ayarları 10
6.1 Uygulama 1 – FL800 10
6.2 Uygulama 2 – IGS 11
6.3 Uygulama 3 – Ortak 12
6.4 Uygulama 4 – IGS + FL800 13
6.5 Uygulama 5 – FL800 + ortak 14
6.6 Uygulama 6a – IGS (1.) + ortak (2.) 15
6.7 Uygulama 6b – IGS (2.) + ortak (1.) 16
6.8 Uygulama 7a – FL800 (1.) + IGS (2.) +  

Ortak (3.) 17
6.9 Uygulama 7b – FL800 (1.) + IGS (3.) +  

Ortak (2.) 18

7 Bakım 19
7.1 Bakım talimatları 19
7.2 Bakım 19
7.3 Servis çalışmaları 19
7.4 İmhası 19

8 Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır...? 20
8.1 Görüntülenen verilerde problem giderme 20
8.2 Paneller için problem giderme 21
8.3 Ekran için problem giderme 21

9 Teknik veriler 22
9.1 Elektrik değerleri 22
9.2 Optik veriler 22
9.3 Fiziksel veriler 22
9.4 Ortam koşulları 22
9.5 Karşılanan standartlar 22
9.6 Uyumluluk 22



2 CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versiyon 01

Giriş

1 Giriş
1.1 Bu doküman hakkında
Bu kullanım kılavuzu, aşağıdaki sistemler için CaptiView'ın 
montajını, konfigürasyonunu ve kullanımını tanımlar: 
• Leica M530 OH6
• Leica M530 OHX

Kullanımla ilgili notlara ek olarak, bu kullanım 
kılavuzu önemli güvenlik notları da içermektedir 
(bkz. "Güvenlik notları" bölümü).

Ürünleri işletime almadan önce bu kullanım 
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

1.2 Opsiyonel ürün özellikleri
Farklı ürün özellikleri ve aksesuarları opsiyonel olarak temin 
edilebilir. Ürünlerin stok durumu ülkeden ülkeye ve ilgili 
mevzuatlara göre değişebilir. Lütfen ürünün stok durumu için  
bölge temsilciniz ile görüşün.

1.3 Ürün tanımı
Ürününüzün model kodu ve seri numaraları, CaptiView üzerindeki 
tanıtıcı etiket üzerinde bulunmaktadır. Kullanım kılavuzundaki bu 
bilgileri not ediniz ve tüm sorularınız için bizimle veya yetkili 
servisle iletişime geçtiğinizde bu bilgileri kullanınız.

Model:         Seri No.:  

1.4 Kullanım kılavuzundaki 
semboller

Kullanım kılavuzundaki semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

Sembol Dikkat 
kelimesi

Anlam

Uyarı Ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol 
açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu veya yanlış kullanımı ifade eder. 

Dikkat Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta 
ciddiyette yaralanmalara yol açabilecek  
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya 
yanlış kullanımı ifade eder. 

Not Kaçınılmadığı takdirde, kayda değer 
finansal ve çevresel zararlara yol 
açabilecek, potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu veya yanlış kullanımı ifade eder.

Kullanıcının ürünü teknik olarak doğru ve 
verimli şekilde kullanmasına yardımcı olan 
bilgiler. 

XX  Gereken işlem; bu sembol, belli bir işlem ya 
da işlemler yapmanız gerektiği anlamına 
gelir.
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Güvenlik notları

2 Güvenlik notları
2.1 Kullanım amacı
• CaptiView modülü, verileri veya görüntüleri bindirmek için 

kullanabileceğiniz optik bir cihazdır. Bu görüntülemeler 
mikroskop ekranı üzerine bindirilebilir veya sadece siyah arka 
plan üzerinde gösterilebilir. Optik çıkışlar sayesinde aynı anda 
iki kullanıcı mikroskop altındaki cisimleri izleyebilir.  
Ayrıca bir fotoğraf kamerası veya video kamerası bağlanabilir. 
XX CaptiView'i bağlayabilmek için sadece teslimat kapsamındaki 

konnektörleri ve kabloları kullanınız. Ayrıca veri sağlayan harici 
bir cihaza bağlamak için de bu konnektörleri ve kabloları 
kullanınız.

• CaptiView sadece optik taşıyıcısı Leica M530'a adapte edilebilir.

2.2 Usulüne uygun olmayan kullanım
• CaptiView'ı sadece bu kullanım kılavuzunda tanımlandığı 

biçimde kullanınız. Buna uyulmaması maddi hasarlara yol 
açabilir.

2.3 Cihazdan sorumlu kişi için 
uyarılar

• Sadece eğitim almış kişilerin CaptiView ile çalıştığından emin 
olunuz.

• Kullanım kılavuzunun daima cihazın kullanıldığı yerde 
tutulduğundan emin olunuz.

• Çalışanın güvenlik koşullarına uygun hareket etmesini sağlamak 
için düzenli kontroller yapınız.

• Kullanıcıları bilgilendirirken, gereken tüm bilgileri detaylı 
şekilde veriniz ve uyarı işaretlerini ve uyarı bilgilerini açıklayınız.

• Cihaz için işletmeye alma, işletme ve bakım sorumluluklarını 
belirleyiniz. Sorumluluklara uyulup uyulmadığını takip ediniz.

• CaptiView'ı ancak tamamen sağlam durumdaysa monte ediniz.
• Kişilerin güvenliğini tehlikeye atacak ürün kusurlarını derhal 

Leica Microsystems temsilcinize ya da  
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,  
9435 Heerbrugg, İsviçre adresine bildiriniz.

• Elektromanyetik ve diğer ışınlarla ilgili tüm güvenlik 
önlemlerine uyulduğundan emin olunuz.

• Cihaz üzerinde değişiklik yapmayınız.

• Bağlanan cihazlar ve analog veya dijital arabirimlerin tüm 
konfigürasyonları (sinyal girişleri ve çıkışları) IEC 60601-1/
EN 60601-1 uyarınca tıbbi cihazlar için sertifikalı olmalıdır. 
Yukarıda belirtilen normun sınır değerlerinin aşılmaması, 
kullanıcının sorumluluğundadır. Emin olmadığınız durumlarda 
teknik departmanımıza veya sorumlu temsilcinize sorunuz.

• Eğer cihaz CE işareti olmayan bileşenlerle birlikte işletiliyorsa, 
sistemin tümü CE uygunluğunu kaybetmiş olur.

2.4 Cihaz operatörü için talimatlar
• İş organizasyonu ve iş güvenliği konusunda işvereninizin verdiği 

talimatları uygulayın.
• Burada belirtilen talimatları uygulayınız.
• Yerleştirme konumundaki elektrik sistemi ilgili IEC, CEC ve NEC 

direktiflerine uygun olmalıdır. 
• CaptiView'ı sterilize etmeyiniz.
• İş güvenliği ve çevreyi koruma konusundaki geçerli yasal veya 

ülkeye özgü kurallara uyunuz.
• CaptiView'ın çalışmasını ameliyattan önce kontrol ediniz.

2.5 Kullanım tehlikeleri

DIKKAT

Usulüne uygun olmayan depolama nedeniyle cihaz hasar 
görebilir!
XX Cihazı direkt güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.
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Yapı ve fonksiyon

3 Yapı ve fonksiyon
3.1 CaptiView kontrolleri

�

1 Acil durdurma şalteri

3.2 Leica M530 OH6 / OHX kollarının tasarımı ve fonksiyonu

1

1 CaptiView menü dolaşması için kumanda kolu
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Kablolama

4 Kablolama
4.1 Leica OH6 / OHX kablolamasının 

kontrolü
4.1.1 Leica OH6

1

2

3

4

XX (1) ile (4) arasındaki konnektörlere sadece aşağıdaki 
bağlantıların yapıldığından emin olunmalıdır:

1 XGA 3 IGS
2 XGA 2 FL800
3 XGA 1 genel giriş (örneğin endoskopik kamera)
4 XGA Çıkışı CaptiView için

4.1.2 Leica OHX

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

1

1 XGA girişi  genel giriş (örneğin endoskopik kamera)
2 NAV IGS konnektörü
   Uyarı: FL800 dahili olarak bağlanır
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Kullanım

5 Kullanım
5.1 Leica M530 OH6 / OHX 

kollarıyla cihaz kullanımı

5

2

3Z F

4

1

1 Mag yukarı / aşağı
2 Kumanda kolu (seçime bağlı olarak XY hareketleri veya 

CaptiView içindeki menüde dolaşma için)
3 WD yukarı / aşağı
4 Seçme tuşu
5 Tüm frenleri çözmek için ALL-FREE şalteri

CaptiView menü kılavuzu

Kumanda kolu şu yönde hareket eder...
X+: Görüntülemeyi açma/kapama
X–: IGS iş istasyonu panellerinin münferit olarak açılması: Menu 

ENTER
Y+: Gösterilen görüntünün parlaklığının arttırılması; IGS iş istasyonu 

ile Menüde yukarı hareket
Y–: Gösterilen görüntünün parlaklığının azaltılması, IGS iş istasyonu 

ile: Menu Scroll down
 Kolların tuşları sol ve sağ kol için ayrı ayrı konfigüre edilebilir.

Kumanda kolu (2) mikroskobun X/Y hareketleri için veya 
CaptiView kullanılırken menü kontrolü için atanabilir.

5.2 CaptiView'ın 
Leica M530 OH6 / OHX kontrol 
ünitesinden kullanılması

5.2.1 Kontrol ünitesinden kullanım
Eğer CaptiView kullanıyorsanız statik menü satırı ek bir Quick Access 
Button "DIC" ile genişletilir.

Gösterimin fiili parlaklığının değiştirilmesi:
XX "DIC" sayfasında  veya  tuşuna basınız.

veya
XX Doğrudan parlaklık ayar çubuğunu tıklayınız.

 veya  tuşlarına kısa süreli tıkladığınızda parlaklık 
değeri %10'un katları olarak değişir. 

"Görüntü kapalı" tuşu ile CaptiView ekranını kapatabilirsiniz 
(parlaklık = %0).

Gösterme parlaklığını CAN kolu/kaide şalteri üzerinden de 
değiştirebilirsiniz.
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Kullanım

5.2.2 Koldan/kaide şalterinden kullanım
Aşağıdaki fonksiyonları CaptiView'unuzun koluna/ayak şalterine 
atayabilirsiniz: 

"DIC: Görüntü Açık/Kapalı"
Gösterilen verileri içeren ekranı manuel olarak açar/kapatır. 
Perdeler kullanıcı ayarlarındaki ön ayarlara uygun olarak ayarlanır.

• "DIC: Microscope Data On/Off” mikroskop verilerinin (ayrıntılar 
için sayfa 8'e bakınız) enjeksiyonunu hemen etkinleştirir veya 
etkinliğini kaldırır

• "DIC: Shutter Control" 
Perdeyi manuel olarak, kullanıcı ayarlarındaki ön ayarlara uygun 
olarak açar veya kapatır.

• "DIC: Brightness +" 
Gösterilen verilerin parlaklığını arttırır.

• "DIC: Brightness –" 
Gösterilen verilerin parlaklığını azaltır.

5.2.3 Kullanıcı ayarları
Kullanıcı ayarlarında ilgili kullanıcı için aşağıdaki ayarları 
yapabilirsiniz:
• Overlay verilerini ve Kaplama Dışı verilerini göstermek için 

varsayılan parlaklık
• Kaplama Modu
• Görüntü Enjeksiyon Kanalı
• DIC In Atama
• Mikroskop verileri 
• Aydınlatmaya bağlı Parlaklık

Kaplama verilerini ve Kaplama Dışı verileri göstermek için varsayılan 
parlaklığın ayarlanması:
XX  veya  tuşuna basınız veya doğrudan aydınlatma 

parlaklık ayar çubuğuna tıklayınız.

 veya  tuşlarına kısa süreli tıkladığınızda parlaklık 
değeri %1'in katları olarak değişir. Tuşa parmağınızla basılı 
tuttuğunuzda değerler 5'er adımlık artışlarla değiştirilir.

Manuel kullanım için perde ayarları:

Bu ayarlar operasyon sırasında CAN kolu üzerinden veya 
kontrol ünitesindeki "DIC" ekranından yapılabilir.
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Kullanım

Kaplama modu
XX Verilerin CaptiView'ınızda nasıl gösterileceğini "Kaplama modu" 

seçenekler menüsünde seçebilirsiniz.

Kaplama:
Gösterilen veriler cerrahi alan üzerinde göz merceğine bindirilir.
Tüm perdeler açıktır.

Kaplama Dışı:
Gösterilen veriler siyah arka plan üzerinde gösterilir. Kaplama 
tarafındaki perde kapalıdır.

Eğer bağlı bir IGS navigasyon sistemi mevcutsa sistem bu 
ayardan bağımsız olarak perde kumandasını otomatik olarak 
devralır.

FL800 modunda veriler her zaman Kaplama Dışı veriler 
olarak gösterilir.

Görüntü Enjeksiyonu Kanalı

Görüntünün hangi göze enjekte edileceği seçilebilir  
(sol, sağ, sol + sağ).

Mikroskop verilerini göster

Mikroskop verileri enjekte edilebilir. Enjekte edilen veriler: 
• Çalışma mesafesi
• Büyütme
• Aydınlatma parlaklığı
• Kayıt durumu 

Seçim ölçütleri:
• On - Off - Timeout
• Top - Bottom (alana göre)

“Timeout” seçilirse mikroskop verileri sadece frenler serbest 
bırakıldığında, WD, yakınlaştırma veya aydınlatma parlaklığı 
değiştirildiğinde veya kayıt başlatıldığında görünür. Mikroskop 
verileri 5 saniye sonra otomatik olarak kaybolur.

Ayrıca mikroskop verilerinin rengi de belirlenebilir (yeşil, sarı, mavi 
veya kırmızı).

Aydınlatmaya bağlı Parlaklık

Ekran parlaklığını sistemin aydınlatma parlaklığı ile bağlantılandırır.
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Kullanım

5.2.4 IGS iş istasyonuyla kullanım için ayarlar
Bağlı bir IGS iş istasyonu görüntüleme için farklı veriler getirebilir. 
Hem korelasyonlu bindirilmiş veriler (örneğin IGS ızgarası modeli) 
hem de çeşitli korelasyonsuz ve bindirilmemiş görüntü verileri 
getirilebilir.

Eğer CaptiView bir IGS iş istasyonuna bağlıysa perdelerin 
kumandasını iş istasyonu devralır. Eğer korelasyonlu veriler 
(örneğin IGS ızgara modeli) görüntülenirse, verileri cisim 
ekranına bindirmek için tüm perdeler açık kalır. Eğer 
korelasyonsuz veriler (örneğin CT, MRI veya ultrason) 
gösterilirse kontrol ünitesinde kaydedilmiş perde ayarları 
etkinleştirilir.

Consultare il manuale della postazione di lavoro IGS/
navigazione per avere informazioni specifiche sulle funzioni 
e sul workflow.

Kontrol ünitesinde ayar yapmaya gerek yoktur.

5.2.5 CaptiView'ın güvenlik fonksiyonu
Eğer bir arıza nedeniyle panellere artık kumanda edilemiyorsa veya 
kendi kendine açılıyorsa ve/veya geçersiz bir video sinyali 
görüntülüyorsa:
XX Manuel olarak ekranı kapatmak ve tüm perdeleri açmak için 

kullanılan şaltere (1) basınız.
Buton kırmızı yanar ve ekranın kapatıldığını ve tüm panellerin 
açıldığını bildirir.
XX Leica temsilcinizle görüşün.

Mikroskop ve CaptiView eğer steril bir örtüyle kapatılmışsa 
ekranı manuel olarak kapatmak ve tüm perdeleri açmak için 
kullanılan şaltere (1) sadece steril ve sert bir nesneyle 
basılmalıdır.

�

Panellerin kumandasını yeniden kontrol ünitesine veya IGS kontrol 
ünitesine devretmek için:
XX Manuel olarak ekranı kapatmak ve tüm perdeleri serbest 

bırakmak için kullanılan şaltere (1) basınız.
Manuel olarak ekranı kapatmak ve tüm perdeleri serbest bırakmak 
için kullanılan şalterin (1) kırmızı ışığı söner.
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CaptiView ayarları

6 CaptiView ayarları
Bu bölümde XGA Atama ile ilgili ayrıntılı bilgilerini bulabilirsiniz.

6.1 Uygulama 1 – FL800
FL800 giriş

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için Leica FL800 sistemi sinyalini görüntülemek üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: Cihaz Yok
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  Cihaz Yok
Varsayılan DIC In:  DIC In 2

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol:  Leica FL800 ayarları
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CaptiView ayarları

6.2 Uygulama 2 – IGS
IGS girişi

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için IGS sistemi sinyalini görüntülemek üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: Cihaz Yok
DIC In 2:  Cihaz Yok
DIC In 3:  IGS
Varsayılan DIC In:  DIC In 3

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol: IGS1'den IGS4'e
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CaptiView ayarları

6.3 Uygulama 3 – Ortak
Ortak giriş

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için örneğin bir endoskop sinyalini görüntülemek üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: ortak
DIC In 2:  Cihaz Yok
DIC In 3:  Cihaz Yok
Varsayılan DIC:  DIC In 1

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol:  DIC Görüntü Açık/Kapalı
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CaptiView ayarları

6.4 Uygulama 4 – IGS + FL800
IGS + FL800 girişi

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için IGS sistemi ve/veya Leica FL800 sistemi sinyalini görüntülemek üzere 
hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: Cihaz Yok
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Varsayılan DIC:  DIC In 3

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol: IGS1'den IGS4'e
 DIC In Değiştir

Tutamak Sağ: Leica FL800 ayarları
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CaptiView ayarları

6.5 Uygulama 5 – FL800 + ortak
FL800 + ortak girişi

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için bir endoskop ve/veya Leica FL800 sistemi sinyalini görüntülemek 
üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: ortak
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  Cihaz Yok
Varsayılan DIC:  DIC In 1

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol: DIC Görüntü Açık/Kapalı
 Leica FL800 ayarları
 DIC In Değiştir (ortaktan Leica FL800'e geçiş için)
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6.6 Uygulama 6a – IGS (1.) + ortak (2.)
Ortak + IGS girişi

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için bir IGS sistemi (1. öncelik) ve/veya bir endoskop (2. öncelik) sinyalini 
görüntülemek üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: ortak
DIC In 2:  Cihaz Yok
DIC In 3:  IGS
Varsayılan DIC:  DIC In 3

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol: DIC In Görüntü Açık/Kapalı
 DIC In Değiştir (IGS sistemi CaptiView kontrolünü 

devralırsa IGS'den ortağa geçmek için)

Tutamak Sağ: IGS1'den IGS4'e
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6.7 Uygulama 6b – IGS (2.) + ortak (1.)
Ortak + IGS girişi

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için bir IGS sistemi (2. öncelik) ve/veya bir endoskop (1. öncelik) sinyalini 
görüntülemek üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: ortak
DIC In 2:  Cihaz Yok
DIC In 3:  IGS
Varsayılan DIC In:  DIC In 1

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol: DIC Görüntü Açık/Kapalı
 DIC In Değiştir (IGS'den ortağa geçiş)

Tutamak Sağ: IGS1'den IGS4'e
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CaptiView ayarları

6.8 Uygulama 7a – FL800 (1.) + IGS (2.) + Ortak (3.)
FL800 + Ortak + IGS girişi

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için Leica FL800 (1. öncelik), IGS sistemi (2. öncelik) ve/veya bir endoskop 
(3. öncelik) sinyalini görüntülemek üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: ortak
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Varsayılan DIC In:  DIC In 2

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol: DIC Görüntü Açık/Kapalı
 Leica FL800 ayarları
 DIC In Değiştir (IGS'den ortağa geçiş)

Tutamak Sağ: IGS1'den IGS4'e
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CaptiView ayarları

6.9 Uygulama 7b – FL800 (1.) + IGS (3.) + Ortak (2.)
FL800 + Ortak + IGS girişi

Leica cerrahi mikroskopunu, CaptiView içinde belirlenen kullanıcı için Leica FL800 (1. öncelik), IGS sistemi (3. öncelik) ve/veya bir endoskop 
(2. öncelik) sinyalini görüntülemek üzere hazırlamak için.

Kullanıcı DIC ayarları

DIC In 1: ortak
DIC In 2:  FL800
DIC In 3:  IGS
Varsayılan DIC:  DIC In 1

Kullanıcı kolu ayarları

Tutamak Sol: DIC Görüntü Açık/Kapalı
 Leica FL800 ayarları
 DIC In Değiştir (IGS'den ortağa geçiş)

Tutamak Sağ: IGS1'den IGS4'e
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7 Bakım
7.1 Bakım talimatları

DIKKAT

Usulüne uygun olmayan depolama nedeniyle cihaz hasar 
görebilir!
XX CaptiView'ı sadece toz koruma kapaklarıyla saklayınız.
XX Cihazı direkt güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

XX CaptiView'ı usulüne uygun olmayan kullanımdan koruyunuz.
XX CaptiView'ı nemli bir bezle temizleyiniz ve yumuşak, tiftik 

bırakmayan bir bezle kurulayınız.
XX CaptiView'ı nemden, buhar, asit, alkali ve aşındırıcı maddelerden 

uzak tutunuz.
XX Cihazın yanında kimyasal bulundurmayın.
XX Cihazı yağdan ve gresten koruyunuz. Kılavuz yüzeylerini ve 

mekanik parçaları kesinlikle yağlamayınız.
XX CaptiView'ı ve kollarını sterilize etmeyiniz.
XX CaptiView'ı dezenfekte etmek için aşağıdaki etken maddeleri 

kullanan yüzey dezenfektan bileşikleri kullanınız:
• aldehitler, 
• alkoller, 
• kuaterner amonyum bileşikleri. 

Malzemelere zarar verme olasılığı sebebiyle, aşağıdaki 
madde ve bileşikleri baz alan ürünleri kesinlikle 
kullanmayın:
• halojen ayırma bileşikleri, 
• güçlü organik asitler, 
• oksijen ayırma bileşikleri.
XX Dezenfektan üreticisinin talimatlarını uygulayın.

7.2 Bakım
CaptiView bakım gerektirmez. Daima güvenli bir şekilde çalışmayı 
sağlamak için yetkili Leica servisi ile iletişim kurmanız önerilir.
Periyodik kontroller yaptırabileceğiniz gibi bakım sözleşmesi de 
satın alabilirsiniz.

7.3 Servis çalışmaları
• Servis çalışmaları sadece Leica Microsystems tarafından verilen 

eğitimleri alan servis teknisyenleri tarafından yürütülmelidir.
• Sadece Leica Microsystems orijinal yedek parçaları 

kullanılmalıdır.

7.4 İmhası
• Cihazın imhası sırasında geçerli ulusal düzenlemelere dikkat 

ediniz. İlgili atık imha şirketlerinden yardım alınız. Cihaz 
ambalajı geri dönüşümlüdür.



20 CaptiView / Ref. 10 746 768 / Versiyon 01

Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır...?

8 Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır...?
8.1 Görüntülenen verilerde problem giderme
Problem:  Ekran görüntüsü yok.

Sebep 1: Veri kaynağı görüntü göndermiyor. 
XGA video kablosunun soket bağlantısı veya XGA video 
kablosu arızalı veya yanlış takılmış.

Hatanın giderilmesi:
XX Veri kaynağının bir görüntü gönderip göndermediğini kontrol 

ediniz.
XX OH6 / OHX ve CaptiView ile harici kablo kaynağı arasındaki 

kabloları kontrol ediniz.
XX XGA video kablosu veri kaynağına doğru biçimde bağlanmışsa 

Leica temsilcinize başvurunuz.

Problem:  Gösterilen görüntünün renkleri doğru değildir.

Sebep 1: Soket bağlantıları arızalı. 
XGA video kablosu soket bağlantısı veya XGA video 
kablosu arızalı veya yanlış takılmış.

Hatanın giderilmesi:
XX XGA video kablosunun mikroskop ve harici veri kaynağı 

arasındaki soket bağlantılarını kontrol ediniz.
XGA video kablosu veri kaynağına doğru biçimde bağlanmışsa 
Leica temsilcinize başvurunuz.

Sebep 2: Bağlı video kamerası (endoskop) görüntüsü için beyaz 
dengelemesi eksik. 
Video kamerasının beyaz dengelemesinin eksikliği renk 
sapmalarına neden olur.

Hatanın giderilmesi:
XX Bağlı video kamerası (endoskop) görüntüsü için beyaz 

dengelemesi yürütünüz.
XX Harici veri kaynağı eğer video kamerası ise, orada bir beyaz 

dengelemesi yürütünüz.
Sebep 3: Konvertör arızalı. 

Video sinyalini işleyen konvertör hatalı bir 
XGA sinyali gönderiyor.

Hatanın giderilmesi:
XX Konvertörü kontrol ediniz.

Problem:  Karanlık cisimlerde bir aşırı bir ışık parıltısı var.

Sebep: Bağlı iş istasyonu modülü kapatmıyor. Hatanın giderilmesi:
XX IGS iş istasyonunu ve program ayarlarını kontrol ediniz.

Problem:  Görüntülenen ekran sizin için çok keskin, ancak çok 
ciddi bir konsantrasyonla bakıldığında 
anlaşılabiliyor.

Sebep:  Görüntüye hakim göz ile bakmıyorsunuz. Hatanın giderilmesi:
XX Kullanıcı ayarlarını kullanarak görüntüyü diğer kanallara 

geçiriniz (bkz. Bölüm "Kullanıcı ayarları", sayfa 7).  
Şimdi görüntüye hakim göz ile bakıyorsunuz.

Problem:  Görüntülemeyi sağdan ışın demeti geçişinden sola 
geçirme (veya tam tersi) sırasında korelasyonlu 
veriler yeni perspektife göre ayarlanmıyor.

Sebep: İş istasyonu değişiklik sinyalini almıyor veya 
değerlendirmiyor.

Hatanın giderilmesi:
XX İş istasyonunu ve program ayarlarını kontrol ediniz.
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Problem:  Korelasyonlu kontur cismin üzerine tam 
bindirilmemiş.

Sebep: CaptiView, IGS yazılımı için kalibre edilmemiş. Hatanın giderilmesi:
XX CaptiView'ı IGS partnerine kalibre ettiriniz (IGS yazılım 

kılavuzuna bakınız).

Problem:  Gösterilen görüntü odaksız.

Sebep: Ametropi düzeltilmemiş. Hatanın giderilmesi:
XX Göz merceklerindeki ametropiyi düzeltiniz (mikroskobunuzun 

kullanım kılavuzuna bakınız).

8.2 Paneller için problem giderme
Problem:  Görüntüleme devre dışı bırakıldığında mikroskop 

görüntüsü yok.

Sebep 1: CaptiView IGS iş istasyonundan yanlış komutlar alıyor. 
Perdeler kapalı kalıyor.

Hatanın giderilmesi:
XX IGS iş istasyonunu kontrol ediniz.

IGS iş istasyonu doğru biçimde çalışmıyorsa:
XX Ekranı manuel olarak kapatmak ve tüm panelleri açmak için 

kullanılan şaltere (18) basınız (bkz. Bölüm "CaptiView 
kontrolleri", sayfa 4) ve IGS partnerinize başvurunuz.

Sebep 2: CaptiView arızası. Perdeler kapalı kalıyor. Hatanın giderilmesi:
XX IGS iş istasyonunu kontrol ediniz.

IGS iş istasyonu doğru biçimde çalışmıyorsa:
XX Ekranı manuel olarak kapatmak ve tüm perdeleri açmak için 

kullanılan şaltere (18) basınız (bkz. Bölüm "CaptiView 
kontrolleri", sayfa 4) ve Leica temsilcinize başvurunuz.

Problem:  Paneller istendiği gibi kapatılmıyor / açılmıyor.

Sebep: DIC ayarları doğru değil. 
"DIC ayarları" menüsünde perdeler için yanlış pozisyon 
kaydedildi.

Hatanın giderilmesi:
XX Kontrol ünitesinin "DIC ayarları" menüsünde kaydedilmiş olan 

perde pozisyonlarını kontrol ediniz (bkz. sayfa 8) ve 
gerektiği gibi ayarlayınız.

8.3 Ekran için problem giderme
Problem:  Ekranda arızalı bir görüntü gösteriliyor.

Sebep 1: Ekran açılıyor ve/veya geçersiz video sinyali 
görüntülüyor.

Hatanın giderilmesi:
XX Ekranı manuel olarak kapatmak ve tüm panelleri açmak için 

kullanılan şaltere (18) basınız (bkz. Bölüm "CaptiView 
kontrolleri", sayfa 4). Leica Microsystems temsilcinize 
başvurunuz.
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9 Teknik veriler
9.1 Elektrik değerleri
Genel Sınıflandırma

Koruma türü Tip B

Güç kaynağı

Giriş gerilimi +24 V DC (CAN bağlantısı üzerinden)
Çektiği güç maks. 10 W

Grafik arabirimi

RGB sinyalleri 0.7 V p-p / 75 Ohm
H sync ve V sync TTL
Geçerli çözünürlük – 800(H) × 600(V) piksel, 

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

9.2 Optik veriler
Ekran özellikleri

Tip 3 aktarıcı HTPS panelleri
Çözünürlük 1920 × 1080 piksel
Kontrast nom. 300:1 (bağımsız)
Renk derinliği 24 Bit

 

9.3 Fiziksel veriler
Ağırlık

CaptiView 1.2 kg

9.4 Ortam koşulları
Nakliye –40 °C ile +70 °C arası  

–40 °F ile +158 °F arası
Depolama –10 °C ile +55 °C arası  

–14 °F ile +131 °F arası 
Azami %75 bağlı nem

İşletme +10 °C ile +40 °C arası  
+50 °F ile +104 °F arası 
Azami %75 bağıl nem

9.5 Karşılanan standartlar
CE uyumluluğu
• Tadil metinleri dahil 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi.
•  Sınıflandırma: Tıbbi Cihazlar Direktifi Ek IX, Kural 1 ve Kural 12 

uyarınca Sınıf I.
•  Elektrikli Tıbbi Ekipman 60601-1.
•  Elektromanyetik uyumluluk IEC 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG içindeki Medical Division, 

kalite yönetimi, kalite güvencesi ve çevre yönetimi ile ilgili 
ISO 13485 ve ISO 14001 uluslararası standartlarına ait yönetim 
sistemi sertifikalarına sahiptir.

9.6 Uyumluluk
Sistemler Leica M530 OH6
 Leica M530 OHX
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"Kullanıcıyla birlikte, kullanıcı için" yapılan işbirliği her zaman Leica Microsystems‘in 
yenilikçi gücünün kaynağını oluşturmuştur. Bu temele dayanarak, beş kurumsal değer 
geliştirdik: Öncülük, En yüksek Kalite, Takım Ruhu, Bilime Adanmışlık ve Sürekli Gelişme.

MEdicAL diviSion
Bir cerrah olağanüstü bir cerrahi mikroskoptan ne bekler?
Keskin, net görüntüler ve cerrahın ve ameliyathane ekibinin ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmiş modüler bir sistem.

Uygulamalarınızla ilgili yenilikler
Leica Microsystems 1980'li yıllardaki ilk geniş alan optiğe sahip cerrahi mikroskoptan 
ilk Yatay optik sistemli ve LEd aydınlatmalı mikroskoplara kadar, cerrahi mikroskopların 
geliştirilmesinde her zaman yeniliklerin öncüsü olmuştur.

Hd video, flüoresans ve retinal görüş sistemleri de Leica ekibinin sürekli yenilikçi yapısını 
gözler önüne sermektedir. cerrahlara en ileri teknolojiyi sağlayarak onların performans ve 
cerrahi konforlarını artırmak ve hastaya yönelik sonuçları iyileştirmek üzere çalışıyoruz.

Leica Microsystems – Tüm dünyada güçlü bir müşteri hizmetleri ağına sahip uluslararası 
şirket:

Tüm dünyada Tel. Faks
ABd ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Kanada ∙ concord/ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Avustralya ∙ north Ryde/nSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Avusturya ∙ vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belçika ∙ diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
danimarka ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Fransa ∙ nanterre cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Almanya ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
italya ∙ Milano +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Hollanda ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portekiz ∙ Lizbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
ispanya ∙ Barselona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
isveç ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
isviçre ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
ingiltere ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Çin ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
∙ Şanghay +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698

Japonya ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Kore ∙ Seul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6550 5999 +65 6564 5955

www.leica-microsystems.com
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