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.Leicaن�صكركعلى�صراءملحقتكميليللمجهرالجراحي
نحننحر�صخاللتطويراأنظمتناعلىالتركيزعلىب�صاطةو�صهولةالت�صغيل.
غيراأننانو�صيبالطالععلىدليلال�صتعمالهذابالتف�صيللال�صتفادةمن

جميعمزاياالمجهرالجراحيالجديدالذياقتنيته.
،Leica Microsystemsللمزيدمنالمعلوماتالقيمةعنمنتجاتوخدمات�صركة
وعنواناأقربوكيلل�صركةLeica،يرجىالتف�صلبزيارةموقعناعلىالإنترنت:

www.leica-microsystems.com

ن�صكركعلىاختيارمنتجاتنا.نتمنىاأنت�صتمتعبجودةواأداءالمجهرالجراحي
.Leica Microsystemsالذياقتنيتهمن�صركة

Medical Division  Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435Heerbrugg Max-Schmidheiny-Strasse201

+41 71 726 3333 هاتف:
+41 71 726 3334 فاك�ص:

اإخالء الم�سوؤولية القانونية
جميعالموا�صفاتعر�صةللتغييردوناإخطارم�صبق.

المعلوماتالواردةفيهذاالدليلترتبطبت�صغيلالجهازب�صكلمبا�صر.ويظل
القرارالطبيم�صوؤوليةالطبيب.

تحر�ص�صركةLeica Microsystemsعلىبذلق�صارىجهدهالت�صميمدليل
ال�صتعمالب�صكلوا�صحومتكامليبرزالنطاقاتالأ�صا�صيةل�صتخدامالمنتج.
وعندالحاجةاإلىمعلوماتاإ�صافيةتتعلقبا�صتخدامالمنتج،فيرجىالت�صال

بوكيلLeicaالمحلي.
ليجوزلكاأبًداا�صتخداماأيمنتجطبيمنمنتجاتLeica Microsystemsدون

ال�صتيعابالكامللكيفيةا�صتخدامالمنتجواأدائه.

ال�سمان
لالطالععلىال�صمانالذينقدمه،يرجىالطالععلى�صروطواأحكامالمبيعات
القيا�صيةلدينا.ليوجداأي�صيءفيهذاالبيانلإخالءالم�صوؤوليةمن�صاأنهالحد
مناأيمن�صماناتناباأيةطريقةغيرم�صموحةبموجبالقانونالمعمولبه،اأو
ي�صتبعداأية�صماناتمنطرفناليجوزا�صتبعادهابموجبالقانونالمعمولبه.
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مقدمة 1
حولدليلال�صتعمالهذا 1.1

تعتبرالوحدةLeica FL400للجهازM530ملحقاتكميليالأنظمةالمجهر
.Leicaالجراحيمن

.M530للجهازLeica FL400يتناولدليلال�صتعمالهذا�صرحوظائفالوحدة
للمزيدمنالمعلوماتو�صرحالمجهرالجراحيمنLeica،ارجعاإلىدليل

ا�صتعمالالمجهرالجراحيالمعني.

بالإ�صافةاإلىالإر�صاداتالمتعلقةبا�صتخدامالأجهزة،
ي�صتملدليلال�صتعمالهذاعلىاإر�صاداتاأمانمهمة

)انظرف�صل»اإر�صاداتالأمان«(

tt.اقراأدليلال�صتعمالهذابعنايةقبلت�صغيلالمنتج

الرموزالواردةفيدليلال�صتعمالهذا 1.2
فيمايلي�صرحمدلولالرموزالم�صتخدمةفيدليلال�صتعمالهذا:

كلمة الرمز
التحذير

المدلول

ي�صيراإلىموقفخطيرمحتملاأوا�صتخدامغيرتحذير
�صحيحيمكناأنيوؤدياإلىاإ�صاباتبالغة

لالأ�صخا�صاأوالوفاة.
ي�صيراإلىموقفخطيرمحتملاأوا�صتخدامغيرتنبيه

�صحيحيمكناأنيوؤدياإلىاإ�صاباتطفيفةاأو
متو�صطةفيحالةعدمتجنبه.

ي�صيراإلىموقفخطيرمحتملاأوا�صتخدامغيرملحوظة
�صحيحيمكناأنيوؤدياإلىاأ�صرارماديةاأو
ماليةاأوبيئيةكبيرةفيحالةعدمتجنبه.
معلوماتحولال�صتخدامت�صاعدالم�صتخدم
علىا�صتخدامالمنتجبطريقةفنية�صحيحة

وفعالة.
ttالإجراءالمطلوب،يو�صحهذاالرمزاأنكتحتاج

اإلىتنفيذاإجراءمعيناأومجموعةاإجراءات
معينة.

الخ�صائ�صالختياريةللمنتج 1.3
هناكخ�صائ�صوملحقاتتكميليةمختلفةللمنتجتتاحب�صكلاختياري.
ويختلفتوافرهامنبلدلآخر،وهيتخ�صعللمتطلباتالقانونيةالمحلية.

يرجىالت�صالبالوكيلالمحليلمعرفةمدىالتوافر.

تعريفالمنتج 2
يوجدموديلالمنتجوالأرقامالم�صل�صلةعلىالجانبوباأعلىموديولفلتر

.M530للجهازLeica FL400الوحدة
ttقمبتدوينهذهالبياناتفيدليلال�صتعمالالخا�صبكواذكرها

دائماعندالت�صالبنااأوبور�صةالخدمةبخ�صو�صاأيةا�صتف�صاراتقد
تكونلديك.

الرقم الم�سل�سلالطراز

......



اإر�صاداتالأمان
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اإر�صاداتالأمان 3
M530للجهازLeica FL400معالوحدةLeicaيعتبرالمجهرالجراحيمن
مناأحدثالتقنياتالمعروفة.غيراأنهناكمخاطرقدتن�صاأاأثناءال�صتخدام.

ttاحر�صدائماعلىمراعاةالإر�صاداتالمو�صحةفيدليلال�صتعمال
Leica،وخ�صو�صا هذاوفيدليلا�صتعمالالمجهرالجراحيمن

اإر�صاداتالأمان.

ملحوظة 
مظهر لقطات �سا�سة واجهة الم�ستخدم الر�سومية

تعدلقطات�صا�صةواجهةالم�صتخدمالر�صومية(GUI)مرجًعافقطوقدتختلف
فيمايتعلقبالخياراتالتيتمتتهيئتهاوالمجاهرالجراحيةالمختلفة.

.Leica FL400ولكنهاتتناولوظائفوحدة

ال�صتخدامالمطابقللتعليمات 3.1
تعملالوحدةLeica FL400للجهازM530كنظام�صوءا�صتثارةللتلفور
5=ALA-5=Gliolan(بالرتباطمعالمادةالنتقائيةالمعتمدةللورم
حم�صاأمينولفولونيك(لتمييزالأغ�صيةفيالجراحاتالمفتوحةلالأع�صاب.

موانعال�صتعمال 3.2
Leica FL400موانعال�صتعمالالطبيةالتيت�صريعلىا�صتعمالالوحدة
للجهازM530ارتباطابو�صيطتفلورهينف�صهاالتيتوؤخذفيالعتبار

عندا�صتخدامموادمنماركاتمنا�صبة.

تحذير 
خطر حدوث اإ�سابة للعينين.

ttيفM530للجهازLeicaFL400لت�صتخدمالوحدة
جراحةالعيون.

الأفراد 3.3
الفنيونالمدربونوحدهمهمالذينُي�صمحلهمبت�صغيلالوحدة

.M530للجهازLeica FL400

مخاطرال�صتعمال 3.4
ملحوظة

الت�سوي�ش الميكانيكي.
ttاآخر منذ ميكانيكي ت�صوي�ص لأي اجلهاز تعر�ص عدم للتاأكدمن

ا�صتخدامله.يجباإجراءفح�صت�صغيليم�صبققبيلكلتطبيقجديد.

العالماتوالمل�صقات 3.5

1
2

4

3

Leica FL400يوجدمل�صقالطرازعلىجانبموديولفلترالوحدة
.M530للجهاز

1

Leica FL400 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

مل�صقالطراز

يفر�صالقانونالفيدرالي
قيوًداعلىبيعهذاالجهاز
فقطبوا�صطةطبيبممار�ص
مرخ�صاأوبناءعلىطلبه.

)الولياتالمتحدة
الأمريكيةفقط(

CEمل�صق

2UDIمل�صق
(DI)
GS1
(PI)



3REF
SN

a
b

لوحةال�صنع
aالرقمالمرجعي
bالرقمالم�صل�صل

مل�صقاإلزامي-اقراأدليل4
قبل بعناية ال�صتعمال
عنوان المنتج. ت�صغيل

الويبللن�صخةالإلكترونية
مندليلال�صتعمال.

جهازطبي



ال�صرح
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ال�صرح 4
الوظيفة 4.1

اإ�صاءةالمجهرالجراحيLeica M530عبارةعنلمبةزينونتوجدفيالمن�صة.
يمكنلموديولفلتراإ�صاءةالجهازLeica FL400توفير�صوءا�صتثارةمرئي

وفلوري.
للتحويلبينال�صوءالمرئي)اأبي�ص(وو�صعالإ�صاءةالفلورية،يجبتحديد

مقب�صو/اأوزرمجدافقدميفياإعداداتالم�صتخدملكلم�صتخدممن
.Leica FL400م�صتخدميالوحدة

الت�صميم 4.2
تعتبرالوحدةLeica FL400للجهازM530ملحقاتكميلياللمجهر

.Leica M530الجراحي

4.2.1 LeicaFL400حاملالوحداتالب�صريةمعالوحدة
M530للجهاز

2

3 2

1
1

1 Leica M530حاملالوحداتالب�صرية
2 Leica ULTالموديول
3 M530للجهازLeicaFL400الوحدة

حاملالوحداتالب�صريةالمزودبكاميرامدمجةلل�صوءالمرئي •
بالوحدةLeicaHDC100)اختياري(.

واجهةللم�صاعدين،للجانبالأيمناأوالجانبالأي�صراأوللخلف. •
واجهةالجراحالأ�صا�صيوالم�صاعدالخلفي،يمكنتدويرهابزاوية°360 •
واجهةالم�صاعدالخلفيمعطارةالتركيزالدقيق. •
• .)M530للجهازLeicaFL400موديولفلترمراقبةالتفلور)الوحدة
• .ULTالمدمجةفيالمبيتالم�صتركللوحدةLeica ULTمكوناتنظام

المن�صة 4.2.2
.Leicaفيمايليمثاللمجهرجراحيمن

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1 Leica M530حاملالوحداتالب�صرية
وحدةالتحكمفيالكاميرا)اختيارية( 2
وحدةالتحكمفينظامالتوثيق)اختياري( 3
4 ARveo8،ARveo،Leica M530 OH6المجاهرالجراحية
5 Leica M530OHXالمجهرالجراحي

عنا�صرالتحكم 4.3
لمباتLEDلبيانالحالة 4.3.1

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

تعدلمباتLEDالتاليةعلىالذراعالأرجوحي�صديدةالأهميةلعملالوحدة
:M530للجهازLeica FL400

لمبةالحالةLEDالخا�صةبو�صعيةالتفلور 1
• Leica FL400باللونالأزرق=و�صعالوحدةLEDت�صيءلمبة
ت�صيءلمبةLEDباللونالأبي�ص=و�صعال�صوءالأبي�ص •

ARveo 8وARveoوM530 OH6فقط.فيالجهازM530 OHX(
تنطفئلمبةLEDفيو�صعال�صوءالأبي�ص(



ال�صرح
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المقاب�ص 4.3.2

1

2

4

3

5

4

1

2

التخ�سي�ش في اإعداد الم�سنع
التكبير 1
ذراعتحكمرباعيالوظائف 2
م�صافةالعمل 3
تحريرجميعالمكابح 4
تحريرالمكابحالمختارةب�صكلم�صبق 5

يمكنكتخ�صي�صالمفاتيح1و2و3و5(1)بالمقاب�صب�صكل
فرديلكلم�صتخدمفيقائمةالتهيئة.

فيجميعالإعداداتالم�صبقة،يقومالمفتاح(4)بتحريرجميع
المكابح.وليمكنتهيئةهذاالمفتاح.بالن�صبةلذراعالتحكم
والمفاتيحالأخرى،تتاحاإعداداتم�صبقةتبعاللمهمةالتي

تقومبها.

ARveo 8(1):يمكنتخ�صي�صالمفتاحين2و5فقطب�صكلفردي.

FL400 الأو�ساع الم�سبقة لمقب�ش التفلور بالوحدة

ARveo / M530 OH6 / M530 OHX





Y+

Y–

FL400 X– X+



ARveo 8

FL400








+

–







جميع المجاهر
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)ARveo،M530 OH6،M530 OHX(التح�صيرقبلالجراحة

التح�صيرقبلالجراحة 5
،M530OH6،M530OHX(

)ARveo
ا�صتخدامو�صعال�صبطالم�صبق 5.1

»FL400للم�صتخدم»تفلورالوحدة
يتمعر�صالإعداداتالحاليةالخا�صةبالم�صتخدمالفعالبالنافذة

الرئي�صية:

1
tt.(1))لئحةالم�صتخدمين("User List"انقرعلىالزر

يتمعر�صلئحةالم�صتخدمينالمتاحةللمجهر:

2

tt.(2))الأو�صاعالم�صبقة("Presets"انقرعلىالزر
يتمعر�صالأو�صاعالم�صبقةالمتاحةللمجهر:

3

tt"Fluorescence FL400"اخترزرو�صعال�صبطالم�صبقللم�صتخدم
.(3))FL400تفلورالوحدة(

ملحوظة
لتتاحاأو�صاعال�صبطامل�صبقةمل�صتخدمالوحدةFL400اإليفحالة

تفعيلملحقاتFL400التكميليةيفقائمةامللحقاتالتكميليةللمجهر
اجلراحيمنLeicaاخلا�صبك.اإذامليكنالأمركذلك،فريجىالت�صال

مبركزخدمةLeicaاملحليالتابعلك.

بعداختيارو�صعال�صبطالم�صبق»تفلورالوحدةFL400«،�صُيطلبمنك
تاأكيدتغييرو�صعال�صبطالم�صبقللم�صتخدم.

4

tt.(4))تاأكيد("Confirm"اخترالزر
يتمعر�صالنافذةالرئي�صيةالخا�صةبـ»تفلورالوحدةFL400«مع

الإعداداتالحاليةفيو�سع ال�سوء الأبي�ش:
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)ARveo،M530 OH6،M530 OHX(التح�صيرقبلالجراحة

قمبتحويلو�صعتفلورالوحدةFL400»م�صغل«با�صتخدامالزرالمعين
م�صبًقا"ON/OFF")ت�صغيل/اإيقاف((1)بالمقب�صالأي�صر.

FL400










1

tt:ا�صغطعلىذراعالتحكمناحيةالي�صار
يتمعر�صالنافذةالرئي�صيةالخا�صةبـ»تفلورالوحدةFL400«مع

:FL400  الإعداداتالحاليةفيو�سع تفلور الوحدة

ملحوظة
يفو�صعFL400،يتمدائماتفعيل�صوءم�صافةالعملوالتكبري.

ttللرجوعاإلىو�صعال�صوءالأبي�ص،ا�صغطذراعالتحكمبالمقب�ص
الأي�صرناحيةالي�صارمرةاأخرى.

يتمعر�صالنافذةالرئي�صية»تفلورالوحدةFL400«معالإعدادات
الحاليةفيو�صعال�صوءالأبي�ص.

تعديلو�صعال�صبطالم�صبق 5.2
FL400للم�صتخدم

ليمكنا�صتبدالاإعداداتالم�صنعللم�صتخدمFL400،ولكناإذاقمت
وحفظها اإقرارها فيمكنك لحتياجاتك، وفًقا الإعدادات ب�صبط

با�صمم�صتخدمجديد.منف�صلكانظرالف�صل5.7

ملحوظة 
لتقمبتغييرالإعداداتاأوتعديللئحةالم�صتخدمينعندمايكونالمجهر
قيدال�صتخدامالمبا�صرعلىمري�ص.يتوقفو�صعFL400اأوتوماتيكياعند

تعديلالإعدادات.
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الح�صولعلىالإعداداتالحالية 5.3
فيالنافذة»الرئي�صية<تفلورالوحدةFL400«لكالالو�صعينال�صوء

الأبي�صوFL400،يمكنكالعثورعلىزر"Show Settings")عر�صالإعدادات(.

1

tt.(1))عر�صالإعدادات("Show Settings"انقرعلىزر
يتمعر�صنافذة»اإعداداتالم�صتخدم<تفلورالوحدةFL400«.يمكنك
المزودة التبويب العديدمنعالمات النافذةعلى العثورفيهذه
.Leicaبمعلوماتحولالإعداداتالحاليةلنظامالمجهرالجراحيمن

tt.(2))المقب�صالأي�صر("Handle Left"انقرعلىعالمةالتبويب
هذايظهرعر�صاعامالأزرار»المقب�صالأي�صر«بمافيذلكالزرالذي

منخاللهيمكنت�صغيلوظائفالوحدةFL400)ت�صغيل/اإيقاف(:

2

اإن�صاءم�صتخدمFL400الخا�صبك 5.4
يمكنكاإن�صاءوحفظالإعداداتالخا�صةبكللوحدةFL400وفقالتف�صيالتك.

ttاتبعالخطواتالواردةFL400قبلاإن�صاءالإعداداتالخا�صةبكللوحدة
فيالف�صل5.1.

ttالقائمة((1)بمجرداأنتكون("Menu"انقرعلىزرالو�صولال�صريع
:FL400فيالنافذةالرئي�صيةلوحدة

1

بعدال�صغطعلىالزر،يتمعر�صالنافذةالتالية:

2
tt.(2))اإعداداتالم�صتخدم("User Settings"انقرعلىزر

فيكلعالمةمنعالماتالتبويبالمعرو�صة،يمكنكتغييراإعدادات
الم�صتخدمالمحددةم�صبقا.
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مثالعلىتخ�صي�ص»المقب�صالأي�صر« 5.5
tt.(2))المقب�صالأي�صر("Handle left"انقرعلىعالمةالتبويب

هذايعر�صنافذةاإعداداتالم�صتخدمللمقب�صالأي�صر.علىنافذة
تخ�صي�صالمقب�صالأي�صر،يمكنكتخ�صي�صماي�صلاإلىت�صعوظائف

مناختيارك:

21

 )FL400 تفلور الوحدة( "Fluorescence FL400" مثال: تخ�سي�ش الزر
.FL400 لتفعيل واإيقاف فعالية الو�سع

ttفيحقلالختيارالأي�صر،(1)ت�صفححتىت�صلاإلىمجموعةالوظائف
»التفلور«عنطريقا�صتخدامروؤو�صالأ�صهم(3).

3

ttالتيترغبفيتخ�صي�صها.فيهذا»FL400اختروظيفة»تفلورالوحدة
.»FL400المثال�صتكون:»ت�صغيل/اإيقافو�صع

ttانقرعلىتعليقخالاأومخ�ص�صللزرالمرغوببالمقب�صلتخ�صي�ص
الوظيفةالمختارةله.

ملحوظة
يتمدائماتخ�صي�صوظيفة"All Brakes")جميعاملكابح(للمفتاحاخللفي

(1)لكالاملقب�صني،ولميكنا�صتبدالهااأوحذفها.

"Selected Brakes"املفتاحالداخلي(2)الذييتمتخ�صي�صوظيفة
)املكابحاملختارة(م�صبقاله،ميكنتخ�صي�صاأيوظيفةلهح�صبالرغبة.

1

2

1

مثالعلىاإعدادات"FL")التفلور( 5.6
tt.القائمة(فيراأ�صالنافذة("Menu"انقرعلىالزر
tt.)اإعداداتالم�صتخدم("User Settings"اختر
ttFL400التفلور(ل�صبطال�صطوعفيو�صع("FL"اخترعالمةالتبويب

علىقيمةمنا�صبة.
م�صتوىال�صطوعالفترا�صيوالمو�صىبههو%100.

ttت�صفححتىت�صلاإلىم�صتوىال�صطوعالذيتف�صلا�صتخدامهبوا�صطة
روؤو�صالأ�صهم.

ttحددمدى�صرورةت�صغيل)الو�صعالفترا�صي(اأواإيقافتحديدم�صافة
العمل(WD)فيو�صعال�صوءالأبي�ص2،1.
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ملحوظة
1)يرجىمراعاةاأنهيتمتطبيقحتديدامل�صنعمل�صافةالعمل)انظر7.1(

مبجردتفعيلو�صعFL400.وبناءعلىذلك،يف حالة اإيقافحتديدم�صافة
العمل(WD)يفو�صعال�صوءالأبي�ص،بينمام�صافةالعملاأكربمنهذا
احلد)انظر7.1(عندالتحويلاإىلو�صعFL400،ف�صوفيتمتقليلم�صافة

العملوتخرجال�صورةمنالبوؤرة.

FL400 اإعداداتو�صع التحديد�صمنقائمة 2)ميكنتفعيلهذا

]انظرالر�صومبالأعلى[.�صيعملهذاالإعدادعلىمتكنياأوتعطيلحتديد
م�صافةالعملاأثناءو�صعال�صوءالأبي�ص.اأثناءا�صتخدامحتديدم�صافة

العمل،قديحتاجاملجهراإىلاإعادة�صبطو�صعه)تلبيةقيمةحتديدم�صافة
العملاأوالقرتابمنقيمةحتديدم�صافةالعمل(للو�صولاإىلالبوؤرة.

ميكناإعادةحتديدقيمحتديدم�صافةالعملوالتكبرياإىلقيماأعلىاأواأقل
ب�صكلعامجلميعامل�صتخدمنيبوا�صطةموظفيخدمةLeicaيفقائمة

اخلدمةلتالئماحتياجات�صريالعملاجلراحي.

حفظاإعداداتالم�صتخدم 5.7
بعدمواءمةاإعداداتالم�صتخدم،يمكنكحفظالتغييراتبا�صمم�صتخدم

جديد.

1
tt"Save"اإعداداتالم�صتخدم(،انقرعلىزر("User settings"فيقائمة

)حفظ((1)،ثمانقرعلىزر"Saveas New")حفظبا�صمجديد(.
يتمعر�صلئحةم�صتخدمينقابلةللتعديل:

ttاخترموقًعامتاًحافيلئحةالم�صتخدمينترغبفيتخزين
اإعداداتكفيه.
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ttقمباإدخالا�صمالم�صتخدمالمرغوببا�صتخداملوحةالمفاتيحالتي
تظهرعلىالنافذة.

ttموافق(لحفظاإعداداتالم�صتخدمفيالموقع("OK"انقرعلىزر
المرغوببال�صمالذيقمتباإدخاله.

ملحوظة
حماية اإعدادات الم�ستخدم

التغيرياتغرياملق�صودةلإعدادات اأو به الو�صولغريامل�رصح ملنع
امل�صتخدم،ميكنحمايةجميعاإعداداتامل�صتخدمبكلمةمرور/رقمتعريف
�صخ�صي.ي�صمنذلكاحلفاظعلىبارامرتاتالعملمتطابقةكلمرةتقوم
فيهابتحميلاإعدادحمميمنقبلامل�صتخدم.ميكناإجراءالتغيرياتاأثناء
العمل،ولكنلنيتمتخزينهامامليتمال�صغطعلى"Save")حفظ(واختيار
"Save asnew"حفظكاإعدادحايل(اأو("Save ascurrent"اأحداخليارين
ال�صخ�صي التعريف املرور/رقم كلمة با�صتخدام جديد(، كاإعداد )حفظ
ب�صكل�صحيحاأوعنطريقاإن�صاءم�صتخدمجديدوكلمةمرور/رقمتعريف

�صخ�صيعلىالتوايل.

يرجىالرجوعاإىلف�صلاإعداداتامل�صتخدميفدليلاملجهراجلراحي
املعنياخلا�صبكللح�صولعلىاإر�صاداتمف�صلةحولكيفيةتعينياأو

تغيريكلماتاملرور.
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التح�صيرقبلالجراحة 6
(ARveo 8)

اختيارملفتعريفبا�صتخدام 6.1
FL400اإعدادات


ttالخا�صFL400اخترملفتعريفالجراحالذيتمتحديدملفتعريف

بهبالفعلفينافذة"Select surgeon")اختيارالجراح(:
اإذالميكنالأمركذلك،فيجبعليكاإن�صاءملفتعريفجراحجديد.

اإن�صاءملفتعريفجراحجديد 6.2
ت�صجيلتفا�صيلملفالتعريفالجديد 6.2.1

ttاإن�صاءجديد((1)بنافذة("Create New"انقرعلىالزر
"Select surgeon")اختيارالجراح(:

1

يتمعر�صنافذة"Create NewSurgeon Profile")اإن�صاءملفتعريف
جراحجديد(


ttيرجىملءالبياناتالإلزاميةعلىالأقللملفتعريفالجراح،اأي

ال�صمالأولوالخت�صارالمميزالمكونمنثالثةاأحرف.الحقول
المميزةبعالمة*تكوناإلزامية.

يمكنكاإدخالا�صمالعائلةالخا�صبكو»كلمةالمرور«لتاأمين
اإعداداتك.يو�صىبهذالتجنبالتغييراتغيرالمقررةمنقبل
الجراحيناأوالفنيينالآخرين.يرجىمراعاةاأنهيجبكتابة

»كلمةالمرور«مرتينلتاأكيدها.

1 2

يمكنكال�صغطاإماعلى"Copy")ن�صخ((1)اأو"Create New")اإن�صاءجديد((2).
ت�صمحوظيفة"Copy")الن�صخ()انظرالق�صم6.2.2(بن�صخالإعداداتمن •

و�صع�صبطم�صبقاأوملفتعريفجراححاليوالتييمكنمواءمتها
بعدذلكوفًقالحتياجاتك.

ت�صمحوظيفة»اإن�صاءجديد«)انظرالق�صم6.2.3(بالبدءمنقائمة •
خاليةلإعداداتاإدخالالم�صتخدمالتييمكنكتهيئتها.
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ن�صخالإعداداتمنو�صع�صبطم�صبقللوحدةFL400اأوملفتعريفجراححالي 6.2.2
ي�صرحهذاالق�صمكيفيمكنكن�صخالإعداداتالحاليةفيملفتعريفالجراحالذيتماإن�صاوؤهحديًثابا�صتخدامملفتعريفجراححالياأوبا�صتخدام

و�صعال�صبطالم�صبقللوحدةFL400الخا�صبالم�صنع.

tt.)اإن�صاءملفتعريفجراحجديد("Create NewSurgeon Profile"(1)بنافذة)ن�صخ("Copy"انقرعلىالزر

1

يتمعر�صلئحةملفاتالتعريفالحاليةواأو�صاعال�صبطالم�صبقالمتوفرةعلىالنافذة:

1 2

يتمعر�صملفاتالتعريفالم�صبوطةم�صبقامنقبل
الم�صنعبالأعلىوت�صبقعامةبعالمةال�صرطةال�صفلية

)مثل_Tumor)_الورم((
لديك الآن خياران:

ن�سخ الإعدادات من ملف تعريف جراح حالين�سخ و�سع ال�سبط الم�سبق للوحدة FL400 المعين م�سبقا
ttالورم((1)وقمبالتاأكيد_(Tumor_انقرعلىملفالتعريف

بال�صغطعلى"OK")موافق((2)
Tumor_يتمغلقالمربعالحواريويتمالآنن�صخملفالتعريف

)_الورم(فيملفتعريفالجراحوي�صمحبتفعيلو�صعFL400عن
طريقدفعذراعالتحكمبالمقب�صالأي�صرناحيةالي�صار.

ttاإن�صاءجديد(لت�صجيلملفتعريف("Create New"ا�صغطعلىالزر
الجراحالجديد.

ttانقرعلىملفتعريفالجراحالذيترغبفين�صخهوقمبالتاأكيد
بال�صغطعلى"OK")موافق((2).

يتمغلقالمربعالحواريويتمالآنن�صخملفتعريفالجراح
المحددوالوظائفالمعينةفيملفتعريفالجراحالجديدالذي

قمتباإن�صائهللتو.
ttاإن�صاءجديد(لت�صجيلملفتعريف("Create New"ا�صغطعلىالزر

الجراحالجديد.
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فيكلتاالحالتين)ن�صخو�صعال�صبطالم�صبقللوحدةFL400اأون�صخملف
تعريفجراححالي(،بعدال�صغطعلى"Create New")اإن�صاءجديد(،يتم
عر�صالنافذةالحية.يمكنكروؤيةا�صمملفتعريفالجراحفيالزاوية

اليمنىالعلويةللنافذة(1):

1

ttيمكنكالآناتباعالخطواتالم�صروحةفي6.2.4لتهيئةاإعدادات
اإدخالالم�صتخدم.

اإن�صاءملفتعريفجديدللماركة 6.2.3
لإن�صاءملفتعريفجديد،يجبعليكاأوًلاتباعالخطواتالم�صروحة

في6.2.1.
tt،)ن�صخ("Copy"بعداإدخالبياناتالجراحالجديد،بدًلمنال�صغطعلى

"Create New")اإن�صاءجديد(لغر�صت�صجيلملف ا�صغطعلىزر
التعريفالجديد.

�صيوؤديذلكلت�صجيلملفتعريفالجراحالجديدمعقائمةخالية
لالإعداداتالتييمكنكتهيئتها.

يتمعر�صالنافذةالحيةالتييمكنكمنخاللهاروؤيةا�صمملف
تعريفالجراحفيالزاويةاليمنىالعلويةمنالنافذة(1):

1

ttيمكنكالآناتباعالخطواتالم�صروحةفي6.2.4لتهيئةاإعدادات
اإدخالالم�صتخدم.
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تهيئة	مدخالت	الم�صتخدم 6.2.4
تاأكد	من	وجودك	بالنافذة	الحية	لملف	تعريف	الجراح	المحدد	اأو	الذي	تم	

اإن�صاوؤه	حديًثا:

1

tt	لعر�ض	للنافذة	العلوية	الي�صرى	بالزاوية	(1)	القائمة	زر	على	ا�صغط
لئحة	الخيارات.

يتم	عر�ض	نافذة	الخيارات:

2
tt	قائمة	لفتح	(2)	الم�صتخدم(	مدخالت(	"User Inputs"	الزر	على	انقر

"User Inputs"	)مدخالت	الم�صتخدم(.
يتم	عر�ض	قائمة	"User Inputs"	)مدخالت	الم�صتخدم(:

3

tt	»المقب�ض	اإعدادات	لعر�ض	(3)	المقاب�ض((	"Handles"	الزر	على	انقر
الأي�صر«.

يتم	عر�ض	نافذة	تهيئة	المقب�ض	الأي�صر:

يمكنك	الآن	عر�ض	وتعديل	اإعدادات	المقب�ض	لملف	تعريف	الجراح	المحدد.

ملحوظة
tt.الأمين	املقب�ض	تهيئة	يف	ترغب	كنت	اإذا	ميني((	"Right"	على	انقر
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6.2.5 FL400مثالعلىكيفيةتخ�صي�صوظيفة
المثالالتالييو�صحكيفيمكنكتخ�صي�صوظيفةFL400لزربالمقب�ص

الأي�صر.

ملحوظة
اا�صتخدامهذهالعمليةلأيمنالأزرارالتيترغبفيتخ�صي�ص يمكناأي�صً

اأيوظيفةاأخرىلها.
ttعندماتكونفينافذةتهيئةالمقب�ص،انقرعلىالزرالذيتريد

.FL400تخ�صي�صهلتفعيلو�صع
"Select function"هذا�صيوؤديلعر�صالنافذةالمنبثقة

)اختيارالوظيفة(للزرالمحدد:

1
tt.(1))التفلور("Fluorescence"اخترعالمةالتبويب

يتمعر�صلئحةبوظائفالتفلورالمتاحة:

2 3
ttتاأكيد((3)لتخزين("Confirm"(2)وانقرعلىFL400اختروظيفة

الإعدادات.

ا�صغطعلى"Delete")حذف(للرجوعو"Cancel")اإلغاء(اإذاكنت
ترغبفياختياروظيفةاأخرى.

يظهرعر�صعاملوظائفالمقب�صالأي�صر:

4
ttرجوع((4)بمجردانتهائكمنمواءمة("Back"انقرعلىالزر

الإعداداتالخا�صةبك.
يتمعر�صنافذة"Save SurgeonSettings")حفظاإعداداتالجراح(:

5 6
ttقمبحفظوتخزينالإعداداتمنخاللال�صغطعلى

"Yes, change inprofile")نعم،تنفيذالتغييرفيملفالتعريف((6).
فيحالةعدمرغبتكفيتخزينالإعدادات،يرجىال�صغطعلى

"No, only use now")ل،ال�صتخدامالآنفقط((5).
ttرجوع(تباعاحتى("Back"ارجعفيت�صل�صلالقائمةبال�صغطعلى

تعوداإلىنافذة"Options")الخيارات(:

7
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(ARveo 8)التح�صيرقبلالجراحة

tt.(7)للرجوعاإلىالنافذةالحية"X"ا�صغطعلى
يتمعر�صالنافذةالحية:
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(ARveo 8)التح�صيرقبلالجراحة

6.2.6 FL400اختيارو�صعال�صبطالم�صبقللوحدة
ملحوظة

يمكنا�صتخدامو�صعال�صبطالم�صبقلغر�صالتمكينال�صريعلوظيفة
ت�صغيل/اإيقافالوحدةFL400بالمجهر.

يمكنا�صتخدامملفتعريفو�صعال�صبطالم�صبقهذاوتعديلهولكنلنيتم
تخزيناأيةتغييراتطراأتعلىاإعداداتملفالتعريف،وبالتاليمعكل
عمليةت�صغيلجديدة،�صيتما�صتعادةاإعداداتملفالتعريفالفترا�صية.
تحريكذراعالتحكمبالمقب�صالأي�صرناحيةالي�صاريعملعلىتفعيل

واإيقاففعاليةو�صعFL400تباًعا.

اكنقطةبدءعنداإن�صاءملف يمكنا�صتخدامو�صعال�صبطالم�صبقهذااأي�صً
تعريفجراحجديد)انظر6.2.2(.

نظًرالأنهليمكنحفظالتعديالتالتيتماإجراوؤهاعلىو�صعال�صبطالم�صبق
هذا،يو�صىب�صدةباإن�صاءملفتعريفجراحجديدل�صيرعملكامل.

1

ttاأثناءوجودكفيقائمة»اختيارالجراح«،انقرعلىالزر»عر�صملفات
التعريفالم�صبوطةم�صبًقا«(1)ل�صتقبالقائمةبملفاتالتعريفالتي

تم�صبطهام�صبًقا،وفًقاللتراخي�صالمثبتة.
يتمعر�صلئحة"Preset profiles")ملفاتتعريفو�صعال�صبطالم�صبق(:

2

tt.(2))الورم_(Tumor_اخترو�صعال�صبطالم�صبق
عنداختيارملفتعريفو�صعال�صبطالم�صبقهذا،تظهرنافذةمنبثقة

لإبالغالم�صتخدمبقيودملفالتعريف.

يو�صىب�صدةبتغييرملفتعريفجراححالياأواإ�صافةملفتعريفجراح
جديدلدمجوظيفةFL400في�صيرعملكامل.

:FL400يتمتخ�صي�صالوظائفالتاليةعنداختيارو�صعال�صبطالم�صبق

FL400








+

–







يمكنكالعودةاإلىو�صعال�صوءالأبي�صعنطريقال�صغطعلى
ذراعالتحكمبالمقب�صالأي�صرناحيةالي�صارمرةاأخرى.
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(ARveo 8)التح�صيرقبلالجراحة

6.3 FL400تعديلاإعدادات

1

ttانقرعلىاأيقونةالقائمةفيالزاويةالي�صرىالعلويةمننافذة
"Select Surgeon")اختيارالجراح((1).
يتمعر�صنافذة"Options")الخيارات(:

2

tt(2))الإعدادات("Settings"انقرعلىاأيقونة
يتمعر�صنافذة"Settings")الإعدادات(:

3

tt.(3))اإعداداتالتفلور("Fluorescence Settings"انقرعلىاأيقونة

tt"FL400"انقرعلى
يتمعر�صنافذة"Fluorescence Settings")اإعداداتالتفلور(:

ttتحققمنو�صولمعدل»ال�صتثارة«اإلى100%.واإل،فقمب�صبطه
على%100.

يو�صىبالحتفاظبم�صتوىال�صطوعالفترا�صيالذي
يبلغ%100

tt"Options"رجوع(تباعاحتىتعوداإلىنافذة("Back"ا�صغطعلى
)الخيارات(.

ttقدُيطلبمنكحفظالإعدادات،وفيهذهالحالةيمكنكاإماحفظهافي
ملفالتعريفاأواختيارا�صتخدامهامرةواحدةفقط،وبعدذلك�صيتم

تجاهلالتغييرات.
tt."X"ا�صغطعلى

يتمعر�صالنافذةالحية.

ملحوظة
لتقمبتغييرالإعداداتاأوتعديللئحةالم�صتخدمينعندمايكونالمجهر
قيدال�صتخدامالمبا�صرعلىمري�ص.يتوقفو�صعFL400اأوتوماتيكياعند

تعديلالإعدادات.
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(ARveo 8)التح�صيرقبلالجراحة

تفعيلFL400عبرواجهةالم�صتخدم 6.4
GUIالر�صومية

.GUIمبا�صرًةعبرواجهةالم�صتخدمالر�صوميةFL400يمكنكتفعيلو�صع
النقرعلىاأيقونةالو�صع(1)يوؤديلعر�صقائمةاأو�صاعالتفلورالمتاحة.

12

tt.بالمجهرFL400(2)لتفعيل"FL400"ا�صغطعلى
معرو�صةالآنبالجزءالعلوي .FL400صيتحولالنظاماإلىو�صع�

منالنافذةالرئي�صية،وت�صيراإلىاأنو�صعFL400مفعل.

tt،GUIعبرواجهةالم�صتخدمالر�صوميةFL400لإيقاففعاليةو�صع
بالجزءالعلويمنالنافذةالرئي�صية. ا�صغطعلى

tt"White light"فيالقائمةالمن�صدلةالتيتظهر،ا�صغطعلى
)ال�صوءالأبي�ص(.

تمالآناإيقاففعاليةالو�صعFL400وعدتاإلىالنافذةالرئي�صية.

ملحوظة
يوجدتحديدافترا�صيلم�صافةالعملوالتكبيرفيحالةا�صتخدامالو�صع
FL400.اإذاكانتم�صافةالعملوالتكبيراأعلىمنهذاالحدقبلالتحويلاإلى
FL400،ف�صوفيتمتقليلم�صافةالعملوالتكبيرعندالتحويلاإلى و�صع

و�صعFL400وتخرجال�صورةمنالبوؤرة.

يمكن�صبطهذهالقيودبوا�صطةخدمةLeicaاأومتخ�ص�صيالمنتجاإذالزم
الأمرويتماإي�صاحتاأثير�صدةالإ�صارة.

ملحوظة
اأثناءا�صتخدامتحديدم�صافةالعمل،قديحتاجالمجهراإلىاإعادة�صبطو�صعه
)تلبيةقيمةتحديدم�صافةالعملاأوالقترابمنقيمةتحديدم�صافةالعمل(

للو�صولاإلىالبوؤرة.
يمكناإعادةتحديدقيمتحديدم�صافةالعملوالتكبيراإلىقيماأعلىاأواأقل
Leicaفيقائمة ب�صكلعاملجميعالم�صتخدمينبوا�صطةموظفيخدمة

اإعداداتالمبيعاتلتالئماحتياجات�صيرالعملالجراحي.



الت�صغيل
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الت�صغيل 7
7.1 FL400حدودنطاقالت�صغيلللوحدة

م�صافةالعمل:225اإلى350مم •
التكبير:×2.0اإلى×7.0 •
ال�صطوع:%100 •

ملحوظة
الإعدادات المو�سى بها للح�سول على اأف�سل جودة لل�سورة

مل�صاهدة�صورالتفلورمنوحدةLeica FL400باأف�صلجودةو�صطوع،
يو�صىبالعملمنم�صافةعمل(WD)اأقلمن350مموبتكبرياإجمايل

.FL4006.0يفو�صع xاأقلمن(MAG)

قائمةالمراجعةقبلالت�صغيل 7.2
تنظيف الملحقات الب�سرية

tt.تاأكدمننظافةالملحقاتالب�صريةالختيارية
tt.تخل�صمنالأتربةوالت�صاخات

الموازنة
ttا�صبطموازنةالمجهرقبلاإعادةالتركيب)انظردليلا�صتعمالالمجهر

.)Leicaالجراحيمن

الفح�ش الت�سغيلي 
tt.قمبت�صغيلالمجهر
tt.قمبت�صغيلالإ�صاءة
tt.FL400تحققمناإ�صاءة
tt.FL400اخترم�صتخدم
tt.تحققبالنظرمنتحويلاإ�صاءةالمجهرمنال�صوءالأبي�صاإلىالأزرق

7.3 Leica FL400ا�صتخدامالوحدة
M530لجهاز

tt.قمبت�صغيلاإ�صاءةالمجهرالجراحيالخا�ص
tt"Fluorescence FL400"اخترو�صعال�صبطالم�صبقللم�صتخدم

)تفلورالوحدةFL400(اأوم�صتخدمFL400الخا�صبك.
الجراحي للمجهر الأرجوحي الذراع LEDعلى الحالة لمبة ت�صيء
FL400)فيجميع الأزرقفيحالةتفعيلو�صع المعنيباللون
المجاهرالجراحية(،وباللونالأبي�صفيحالةاإعادةالتحويلاإلى

M530OH6فقط.فيالجهازM530 OHXو�صعاللونالأبي�ص)الجهاز
وARveoوARveo8،تنطفئلمبةLEDفيو�صعال�صوءالأبي�ص(.

اإذاتعطلتالإ�صاءةفيو�صعال�صوءالأبي�صاأوو�صعFL400،فقم
بالتحويلاإلىلمبةالإ�صاءةالحتياطيةبم�صدرالإ�صاءةالخا�ص

بوحدةالإ�صاءة.

:FL400 التحكم في وظائف الوحدة
ARveo / M530 OH6 / M530 OHX





Y+

Y–

FL400 X– X+



ARveo 8

FL400








+

–







ttفيمكنكالعودةاإلىو�صعال�صوء،FL400اإذاتمحذفاإعداداتالم�صتخدم
الأبي�صوو�صعFL400منخاللال�صغطعلىذراعالتحكمبمقب�ص
Leica M530الأي�صرللخارج.فيحالةاختيارمتحكماآخر،يتمتفعيل

و�صعFL400/ال�صوءالأبي�صتبعالذلك.



العنايةوال�صيانة
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العنايةوال�صيانة 8
Leicaيو�صىباإبرامعقدخدمةمعخدمة

لمجهرLeicaالجراحيبالكامل)�صيانة�صنوية(.

يتمتنظيفالوحدةLeica FL400للجهازM530معالمجهرالجراحي.
يرجىالرجوعاإلىدليلا�صتعمالالمجهرالجراحيالمعني.

يرجىعدمالتخل�صمننفاياتالأجهزةالكهربائيةوالإلكترونية
�صمنالنفاياتالمنزلية.

لغر�ص�صيانةالوحدةLeica FL400للجهازM530والعنايةبها،
يرجىالرجوعاإلىدليلا�صتعمالالمجهرالجراحيالمعني.
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ماالعملاإذا...

ماالعملاإذا... 9
نقاطعامة 9.1

بالن�صبةلالأعطالالمتعلقةبمجهرLeicaالجراحي،يرجىالرجوع
اإلىدليلا�صتعمالالمجهرالجراحيالمعني.

ر�صائلالحالة 9.2
تقوممجاهرLeicaالجراحيةOH6وARveoوARveo 8وOHXبمراقبة
العديدمنالبارامتراتوالتحققممااإذاكانتلتزالفينطاقالعملالمحدد.

العمرالفترا�صيللمبة 9.2.1

تحذير 
فيحالةا�صتخداماللمبةالفعالةلفترةطويلةوو�صلتلعمرحرج،

ف�صتتلقىالتو�صيةبتغييراللمبة)اللمبات(:

tt)تحققمنعمراللمبة)اللمبات(وقمبتغييراللمبة)اللمبات
اإذاكانتكفاءتهامنخف�صةللغاية.

اللمبةالرئي�صيةتالفة 9.2.2

تحذير
فيحالةتلفاللمبةالرئي�صية،ف�صتتلقىالمعلوماتالتيتفيدباأن

النظامقدتحولاإلىاللمبةالرئي�صيةالثانية:
تنبيه اللمبة الرئي�سية تالفة
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ماالعملاإذا...

ARveo 8 - تنبيه اللمبة الرئي�سية تالفة

tt.قمبا�صتبدالاللمبةالتالفةباأخرىجديدةقبلحالتكالتالية

9.2.3 (ARveo 8)لمبة2تالفة

تحذير 
فيحالةتلفاللمبة2،ف�صتتلقىالمعلوماتالتيتفيدباأنالنظام

قدتحولاإلىلمبةاأخرى.
ARveo 8 - تنبيه اللمبة 2 تالفة

tt.قمبا�صتبدالاللمبةالتالفةباأخرىجديدةقبلحالتكالتالية

9.2.4 (ARveo 8)خطاأبلمبةالباب

تحذير 
لمبةالبابمفتوحةاأوالمفتاحتالف.

tt.اأغلقلمبةالباب

9.2.5 (ARveo 8)الحدالأدنىلل�صطوع

تحذير 
تمالو�صولاإلىالحدالأدنىل�صطوعاللمبة.

tt.قمبتغييراللمبة
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الكهرباء 9.3
اإذالمتعملالوظائفالكهربائيةب�صكل�صحيح،احر�صدائماعلى

فح�صهذهالنقاطالثالثاأول:
هلمفتاحالكهرباءم�صغل؟ •
هلكابالتالكهرباءمو�صلةب�صكل�صحيح؟ •
هلجميعكابالتالتو�صيلمو�صلةب�صكل�صحيح؟ •
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ماالعملاإذا...

خطواتالتغلبعلىالأعطالال�صائعة 9.4
طريقة الإ�سالحالأ�سباب المحتملةالعطل

ليوجدتفلورمرئيفيالج�صمالحيلفي
العد�صةالعينيةولعلىال�صا�صة

تحققمناأنالوحدةFL400فعالة:FL400ttغيرفعالة
ت�صيءلمبةالحالةLEDباللونالأزرق •
الإ�صاءةباللونالأزرق •
ttFL400ل�صمانوظيفةLeicaتحققمنحالةالتركيبمعخدمة

FL400لميتماختيارم�صتخدمttال�صحيحFL400اخترم�صتخدم
FL400غيرفعالليوجد�صوءاأزرقفيالو�صعFL400الو�صعtt.FL400للتفلورووحدةالتحكمتعر�صانو�صعLEDتاأكداأنلمبة

tt.لزربالمقب�صFL400تحققمنتخ�صي�صوظيفةت�صغيل/اإيقاف
تفلورالج�صمالحيمعتمفيالعد�صةالعينية

وعلىال�صا�صة
تحققمن�صدةالإ�صاءة:tt�صدةالإ�صاءةغيركافية

تاأكدمناأن»�صطوعFL400«م�صبوطعلى100%-انظرالف�صل5.6 •
والف�صل6.3

موؤ�صرالعمرالفترا�صيللمبة •
ttLeicaاإذاظلتقيمةال�صدةمنخف�صةللغاية،ات�صلبخدمة

ا�صتخداماللمبةاأعلىمنحدالعمر
الفترا�صي

ttقمبتغييراللمبة

تحققمناإعداداتال�صا�صةوقمبت�صحيحهااإذالزمالأمرttاإعداداتال�صا�صةخاطئةاألوانتفلورخاطئةعلىال�صا�صة
تحققممااإذاكانتالكاميراتتحولاإلىاإعداداتكاميراtt:FL400اإعداداتالكاميراخاطئة

• )HD C100موؤ�صرملفالمنظر)انظردليل:HD C100
• GLOW800انظردليل:GLOW800
• .ARveo 8انظردليل:ARveo 8
ttعندا�صتمراروجوداألوانتفلورخاطئة،علىالرغممناأناإعدادات

ال�صا�صة�صحيحةوالتحويلاإلىاإعداداتكاميراFL400�صحيح،قم
:FL400ب�صبطاإعداداتالكاميرالو�صع

• Leicaافح�صهامعخدمة:HD C100 FL400اإعداداتملفالمنظر
تح�صين�صورةGLOW800فياإعداداتالفيديولو�صعFL400:افح�صها •

Leicaمعخدمة
• .ARveo 8انظردليل:ARveo 8 FL400اإعداداتالكاميرا



البياناتالفنية
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البياناتالفنية 10
10.1 Leica FL400خ�صائ�ص

405نانومتر)�صوءاأزرق(اإثارةالتفلور

635نانومتر)اأحمر(اإ�صارةالتفلور

التوافق 10.2
LeicaالمجاهرالجراحيةمنLeica M530 OH6

Leica M530 OHX
ARveo

ARveo8

الظروفالمحيطة 10.3
+10°ماإلى+40°مفيحالةال�صتخدام

+50°فاإلى+104°ف
30%اإلى95%منالرطوبةالن�صبية

800ملليباراإلى1060ملليبارمنال�صغطالجوي

–30°ماإلى+70°مالتخزين
–86°فاإلى+158°ف

10%اإلى100%منالرطوبةالن�صبية
500ملليباراإلى1060ملليبارمنال�صغطالجوي

–30°ماإلى+70°مالنقل
 –86°فاإلى+158°ف

 10%اإلى100%منالرطوبةالن�صبية
500ملليباراإلى1060ملليبارمنال�صغطالجوي

اإقرارالجهةال�صانعةب�صاأنالتوافق 11
(EMC)الكهرومغناطي�صي

لالطالععلىبيانالتوافقالكهرومغناطي�صيEMCبخ�صو�ص
الوحدةLeica FL400للجهازM530،يرجىالرجوعاإلىدليل

ا�صتعمالالمجهرالجراحيالمعني.
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