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Vă mulţumim că aţi achiziţionat un accesoriu 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 să studiaţi în 
detaliu acest manual pentru a utiliza toate avantajele noului microscop 
chirurgical.
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 aţi ales produsele noastre. Sperăm că vă veţi bucura de 
calitatea şi performanţa microscopului 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

Exonerare de răspundere
Toate specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Informaţiile furnizate în acest manual sunt direct legate de utilizarea 
echipamentului. Decizia medicală rămâne în responsabilitatea medicului.
Leica Microsystems a depus toate eforturile pentru a furniza un manual 
complet şi clar, subliniind domeniile cheie ale utilizării produsului. Dacă sunt 
necesare informaţii suplimentare privind utilizarea produsului, vă rugăm să 
contactaţi reprezentantul local Leica.
Nu trebuie să utilizaţi niciodată un produs medical de la Leica Microsystems 
fără a înţelege pe deplin utilizarea şi performanţa produsului.

Răspunderea
Pentru răspunderea noastră, consultaţi termenii şi condiţiile standard de 
vânzare. Nimic din această clauză de excludere nu va limita oricare dintre 
obligaţiile noastre în niciun mod care nu este permis de legislaţia aplicabilă  
sau nu exclude niciuna dintre responsabilităţile noastre, în conformitate cu 
legislaţia aplicabilă.
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1 Introducere
1.1 Referitor la aceste instrucţiuni de 

utilizare
Leica FL400 for M530 este un accesoriu pentru sistemele de 
microscop chirurgical Leica.
În acest manual de utilizare sunt descrise funcţiile 
Leica FL400 for M530. Pentru informaţii şi descrierea microscopului 
chirurgical Leica, vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare al 
microscopului chirurgical particular.

Pe lângă notele privind utilizarea instrumentelor, aceste 
instrucţiuni de utilizare oferă informaţii importante 
privind siguranţa (vezi capitolul "Indicaţii de securitate")

	X Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de 
a utiliza produsul.

1.2 Simboluri din acest manual de 
utilizare

Simbolurile folosite în aceste instrucţiuni de utilizare au următoarea 
semnificaţie:

Simbol Cuvânt de 
avertizare

Semnificaţie

Avertisment Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care ar putea 
duce la vătămări grave sau la moarte. 

Precauţie Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care, dacă  
nu este evitată, poate duce la vătămări 
minore sau moderate. 

Indicaţie Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care, dacă  
nu este evitată, poate duce la daune 
semnificative materiale, financiare şi de 
mediu.

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

	X  Solicitare pentru o acţiune; în acest caz 
trebuie să întreprindeţi ceva.

1.3 Caracteristici opţionale ale 
produselor

Diferite caracteristici şi accesorii ale produsului sunt disponibile 
opţional. Disponibilitatea variază de la o ţară la alta şi se supune 
cerinţelor de reglementare locale. Contactaţi reprezentantul local 
pentru disponibilitate.

2 Identificarea produsului
Modelul şi numerele de serie ale produsului dvs. se află pe partea 
laterală şi superioară a modulului de filtrare Leica FL400 for M530. 
	X Introduceţi aceste date în manualul de utilizare şi consultaţi 

întotdeauna acest lucru atunci când ne contactaţi sau atelierul 
de service pentru orice întrebări pe care le aveţi. 

Tip Număr de serie

 
...

 
...
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3 Indicaţii de siguranţă
Un microscop chirurgical Leica cu Leica FL400 for M530 este 
o tehnologie de ultimă generaţie. Cu toate acestea, pot apărea 
pericole în timpul funcţionării. 
	X Respectaţi întotdeauna instrucţiunile din acest manual 

de utilizare şi din manualul de utilizare al microscoapelor 
chirurgicale Leica, în special notele de siguranţă.

INDICAŢIE 

Aspectul capturilor de ecran GUI
Capturile de ecran ale interfeţei grafice cu utilizatorul (GUI) 
sunt doar de referinţă şi pot diferi în funcţie de opţiunile 
configurate şi de diferitele microscoape chirurgicale. Cu toate 
acestea, funcţionalitatea Leica FL400 este abordată.

3.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
Leica FL400 pentru M530 serveşte ca sistem de lumină de excitaţie 
fluorescentă în combinaţie cu o substanţă selectivă tumorală 
aprobată (Gliolan = 5-ALA = acid 5-aminolaevulinic) pentru 
caracterizarea ţesuturilor în neurochirurgie deschisă. 

3.2 Contraindicaţii
Contraindicaţia medicală aplicabilă utilizării Leica FL400 pentru 
M530 în combinaţie cu un mediu de fluorescenţă sunt cele care 
trebuie luate în considerare atunci când se utilizează substanţe 
adecvate.

AVERTISMENT 

Pericol de rănire a ochilor.
	X Nu utilizaţi Leica FL400 for M530 în oftalmologie.

3.3 Personal
Numai personalul instruit poate opera Leica FL400 for M530.

3.4 Pericole în utilizare

INDICAŢIE 

Interferenţe mecanice.
	X Asiguraţi-vă că instrumentul nu a suferit nicio interferenţă 

mecanică de la ultima utilizare. Ar trebui efectuată o verificare 
pre-operaţională înainte de fiecare nouă aplicaţie. 

3.5 Semne şi etichete

1
2

4

3

Eticheta de tip se află pe partea laterală a modulului de filtrare 
Leica FL400 for M530.

1

Leica FL400 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

Etichetă de tip

Legea limitează 
vânzarea acestui 
dispozitiv de către sau la 
comanda unui medic 
autorizat. (Doar SUA)

Etichetă CE

2 Etichetă UDI

������������������
����������
�������������

Identificator al producţiei (PI)
Număr de serie
Data fabricaţiei

Cod Data Matrix GS1
Identificator al dispozitivului (DI)

3 REF
SN

a
b

Etichetă de fabricaţie
a Număr de referinţă
b Număr de serie

4 Etichetă obligatorie - 
citiţi cu atenţie 
manualul de utilizare 
înainte de a utiliza 
produsul. Adresa web 
pentru versiunea 
electronică a 
manualului de utilizare.

Aparat medical
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4 Descriere
4.1 Funcţie
Iluminarea microscopului chirurgical Leica M530 este realizată  
cu o lampă cu xenon amplasată în suport.
Modulul de filtrare a iluminării Leica FL400 poate oferi lumină de 
excitaţie vizibilă şi fluorescentă.
Pentru a comuta între lumina vizibilă (albă) şi iluminarea modului 
de fluorescenţă, trebuie să fie definit un mâner şi / sau pedală în 
setările utilizatorului pentru fiecare utilizator Leica FL400.

4.2 Design
Leica FL400 for M530 este un accesoriu pentru microscopul 
chirurgical Leica M530.

4.2.1 Suport ansamblu optic cu 
Leica FL400 for M530 

2

3 2

1
1

1 Suport sistem optic Leica M530
2 Modul Leica ULT
3 Leica FL400 for M530

• Suport sistem optic cu cameră încorporată pentru lumină 
vizibilă Leica HD C100 (opţional).

• Interfaţă pentru asistenţi, fie în partea stângă, fie în partea 
dreaptă sau în partea din spate.

• Interfaţa principală a chirurgului şi asistentului de suport, 
rotativă 360°

• Interfaţă cu asistenţă în partea din spate cu buton de focalizare 
fină.

• Modulul de filtrare a observării fluorescenţei 
(Leica FL400 for M530).

• Componentele sistemului Leica ULT încorporate în carcasa 
comună a ULT.

4.2.2 Stativul
Următorul este un exemplu de microscop chirurgical Leica.

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1 Suport sistem optic Leica M530
2 Unitatea de comandă cameră (opţional)
3 Unitate de comandă a sistemului de documentare (opţional)
4 Microscoape chirurgicale Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8
5 Microscop chirurgical Leica M530 OHX

4.3 Elemente de operare
4.3.1 LED-uri de stare 

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

Următoarele LED-uri de pe braţul pivotant sunt semnificative 
pentru aplicaţia Leica FL400 for M530:
1 LED-ul de stare pentru fluorescenţă

• LED-ul se aprinde în albastru = modul Leica FL400
• LED-ul se aprinde în alb = modul lumină albă  

(numai M530 OHX. Pe M530 OH6, ARveo şi ARveo 8 LED-ul 
este oprit în modul lumină albă)
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4.3.2 Manete

1

2

4

3

5

4

1

2

Alocarea în setarea din fabrică
1 Mărire
2 Joystick cu 4 funcţii
3 Distanţă de lucru
4 Eliberează toate frânele
5 Eliberează frânele preselectate

Puteţi aloca comutatoarele 1, 2, 3 şi 5(1) ale manetelor 
individuale pentru fiecare utilizator din meniul de 
configurare.
În cazul tuturor presetărilor, tasta (4) eliberează toate 
frânele. Această tastă nu poate fi configurată. Pentru 
joystick şi celelalte taste presetările sunt disponibile în 
funcţie de sarcina dvs.

(1)ARveo 8: numai comutatoarele 2 şi 5 pot fi alocate 
individual.

Presetări pentru mâner pentru Fluorescence FL400

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo 

fără funcţie Y+

fără funcţie Y–

FL400 X–
fără 
funcţie

X+

ARveo 8

fără funcţie lampă+

fără funcţie lampă–

FL400
înregistrare 

video
fără 
funcţie

preluare 
imagine

Toate microscoapele

Frâne selectateFrâne selectate

Distanţă 
de lucru

Mărire Mărire
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5 Pregătirea înainte de 
operaţie (M530 OHX, 
M530 OH6, ARveo)

5.1 Folosind presetarea de utilizator 
"Fluorescence FL400"

Setările curente pentru utilizatorul activ sunt afişate pe pagina 
principală: 

1
	X Atingeţi butonul "User List" (Listă de utilizatori) (1).

Este afişată lista de utilizatori disponibilă pentru microscop:

2
	X Apăsaţi butonul "Presets" (Presetări) (2).

Sunt afişate presetările disponibile pentru microscop:

3
	X Selectaţi butonul de presetare al utilizatorului "Fluorescence 

FL400" (3).

INDICAŢIE
Presetările utilizatorului FL400 sunt disponibile numai dacă 
accesoriul FL400 este activat în lista de accesorii a microscopului 
dvs. chirurgical Leica. Dacă nu, vă rugăm să contactaţi serviciul  
local Leica.

După ce aţi selectat presetarea "Fluorescence FL400" vi se va cere  
să confirmaţi modificarea presetării utilizatorului.

4

	X Selectaţi butonul "Confirm" (Confirmare) (4).
Se afişează pagina principală pentru "Fluorescence FL400" 
cu setările reale în modul lumină albă:
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Comutaţi modul de Fluorescence FL400 la "ON" (PORNIT) utilizând 
butonul predefinit "ON/OFF" (PORNIT/OPRIT) (1) de pe mânerul din 
stânga.

fără funcţie

fără funcţie

FL400
fără 
funcţie

Mâner stâng

1

	X Apăsaţi joystick-ul spre stânga:
Se afişează pagina principală pentru "Fluorescence FL400" 
cu setările reale în modul Fluorescence FL400:

INDICAŢIE
În modul FL400, limitarea distanţei de lucru şi mărirea sunt 
întotdeauna active.

	X Pentru a reveni la modul de lumină albă, apăsaţi din nou pe 
joystick-ul stâng din partea stângă.
Se afişează meniul principal "Fluorescence FL400" cu setările 
reale în modul lumină albă.

5.2 Modificarea presetării 
utilizatorului FL400

Setările de utilizator din fabrică FL400 nu pot fi suprascrise, 
cu toate acestea, dacă aţi ajustat setările la nevoile dvs., 
le puteţi adopta şi salva sub un nou nume de utilizator. 
Consultaţi capitolul 5.7

INDICAŢIE 
Nu modificaţi setările şi nu editaţi lista de utilizatori când 
microscopul este utilizat direct de un pacient. Modul FL400 
este oprit automat la modificarea setărilor.
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5.3 Obţineţi setările actuale
Pe pagina "Main> Fluorescence FL400" (Principal> Fluorescence 
FL400), atât pentru lumina albă, cât şi pentru modurile FL400, 
poate fi găsit butonul "Show Settings" (Afişare setări).

1

	X Atingeţi butonul "Show Settings" (Afişare setări) (1).
Se afişează pagina "User Settings> Fluorescence FL400"  
(Setări utilizator> Fluorescence FL400). Pe această pagină 
puteţi găsi mai multe file cu informaţii despre setările actuale 
ale sistemului de microscop chirurgical Leica.
	X Atingeţi fila "Handle Left" (Mâner stânga) (2).

Aceasta prezintă o imagine de ansamblu a butoanelor de pe 
"Handle Left" (Mâner stânga), inclusiv butonul cu care funcţiile 
FL400 (PORNIT / OPRIT) pot fi acţionate:

2

5.4 Crearea propriului utilizator 
FL400

Puteţi crea şi salva propriile setări FL400 în funcţie de preferinţe. 
	X Înainte de a crea propriul utilizator FL400, urmaţi paşii din 

capitolul 5.1.
	X Atingeţi butonul "Menu" (Meniu) de acces rapid (1) după ce vă 

aflaţi pe pagina principală pentru FL400:

1

După apăsarea butonului, se afişează următorul ecran:

2
	X Apăsaţi butonul "User Settings" (Setări utilizator) (2).

În fiecare dintre filele afişate puteţi modifica setările 
predefinite ale utilizatorului.
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5.5 Exemplu de atribuire "Handle 
Left" (Mâner stânga)

	X Atingeţi fila "Handle Left" (Mâner stânga) (2).
Aceasta afişează pagina de setări a utilizatorului pentru mânerul 
stânga. Pe ecranul de alocare a mânerului stânga puteţi atribui 
până la nouă funcţii la alegere:

21

Exemplu: Atribuirea butonului "Fluorescence FL400" pentru 
activarea şi dezactivarea modului FL400.
	X În câmpul de selecţie din stânga (1) derulaţi la grupul de funcţii 

"Fluorescence" (Fluorescenţă) utilizând vârfurile de săgeată (3). 

3

	X Selectaţi funcţia dorită "Fluorescence FL400" pe care doriţi 
să o atribuiţi. În acest exemplu ar fi: "FL400 Mode On/Off"  
(Mod FL560 activat/dezactivat).
	X Faceţi clic pe o legendă liberă sau atribuită a butonului dorit de 

pe mâner pentru a-i atribui funcţia selectată.

INDICAŢIE
Funcţia "All Brakes" (Toate frânele) este alocată întotdeauna 
comutatorului din spate (1) pentru ambele manete şi nu poate 
fi nici suprascrisă, nici ştearsă.

Comutatorul interior (2) căruia i se atribuie "Selected Brakes" (Frâne 
selectate), dar poate fi atribuit în mod liber după dorinţele dvs.

1

2

1

5.6 Exemple de setări "FL"
	X Atingeţi butonul "Menu" (Meniu) din antet.
	X Selectaţi "User Settings" (Setări utilizator).
	X Selectaţi fila "FL" pentru a seta luminozitatea în modul FL400  

la un nivel adecvat.
Nivelul de luminozitate recomandat şi implicit este de 100 %.

	X Derulaţi până la nivelul de luminozitate pe care doriţi să îl 
utilizaţi folosind vârfurile săgeţii.
	X Decideţi dacă limitarea distanţei de lucru (WD) în modul de 

lumină albă trebuie să fie activată (implicită) sau dezactivată1,2.
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INDICAŢIE
1) Vă rugăm să reţineţi că o limitare din fabrică se aplică distanţei 
de lucru (consultaţi 7.1) imediat ce modul FL400 este activat. Prin 
urmare, dacă limitarea distanţei de lucru (WD) în modul de lumină 
albă este dezactivată şi distanţa de lucru este peste această limită 
(consultaţi 7.1) la trecerea la modul FL400, distanţa de lucru va fi 
redusă şi imaginea va ieşi din focalizare.

2) Această limitare poate fi activată în meniul de setări ale modului 
FL400 [consultaţi grafica de mai sus]. Această setare va activa sau 
dezactiva limitarea WD în timpul modului de lumină albă. În timp 
ce utilizaţi limitarea WD, este posibil ca microscopul să fie repozi-
ţionat (respectând valoarea de limitare WD sau apropiindu-se de 
valoarea de limitare WD) pentru a intra în focalizare.
Valorile de limitare WD şi Mag pot fi redefinite la valori mai mari 
sau mai mici în general pentru toţi utilizatorii de către personalul 
de service Leica din meniul de service pentru a se potrivi nevoilor 
fluxului de lucru chirurgical.

5.7 Salvare setări utilizator
După adaptarea setărilor utilizatorului, vă puteţi salva modificările 
sub un nou nume de utilizator.

1
	X În meniul "User Settings" (Setări utilizator) apăsaţi pe butonul 

"Save" (Salvare) (1) şi apoi pe butoanele "Save as New" (Salvare 
ca nou). 
Este afişată o listă editabilă de utilizatori:

	X Alegeţi din lista de setări un loc liber, în care doriţi să păstraţi 
setările dumneavoastră.
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	X Introduceţi de la tastatura de pe ecran numele de utilizator 
dorit.
	X Apăsaţi pe "OK", pentru a salva utilizatorul sub numele introdus 

în poziţia dorită.

INDICAŢIE
Protecţie setări utilizator
Pentru a evita modificările neautorizate sau accidentale ale setărilor 
utilizatorului, fiecare setare de utilizator poate fi protejată printr-o 
parolă/PIN. Acest lucru păstrează parametrii de lucru identici de 
fiecare dată când încărcaţi o setare de utilizator protejată. 
Modificările pot fi făcute în timpul aplicaţiei, dar nu vor fi stocate 
decât dacă sunt salvate apăsând "Save" (Salvare) şi alegând 
opţiunea "Save as current" (Salvare ca actual) sau "Save as new" 
(Salvare ca nou), utilizând parola / PIN-ul corect sau prin crearea 
unui nou utilizator şi a unei combinaţii parolă / PIN respectiv.

Vă rugăm să consultaţi capitolul de setări pentru utilizator din 
manualul microscopului chirurgical pentru instrucţiuni detaliate 
despre cum să setaţi sau să modificaţi parolele.
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6 Pregătirea înainte de 
operaţie (ARveo 8)

6.1 Selectarea unui profil cu setări 
FL400

 
	X Selectaţi un profil de chirurg pentru care profilul FL400 a fost 

deja definit la pagina "Select surgeon" (Selectaţi chirurg):
Dacă nu, trebuie să creaţi un nou profil de chirurg.

6.2 Crearea unui nou profil de 
chirurg

6.2.1 Înregistraţi detaliile noului profil
	X Apăsaţi butonul "Create New" (Creare nou) (1) pe pagina "Select 

surgeon" (Selectare chirurg):

1

Se afişează pagina "Create New Surgeon Profile" (Creare profil 
de chirurg nou)

 
	X Vă rugăm să completaţi cel puţin datele obligatorii pentru un 

profil de chirurg, adică prenume şi un acronim unic din trei 
litere. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Puteţi introduce numele de familie şi o "passcode" (parolă) 
pentru a vă asigura setările. Acest lucru este recomandat 
pentru a evita modificările neintenţionate de către alţi 
chirurgi sau alte categorii de personal. Vă rugăm să reţineţi 
că "passcode" (parola) trebuie să fie tastată de două ori 
pentru a o confirma.

1 2

Puteţi apăsa fie "Copy" (Copiere) (1), fie "Create New" (Creare nou) 
(2). 
• Funcţia "Copy" (Copiere) (consultaţi secţiunea6.2.2) vă permite 

să copiaţi setările dintr-un profil presetat sau dintr-un profil de 
chirurg existent, care pot fi apoi adaptate nevoilor 
dumneavoastră.

• Funcţia "Create New" (Creare nou) (consultaţi secţiunea 6.2.3) 
permite pornirea de la o listă necompletată de setări de 
introducere a utilizatorului pe care le puteţi configura.
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6.2.2 Copierea setărilor din presetare FL400 sau din profilul de chirurg existent
Această secţiune descrie modul în care puteţi copia setările existente în profilul de chirurg nou creat utilizând fie profilul unui chirurg 
existent, fie utilizând presetarea FL400.

	X Atingeţi butonul "Copy" (Copiere) (1) de pe pagina "Create New Surgeon Profile" (Creare profil de chirurg nou).

1

Lista profilurilor şi presetărilor existente este afişată pe ecran:

1 2

Profilurile presetate din fabrică sunt afişate în partea de sus şi au 
în general un prefix cu o caracter de subliniere (adică _Tumor)

 Aveţi acum două opţiuni: 

Copiaţi presetarea predefinită FL400 Copiaţi setările dintr-un profil de chirurg existent
	X Faceţi clic pe profilul _Tumor (1) şi confirmaţi cu "OK" (2)

Caseta de dialog este închisă, iar profilul _Tumor este acum 
copiat în profilul chirurgului şi permite activarea modului 
FL400 împingând joystick-ul stâng spre stânga.
	X Apăsaţi butonul "Create New" (Creare nou) pentru a înregistra 

noul profil de chirurg.

	X Faceţi clic pe profilul chirurgului pe care doriţi să îl copiaţi şi 
confirmaţi cu "OK" (2).
Caseta de dialog este închisă, iar profilul chirurgului selectat şi 
mapările funcţiei sunt acum copiate în noul profil de chirurg 
pe care tocmai l-aţi creat.
	X Apăsaţi butonul "Create New" (Creare nou) pentru a înregistra 

noul profil de chirurg.
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În ambele cazuri (copierea presetării FL400 sau copierea unui profil 
de chirurg existent), după apăsarea "Create New" (Creare nou), se 
afişează ecranul live. Puteţi vedea numele profilului chirurgului în 
colţul din dreapta sus al ecranului (1):

1

	X Acum puteţi urma paşii descrişi în 6.2.4 pentru a configura 
setările de introducere a utilizatorului. 

6.2.3 Crearea unui profil complet nou
Pentru a crea un profil nou, trebuie mai întâi să urmaţi paşii descrişi 
în 6.2.1. 
	X După ce aţi introdus noile date ale chirurgului, în loc să apăsaţi 

"Copy" (Copiere), apăsaţi butonul "Create New" (Creare nou) 
pentru a înregistra noul profil. 
Aceasta va înregistra noul profil de chirurg cu o listă 
necompletată de setări care sunt pregătite pentru configurare.
Se afişează ecranul live pe care puteţi vedea numele profilului 
chirurgului în colţul din dreapta sus al ecranului (1):

1

	X Acum puteţi urma paşii descrişi în 6.2.4 pentru a configura 
setările de introducere a utilizatorului. 
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6.2.4 Configurarea intrărilor utilizatorului
Asiguraţi-vă că sunteţi pe ecranul live pentru profilul de chirurg 
selectat sau nou creat:

1

	X Apăsaţi butonul meniu (1) din colţul din stânga sus al ecranului 
pentru a afişa lista de opţiuni.
Se afişează ecranul de opţiuni:

2
	X Atingeţi butonul "User Inputs" (Intrări utilizator) (2) pentru a 

deschide meniul "User Inputs" (Intrări utilizator).
Se afişează meniul "User Inputs" (Intrări utilizator):

3
	X Apăsaţi butonul "Handles" (Mânere) (3) pentru a afişa setările 

"Left Handle" (Mâner stâng).
Este afişat ecranul de configurare a mânerului stâng:

Acum puteţi vizualiza sau edita setările mânerului pentru profilul 
de chirurg selectat.

INDICAŢIE
	X Faceţi clic pe "Right" (Dreapta) dacă doriţi să configuraţi 

mânerul drept.
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6.2.5 Exemplu pentru modul de atribuire a funcţiei 
FL400

Următorul exemplu arată cum puteţi atribui funcţia FL400 activat/
dezactivat unui buton din mânerul din stânga.

INDICAŢIE
Acest proces poate fi utilizat şi pentru oricare dintre butoanele 
cărora doriţi să le atribuiţi orice altă funcţie. 

	X Când vă aflaţi pe pagina de configurare a mânerului, faceţi clic 
pe butonul pe care doriţi să-l atribuiţi pentru activarea modului 
FL400.
Aceasta va afişa fereastra pop-up "Select function" (Selectare 
funcţie) pentru butonul selectat:

1
	X Selectaţi fila "Fluorescence" (Fluorescenţă) (1).

Va fi afişată o listă a funcţiilor FL disponibile:

2 3
	X Selectaţi funcţia FL400 (2) şi atingeţi "Confirm" (Confirmare) (3) 

pentru a stoca setările.

Apăsaţi "Delete" (Ștergere) pentru a reveni şi "Cancel" 
(Anulare) dacă doriţi să selectaţi o altă funcţie.

Va fi afişată o prezentare funcţională a mânerului stâng:

4
	X Atingeţi butonul "Back" (Înapoi) (4) după ce aţi terminat de 

adaptat setările.
Va fi afişată fereastra "Save Surgeon Settings" (Salvare setări 
chirurg):

5 6
	X Salvaţi şi stocaţi setările apăsând pe "Yes, change in profile" (Da, 

modific profilul) (6). Dacă nu doriţi să stocaţi setările, vă rugăm 
să apăsaţi "No, only use now" (Nu, utilizează doar acum) (5).
	X Mergeţi înapoi în ierarhia meniului apăsând "Back" (Înapoi) 

succesiv până când reveniţi la pagina "Options" (Opţiuni):

7
	X Apăsaţi "X" (7) pentru a reveni la ecranul live.
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Se afişează ecranul live:
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6.2.6 Selectarea presetării FL400

INDICAŢIE
Presetarea poate fi utilizată pentru a activa rapid funcţionalitatea FL400 
activat/dezactivat pe microscop.

Acest profil presetat poate fi utilizat şi modificat, dar orice modificare a 
setărilor profilului nu va fi stocată, prin urmare, la fiecare pornire nouă, 
setările implicite ale profilului vor fi restabilite.

Deplasarea joystick-ului de pe mânerul stâng spre stânga activează sau 
dezactivează modul FL400.

Această presetare poate fi utilizată şi ca punct de plecare la crearea unui 
nou profil de chirurg (consultaţi 6.2.2).

Deoarece modificările la această presetare nu pot fi salvate, este foarte 
recomandat să creaţi un nou profil de chirurg pentru un flux de lucru 
complet.

1

	X În meniul "Select Surgeon" (Selectare chirurg) apăsaţi butonul 
"Show preset profiles" (Afişare profiluri presetate) (1) pentru 
a primi o listă de profiluri presetate, în funcţie de licenţele 
instalate.
Se afişează lista "Preset profiles" (Profiluri presetate):

2

	X Selectaţi presetarea _Tumor (2).
Atunci când alegeţi acest profil presetat, va apărea o fereatră  
pop-up pentru a anunţa utilizatorul despre limitările profilului.

Este recomandat să schimbaţi un profil existent sau să adăugaţi un 
nou profil de chirurg pentru a integra funcţia FL400 într-un flux de 
lucru complet.

Următoarele funcţii sunt atribuite la selectarea presetării FL400: 

fără funcţie lampă+

fără funcţie lampă–

FL400
înregistrare 

video
fără 
funcţie

preluare 
imagine

Puteţi reveni la modul de lumină albă apăsând din nou 
joystick-ul mânerului stâng spre stânga.
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6.3 Modificarea setărilor FL400

1

	X Atingeţi pictograma meniu din colţul din stânga sus al paginii 
"Select Surgeon" (Selectare chirurg) (1).
Se afişează pagina "Options" (Opţiuni):

2

	X Apăsaţi pictograma "Settings" (Setări) (2)
Se afişează pagina "Settings" (Setări):

3

	X Apăsaţi pictograma "Fluorescence Settings" 
(Setări fluorescenţă) (3).

	X Faceţi clic pe "FL400"
Se afişează pagina "Fluorescence Settings" (Setări fluorescenţă):

	X Verificaţi dacă "Excitation" (Excitaţia) este la 100 %. În caz 
contrar, setaţi-o la 100 %.

Se recomandă păstrarea nivelului de luminozitate implicit  
la 100 %

	X Apăsaţi "Back" (Înapoi) succesiv până când reveniţi la pagina 
"Options" (Opţiuni).
	X Vi se poate solicita să salvaţi setările, caz în care fie le puteţi 

salva în profil, fie alegeţi să le utilizaţi o singură dată, după care 
modificările vor fi eliminate.
	X Apăsaţi "X".

Se afişează ecranul live.

INDICAŢIE

Nu modificaţi setările şi nu editaţi lista de utilizatori când 
microscopul este utilizat direct de un pacient. Modul FL400 este 
oprit automat la modificarea setărilor.
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6.4 Activarea FL400 prin GUI
Puteţi activa modul FL400 direct prin GUI. Atingând pictograma 
de mod (1) este prezentat un meniu cu modurile de fluorescenţă 
disponibile.

12

	X Apăsaţi "FL400" (2) pentru a activa FL400 la microscop.
Sistemul va trece la modul FL400.  este acum afişat în 
partea de sus a ecranului principal, indicând faptul că modul 
FL400 este activ.

	X Pentru a dezactiva modul FL400 prin GUI, apăsaţi  pe partea 
de sus a ecranului principal.
	X În meniul derulant care apare, apăsaţi "White light" 

(Lumina albă).
Modul FL400 este acum dezactivat şi veţi reveni la ecranul 
principal.

INDICAŢIE

Există o limitare implicită la WD şi Mag atunci când utilizaţi modul 
FL400. Dacă WD şi Mag sunt peste această limită înainte de a trece 
la modul FL400, WD şi Mag vor fi reduse la trecerea la modul FL400 
şi imaginea va ieşi din focalizare.

Aceste limitări pot fi ajustate de către serviciul de asistenţă Leica 
sau de specialiştii în mentenanţa produselor, dacă este necesar, 
şi influenţa asupra intensităţii semnalului este înţeleasă.

INDICAŢIE

În timp ce utilizaţi limitarea WD, este posibil ca microscopul să fie 
repoziţionat (respectând valoarea de limitare WD sau apropiindu-se 
de valoarea de limitare WD) pentru a intra în focalizare.
Valorile de limitare WD şi Mag pot fi redefinite la valori mai mari 
sau mai mici în general pentru toţi utilizatorii de către personalul 
de service Leica din meniul de setări vânzări pentru a se potrivi 
nevoilor fluxului de lucru chirurgical.
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7 Operarea
7.1 Limite de operare pentru FL400
• Distanţă de lucru: 225 până la 350 mm
• Mărire: 2.0× până la 7.0×
• Luminozitate: 100 %

INDICAŢIE
Setări recomandate pentru cea mai bună calitate a imaginii
Pentru a observa imaginile fluorescente Leica FL400 la cea mai  
bună calitate şi luminozitate, se recomandă să lucraţi la o distanţă 
de lucru (WD) sub 350 mm şi o mărire totală (MAG) mai mică  
de 6.0 x în modul FL400.

7.2 Lista de verificare înainte de 
operaţie

Curăţarea accesoriilor optice
	X Verificaţi curăţarea accesoriilor optice.
	X Îndepărtaţi praful şi murdăria.

Echilibrarea
	X Echilibraţi microscopul după montare (consultaţi manualul 

de utilizare al microscopului chirurgical Leica).

Verificarea operaţională 
	X Porniţi microscopul.
	X Porniţi iluminarea. 
	X Verificaţi iluminarea FL400.
	X Selectaţi un utilizator FL400. 
	X Verificaţi vizual dacă iluminarea microscopului a trecut de la 

lumina albă la albastră.

7.3 Utilizarea Leica FL400 for M530
	X Porniţi iluminarea microscopului chirurgical particular.
	X Selectaţi fie utilizatorul presetat "Fluorescence FL400", fie 

propriul utilizator FL400.
LED-ul de stare de pe braţul pivotant al microscopului 
chirurgical este iluminat în albastru dacă modul FL400 este activ 
(la toate microscoapele chirurgicale) şi alb dacă este comutat 
înapoi în modul lumină albă (numai la M530 OHX. Pe M530 OH6, 
ARveo, ARveo 8 LED-ul este oprit în modul lumină albă).

Dacă iluminarea eşuează în modul alb-lumină sau în 
modul FL400, treceţi la becul de rezervă a sursei de 
iluminare a unităţii de iluminare. 

Controlul funcţiilor FL400:

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

fără funcţie Y+

fără funcţie Y–

FL400 X–
fără 
funcţie

X+

 
ARveo 8

fără funcţie lampă+

fără funcţie lampă–

FL400
înregistrare 

video
fără 
funcţie

preluare 
imagine

	X Dacă setările de utilizator FL400 au fost şterse, puteţi reveni la 
lumina albă şi la modul FL400 apăsând joystick-ul mânerului 
stânga Leica M530 spre exterior. Dacă a fost selectat un alt 
control, modul FL400/lumina albă este activat corespunzător.
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8 Îngrijirea şi întreţinerea 
curentă

Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu Leica
Service pentru întregul microscop chirurgical Leica 
(mentenanţă anuală).

Leica FL400 for M530 se curăţă împreună cu microscopul 
chirurgical. Vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare al 
microscopului chirurgical.

Vă rugăm să nu aruncaţi deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice la un loc cu gunoiul menajer.

Pentru îngrijirea şi întreţinerea Leica FL400 for M530, vă 
rugăm să consultaţi manualul de utilizare al microscopului 
chirurgical.
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9 Ce trebuie făcut atunci 
când...

9.1 Generalităţi
Pentru defecţiuni legate de microscopul chirurgical Leica, 
consultaţi manualul de utilizare al microscopului chirurgical.

9.2 Mesaje de stare
Microscoapele chirurgicale Leica OH6, ARveo, ARveo 8, OHX 
monitorizează mai mulţi parametri şi verifică dacă aceştia se află 
încă în domeniul de lucru definit.

9.2.1 Durata de viaţă a becului

AVERTISMENT 

Dacă becul activ este utilizat pe o perioadă lungă de timp şi 
atinge o vârstă critică, primiţi recomandarea de a schimba 
becul:

	X Verificaţi durata de viaţă a becului şi înlocuiţi becul dacă 
eficienţa este prea mică.

9.2.2 Lampă principală defectă

AVERTISMENT 

În cazul în care lampa principală este defectă, primiţi 
informaţiile despre faptul că sistemul a trecut la a doua 
lampă principală:

Alertă lampă principală defectă
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ARveo 8 - alertă lampă principală defectă

	X Înlocuiţi becul defectă cu una nouă înainte de 
următoarea utilizare.

9.2.3 Lampă defectă 2 (ARveo 8)

AVERTISMENT 

În cazul în care lampa 2 este defectă, primiţi informaţii 
despre faptul că sistemul a trecut la cealaltă lampă. 

ARveo 8 - alertă lampă 2 defectă

	X Înlocuiţi becul defectă cu una nouă înainte de 
următoarea utilizare.

9.2.4 Eroare uşă lampă (ARveo 8)

AVERTISMENT 

Uşa lămpii este deschisă sau comutatorul este defect.

	X Închideţi uşa lămpii.

9.2.5 Limita de luminozitate scăzută (ARveo 8)

AVERTISMENT 

Limita de luminozitate scăzută a lămpii a fost atinsă. 

	X Înlocuiţi lampa.
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9.3 Partea electrică
În cazul defecţiunilor la funcţiile acţionate electric verificaţi 
întotdeauna mai întâi dacă: 
• Este cuplat comutatorul de alimentare?
• Cablurile de alimentare sunt cuplate corect?
• Sunt racordate corect toate cablurile de legătură?
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9.4 Paşi comuni pentru depanare
Defecţiune Cauze posibile Remediere

Niciun FL vizibil in-vivo nici în ocular, 
nici pe monitor

FL400 nu este activ 	X Verificaţi dacă FL400 este activat:
• LED-ul de stare se aprinde albastru
• lumina de iluminare este albastru

	X Verificaţi starea instalării cu serviciul de asistenţă Leica pentru 
a asigura funcţionarea FL400

Utilizatorul FL400 nu este selectat 	X Alegeţi utilizatorul corect FL400

Fără lumină albastră în modul FL400 Modul FL400 nu este activ 	X Verificaţi dacă LED-ul de fluorescenţă şi unitatea de comandă 
afişează modul FL400.
	X Verificaţi dacă funcţionarea FL400 activat/dezactivat este 

atribuită unui buton al mânerului.

FL in-vivo întunecat în ocular şi pe 
monitor

Intensitate de iluminare insuficientă 	X Verificaţi intensitatea iluminării:
• verificaţi dacă "Brightness FL400" (Luminozitatea FL400) 

este setată la 100% - consultaţi capitolul 5.6 şi capitolul 6.3
• timpul indicatorului de viaţă al becului

	X Dacă valoarea intensităţii este încă prea mică, apelaţi serviciul 
de asistenţă Leica

Utilizarea becului depăşeşte limita de 
timp

	X Înlocuiţi becul

Culori FL false pe monitor Setări incorecte ale monitorului 	X Verificaţi setările monitorului şi corectaţi dacă este necesar

Setări incorecte ale camerei 	X Verificaţi dacă camera trece la setările camerei FL400:
• HD C100: indicator scenă (consultaţi manualul HD C100)
• GLOW800: consultaţi manualul GLOW800
• ARveo 8: consultaţi manualul ARveo 8.

	X Cu culorile false FL persistente, setările corecte ale monitorului 
şi trecerea corectă la setările camerei FL400, reglaţi setările 
camerei pentru modul FL400:
• Setări scenă HD C100 FL400: consultaţi Leica Service
• Îmbunătăţirea imaginii GLOW800 FL400 în setările video 

pentru modul FL400: consultaţi Leica Service
• Setările camerei ARveo 8 FL400: consultaţi manualul 

ARveo 8.
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10 Date tehnice
10.1 Caracteristicile Leica FL400

Excitaţie fluorescenţă 405 nm (lumină albastră)

Semnal fluorescenţă 635 nm (roşu)

10.2 Compatibilitatea
Microscoape chirurgicale Leica Leica M530 OH6

Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8

10.3 Condiţii de mediu
În folosinţă de la +10 °C până la +40 °C 

de la +50 °F până la +104 °F 
de la 30 % până la 95 %, umiditate rel. 
de la 800 mbar până la 1060 mbar presiune 
atmosferică

Depozitarea de la –30 °C până la +70 °C 
de la –86 °F până la +158 °F 
de la 10 % până la 100 %, umiditate rel. 
de la 500 mbar până la 1060 mbar presiune 
atmosferică

Transport de la –30 °C până la +70 °C 
de la –86 °F până la +158 °F 
de la 10 % până la 100 % umiditate rel. 
de la 500 mbari până la 1060 mbari presiune 
atmosferică

11 Declaraţia de 
compatibilitate 
electromagnetică (EMC) 
a producătorului

Pentru declaraţia EMC a Leica FL400 pentru M530,  
vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare al 
microscopului chirurgical.
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