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Tak, fordi du har valgt at købe tilbehør til et Leica operationsmikroskop.
Ved udviklingen af vores systemer har vi lagt meget stor vægt på, at betjeningen er 
nem og selvforklarende. Tag dig alligevel tid til at læse denne brugsanvisning nøje, 
så du kan udnytte alle fordelene ved dit nye operationsmikroskop.
På vores hjemmeside finder du vigtige informationer om produkter og ydelser fra 
Leica Microsystems samt adressen på nærmeste afdeling:

www.leica-microsystems.com

Tak for din tillid. Vi ønsker dig lang tids godt arbejde med det nye 
operationsmikroskop fra Leica Microsystems.

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

Juridisk ansvarsfraskrivelse
Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
Informationerne i denne brugsanvisning vedrører direkte betjeningen af udstyret. 
Medicinske beslutninger er stadig lægens ansvar.
Leica Microsystems har bestræbt sig på at stille en komplet og tydelig brugsan-
visning til rådighed, som fremhæver de vigtigste områder i forbindelse med brug  
af produktet. Hvis du alligevel har brug for yderligere oplysninger om brug af  
produktet, bedes du kontakte din lokale Leica-repræsentant.
Du bør aldrig bruge et medicinsk produkt fra Leica Microsystems uden fuldt ud at 
have forstået, hvordan produktet bruges og fungerer.

Erstatningsansvar
Se venligst vores almindelige salgsbetingelser og -vilkår. Intet i denne ansvarsfra-
skrivelse begrænser vores erstatningsansvar på en måde, som ikke er tilladt i den 
gældende lovgivning, og udelukker ikke vores erstatningsansvar i et omfang, som 
ikke er tilladt i henhold til den gældende lovgivning.



 

II Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Version 03  Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Version 03 1

Indhold
1 Indledning 2

1.1 Om denne brugsanvisning 2
1.2 Symboler i denne brugsanvisning 2
1.3 Valgfri produktegenskaber 2

2 Produktidentifikation 2

3 Sikkerhedsforskrifter 3
3.1 Tilsigtet brug 3
3.2 Kontraindikationer 3
3.3 Personale 3
3.4 Farer ved brug 3
3.5 Skilte og mærkater 3

4 Beskrivelse 4
4.1 Funktion 4
4.2 Design 4
4.3 Betjeningselementer 5

5 Forberedelser før operationen  
(PROVIDO, M530 OHX, M530 OH6, ARveo) 6
5.1 Brug af brugerindstillingen  

"Fluorescence FL560" 6
5.2 Ændring af brugerindstillingen til "FL560" 9
5.3 Få aktuelle indstillinger 10
5.4 Opret din egen FL560-bruger 11
5.5 For eksempel konfiguration af "Handle Left" 12
5.6 For eksempel indstillinger på "FL" 13
5.7 Gem brugerindstillinger 14

6 Forberedelser før operationen (ARveo 8) 15
6.1 Valg af profil med FL560-indstillinger 15
6.2 Oprettelse af en ny kirurgprofil 15
6.3 Ændring af FL560-indstillingerne 22
6.4 Aktivering af FL560 via den  

grafiske grænseflade 23

7 Betjening 24
7.1 Betjeningsområdegrænser for FL560 24
7.2 Tjekliste før operationen 24
7.3 FL560-funktionsområder på testkortet 24
7.4 FL560-testkortkontrol før operation  26

8 Pleje og vedligeholdelse 27

9 Hvad gør man, når ...? 28
9.1 Generelt 28
9.2 Statusmeddelelser 28
9.3 Elektrisk 30
9.4 Almindelige fejlafhjælpningstrin 31

10 Tekniske data 32
10.1 Egenskaber for Leica FL560 32
10.2 Kompatibilitet 32
10.3 Omgivende forhold 32

11 Producentens erklæring vedrørende 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 33



Indledning

2 Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Version 03  Leica FL560 for M530 / Ref. 10 745 752 / Version 03 3

1 Indledning
1.1 Om denne brugsanvisning
Leica FL560 for M530 er tilbehør til Leica operationsmikroskop-
systemer.
Denne brugsanvisninger indeholder beskrivelser af funktionerne 
i Leica FL560 for M530. Der henvises til brugsanvisningen for 
Leica operationsmikroskopet for oplysninger om og beskrivelse 
af operationsmikroskopet.

Ud over bemærkningerne til brugen af instrumenterne 
indeholder denne brugsanvisning vigtige sikkerheds-
oplysninger (se kapitlet "Sikkerhedsbemærkninger")

	X Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før 
produktet betjenes.

1.2 Symboler i denne brugsanvisning
Symbolerne, der anvendes i denne brugsanvisning, har følgende 
betydning:

Symbol Advarselsord Betydning

Advarsel Angiver en potentielt farlig situation 
eller utilsigtet brug, der kan medføre 
alvorlige personskader eller død. 

Forsigtig Angiver en potentielt farlig situation 
eller utilsigtet brug, som kan medføre 
mindre eller moderat kvæstelse, hvis  
den ikke undgås. 

Henvisning Angiver en potentielt farlig situation 
eller forkert anvendelse, som, hvis den 
ikke undgås, kan resultere i betydelige 
materielle eller økonomiske skader eller 
skader på miljøet.

Praktiske informationer, som hjælper 
brugeren til at anvende produktet 
teknisk korrekt og effektivt. 

	X  Kræver handling Dette symbol angiver, 
at du skal udføre en specifik handling 
eller en serie af handlinger.

1.3 Valgfri produktegenskaber
Forskellige produktfunktioner og tilbehørsdele fås som 
ekstraudstyr. Tilgængeligheden varierer fra land til land og 
afhænger af kravene i de lokale regler. Kontakt din lokale 
repræsentant for oplysninger om tilgængelige produkter.

2 Produktidentifikation
Produktets model- og serienumre er angivet på siden og toppen af 
filtermodulet til Leica FL560 for M530. 
	X Notér disse oplysninger i brugsanvisningen, og referer altid til 

disse oplysninger, hvis du har spørgsmål til vores afdeling eller 
serviceværksted. 

Type Serie-nr.

 
...

 
...
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3 Sikkerhedsforskrifter
Et Leica operationsmikroskop med Leica FL560 for M530 er 
avanceret teknologi. Alligevel kan der opstå farer under driften. 
	X Instruktionerne i denne brugsanvisning, brugsanvisningen 

til Leica operationsmikroskoperne og især sikkerhedsanvisnin-
gerne skal altid følges.

HENVISNING 

Skærmbilledernes udseende på grænsefladen
Skærmbillederne på den grafiske grænseflade (GUI) er kun tænkt 
som en hjælp og kan have andre funktioner afhængigt af det 
konfigurerede ekstraudstyr og de forskellige 
operationsmikroskoper. Funktionaliteten af Leica FL560 illustreres 
dog.

3.1 Tilsigtet brug
Leica FL560 er et tilbehør til operationsmikroskoper til visning 
af fluorescens for fluorofore med en rtopexcitering mellem 
~460 nm og ~500 nm (blå), og observationen af fluorescen-
semission omfatter det grønne, gule og røde spektrum i et 
spektralbånd over ~510 nm.

3.2 Kontraindikationer
• De medicinske kontraindikationer for anvendelsen af 

Leica FL560 i kombination med et fluorescensmedium er dem, 
der skal tages højde for ved anvendelse af egnede stoffer af 
anerkendte mærker.

• Medicinske beslutninger er stadig lægens ansvar.

ADVARSEL 

Fare for øjenskader.
	X Leica FL560 for M530 må ikke anvendes til oftalmologi.

3.3 Personale
Leica FL560 for M530 skal betjenes af uddannet personale.

3.4 Farer ved brug

HENVISNING 

Mekaniske forstyrrelser.
	X Kontrollér, at instrumentet ikke har været udsat for mekaniske 

forstyrrelser siden sidst, det blev anvendt. Der skal foretages en 
kontrol, før mikroskopet anvendes til en ny procedure. 

3.5 Skilte og mærkater

1
2

4

3

Typeskiltet er placeret på siden af filtermodulet 
Leica FL560 for M530.

1

Leica FL560 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

Typeskilt

I henhold til 
forbundslovgivningen 
er denne enhed 
begrænset til salg af 
eller på ordination 
af en læge. (Kun USA)

CE-mærkat

2 UDI-mærkat

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

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)

3 REF
SN

a
b

Fabrikationsmærke
a Referencenummer
b Serienummer

4 Obligatorisk mærkat - 
Læs denne brugs-
anvisning grundigt, før 
produktet anvendes. 
Webadresse til 
elektronisk version af 
brugsanvisningen.

Medicinsk udstyr
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4 Beskrivelse
4.1 Funktion
Lampen på operationsmikroskopet Leica M530 er en xenonpære 
monteret i stativet.
Lysfiltermodulet på Leica FL560 kan levere synligt excitationslys 
og fluorescens-excitationslys.
For at skifte mellem synligt (hvidt) lys og fluorescenstilstand 
skal der defineres et håndtag og/eller en knap på fodpedalen 
i brugerindstillingerne for hver bruger af Leica FL560.

4.2 Design
Leica FL560 for M530 er tilbehør til Leica M530-operations-
mikroskopet.

4.2.1 Optikholder med Leica FL560 for M530 

2

3 2

1
1

1 Optikholder til Leica M530
2 Leica ULT-modul
3 Leica FL560 for M530

• Optikholder med integreret kamera til synligt lys Leica HD C100 
(ekstraudstyr).

• Assistentgrænseflade, kan flyttes til venstre eller højre eller 
bagud.

• Hovedgrænseflade til ansvarlig kirurg, kan roteres 360°
• Grænseflade til bagerste assistent, med finfokuseringsknap.
• Filtermodul til fluorescensobservation (Leica FL560 for M530).
• Leica ULT systemkomponenter indbygget i hovedkabinettet på 

ULT.

4.2.2 Stativ
Nedenstående er et eksempel på et Leica operationsmikroskop.

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1 Optikholder til Leica M530
2 Kamerastyreenhed (ekstraudstyr)
3 Kontrolenhed for dokumentationssystem (ekstraudstyr)
4 Operationsmikroskoperne Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8
5 Leica M530 OHX operationsmikroskop
6 Operationsmikroskopet PROVIDO
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4.3 Betjeningselementer
4.3.1 Status-LED'er 

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

Følgende LED'er på svingarmen er vigtige for anvendelsen af 
Leica FL560 for M530:
1 Status-LED for fluorescens

• LED lyser cyan = Leica FL560-tilstand
• LED lyser hvidt = hvidlystilstand (kun PROVIDO og 

M530 OHX. På M530 OH6, ARveo og ARveo 8 er LED'en 
slukket i hvidlystilstand)

4.3.2 Håndgreb

1

2

4

3

5

4

1

2

Tildeling i fabriksindstillingen
1 Forstørrelse
2 Joystick med 4 funktioner
3 Arbejdsafstand

4 Frigør alle bremser
5 Frigør valgte bremser

Du kan tildele kontakterne 1, 2, 3 og 5(1) på håndgrebene 
enkeltvis for hver bruger i konfigurationsmenuen.
I alle indstillingerne frigør tast (4) alle bremser. Denne tast 
kan ikke konfigureres. Joysticket og de øvrige taster kan 
indstilles efter opgaven.

(1)ARveo 8: kun kontakterne 2 og 5 kan tildeles individuelt.

Forudindstillinger på håndtaget til Fluorescence FL560

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo 

Ingen funktion

Ingen funktion

FL560-
tilstand 
tænd/sluk Ingen 

funktion

ARveo 8

Ingen funktion Pære+

Ingen funktion Pære–

FL560-
tilstand 
tænd/sluk Optag 

video
Ingen 
funktion

Tag 
billede

Alle mikroskoper

Valgte bremserValgte bremser

Arbejds- 
afstand

Forstør
relse

Forstør
relse
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5 Forberedelser før operationen (PROVIDO, M530 OHX, M530 OH6, ARveo)

5.1 Brug af brugerindstillingen "Fluorescence FL560"
De aktuelle indstillinger for den aktive bruger vises på hovedsiden: 

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

1
	X Tryk på knappen "Presets" (1).

De tilgængelige forudindstillinger på mikroskopet vises:

2
	X Vælg brugerindstillingsknappen "Fluorescence FL560" (2).

3
	X Tryk på knappen "User List" (3).

Den tilgængelige brugerliste på mikroskopet vises:

4
	X Tryk på knappen "Presets" (4).

De tilgængelige forudindstillinger på mikroskopet vises:

5
	X Vælg brugerindstillingsknappen "Fluorescence FL560" (5).
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HENVISNING
Brugerindstillingerne for Leica FL560 er kun tilgængelige, hvis 
tilbehøret til Leica FL560 er aktiveret på tilbehørslisten i dit  
Leica-operationsmikroskop. Hvis ikke det er tilfældet, skal du 
kontakte Leica Service.

Når du har valgt indstillingen "Fluorescence FL560", bliver du bedt 
om at bekræfte ændringen af brugerindstillingen.

1

	X Vælg knappen "Confirm" (1).
Hovedsiden til "Fluorescence FL560" vises med de faktiske 
indstillinger i hvidlystilstand:

Hvidlystilstand (PROVIDO) Hvidlystilstand (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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Tænd Fluorescence FL560 ved at vælge "ON" på den foruddefinerede knap "ON/OFF" (1) på venstre håndtag.

Ingen funktion

Ingen funktion

FL560-
tilstand 
tænd/sluk Ingen 

funktion

Venstre 
håndtag

1

	X Flyt joysticket mod venstre:
Hovedsiden til "Fluorescence FL560" vises med de faktiske indstillinger i Fluorescence FL560-tilstand:

 FL560-tilstand (PROVIDO)  FL560-tilstand (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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HENVISNING
I FL560-tilstand er begrænsning af arbejdsafstand og forstørrelse 
altid aktiveret.

	X Hvis du vil skifte tilbage til hvidlystilstand, skal du bevæge 
joysticket på venstre håndtag mod venstre igen.
Hovedmenuen til "Fluorescence FL560" vises med de faktiske 
indstillinger i hvidlystilstand.

5.2 Ændring af brugerindstillingen til 
"FL560"

Fabriksbrugerindstillingen på "FL560" kan ikke overskrives, 
men hvis du har tilpasset indstillingerne for 
brugerindstillingen til dine behov, kan du tilpasse og 
gemme dem under et nyt brugernavn. Se kapitel 5.7

HENVISNING 
Foretag ikke ændringer af indstillingerne, og rediger ikke 
brugerlisten, mens mikroskopet er i brug på en patient. Tilstanden 
"FL560" standses automatisk, hvis indstillingerne ændres.
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5.3 Få aktuelle indstillinger
På siden "Main > Fluorescence FL560" for både hvidlystilstand og tilstanden FL560 findes knappen "Show Settings".

Menuen "Fluorescence FL560" (PROVIDO) Menuen "Fluorescence FL560" (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

	X Tryk på knappen "Show Settings" ((1) eller (2) afhængigt af mikroskopet).
Siden "User Settings > Fluorescence FL560" vises. På denne side finder du mange faner med oplysninger om de aktuelle indstillinger på 
Leica-operationsmikroskopet.
	X Tryk på fanen "Handle Left" ((3) eller (4) afhængigt af mikroskopet).

Du får vist et overblik over knapperne på "Handle Left" inklusive knappen, som bruges til at betjene funktionerne på FL560 (ON/OFF):

Indstillingen "FL560 Handle Left" (PROVIDO) Indstillingen "FL560 Handle Left" (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 3 4
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5.4 Opret din egen FL560-bruger
Du kan oprette og gemme dine egne FL560-indstillinger, som du ønsker. 
	X Før du kan oprette din egen FL560-bruger, skal du følge de trin, der er beskrevet i kapitel 5.1.
	X Tryk på genvejstasten "Menu" ((1) eller (2) afhængigt af mikroskopet), når du befinder dig på hovedsiden i FL560:

Knappen "Menu" (PROVIDO)  Knappen "Menu" (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

 1 2

Når du har trykket på knappen, vises følgende skærm:

3
	X Tryk på knappen "User Settings" (3).

På hver af de viste faner kan du skifte de forudindstillede brugerindstiller.

"FL560 User Settings" (PROVIDO) "FL560 User Settings" (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)
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5.5 For eksempel konfiguration af "Handle Left"
	X Tryk på fanen "Handle Left" ((2) eller (4) afhængigt af mikroskopet).

Du får nu vist siden med brugerindstillinger for venstre håndtag. På skærmen, der viser konfigurationen af venstre håndtag, kan du 
konfigurere op til ni funktioner:

 Konfiguration af indstillingen "Handle Left"  
(PROVIDO)

Konfiguration af indstillingen "Handle Left"  
(M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

21 43

Eksempel: Hvis du konfigurerer knappen "Fluorescence FL560" til aktivering og deaktivering af tilstanden "FL560".
	X Gå til valgfeltet til venstre ((1) eller (3)), og rul til funktionsgruppen "Fluorescence" med piletasterne (5). 

5

	X Vælg den funktion for "Fluorescence FL560", som du ønsker at konfigurere. I dette eksempel ville det være: "FL560 Mode On/Off".
	X Klik på et ledigt eller konfigureret titelfelt for den ønskede knap på håndtaget for at konfigurere den med den valgte funktion.

HENVISNING
Funktionen "All Brakes" er tildelt til den bagerste kontakt (1) for 
begge håndgreb og kan hverken overskrives eller slettes.

Den indvendige kontakt (2), som er konfigureret med "Selected 
Brakes", kan frit konfigureres efter ønske.

1

2

1
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5.6 For eksempel indstillinger på "FL"
	X Tryk på knappen "Menu" i overskriften.
	X Vælg "User Settings".
	X Vælg fanen "FL" for at indstille lysstyrken i tilstanden "FL560" til et passende niveau.

Den anbefalede værdi og standardværdien for lysstyrken er 100 %.

Indstillinger på "FL" (PROVIDO) Indstillinger på "FL" (M530 OHX / M530 OH6 / ARveo)

	X Rul til den lysstyrkeværdi, du vil bruge, ved hjælp af piletasterne.
	X Vælg, om grænsen for arbejdsafstand (WD) i hvidlystilstand skal være slået til (standard) eller fra1,2.

HENVISNING
1) Bemærk, at fabriksindstillingerne anvendes til arbejdsafstanden (se 7.1), så snart tilstanden "FL560" aktiveres. Det betyder, at når 
grænsen for arbejdsafstanden (WD) i hvidlystilstand er slået fra, og arbejdsafstanden er over grænsen (se 7.1) ved skift til tilstanden 
"FL560", reduceres arbejdsafstanden, og billedet kommer ud af fokus.

2) Denne grænse kan aktiveres i indstillingsmenuen for tilstanden "FL560" [se grafikken ovenfor]. Denne indstilling aktiverer eller 
deaktiverer grænsen for arbejdsafstanden i hvidlystilstand. Når grænsen for arbejdsafstand anvendes, skal positionen af mikroskopet 
muligvis ændres for at bevare fokus (mikroskopet skal være inden for grænseværdien eller tættere på).
Leicas serviceteknikere kan i servicemenuen omdefinere grænseværdierne for arbejdsafstand og forstørrelse til højere eller lavere værdier, 
så de passer bedre til operationsarbejdet. Ændringerne vil gælde generelt for alle brugere.
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5.7 Gem brugerindstillinger
Når du har ændret brugerindstillingerne, kan du gemme 
indstillingerne under et nyt brugernavn.

1
	X I menuen "User settings" skal du trykke på knappen "Save" (1) 

og derefter på knappen "Save as New". 
Der vises en redigerbare liste med brugere:

	X Vælg en ledig plads i brugerlisten, hvor indstillingerne skal 
gemmes.

	X Indtast det ønskede brugernavn med tastaturet på skærmen.
	X Tryk på knappen "OK" for at gemme brugerindstillingerne det 

ønskede sted under det indtastede navn.

HENVISNING
Beskyttelse af brugerindstillinger
For at undgå uautoriserede eller hændelige ændringer af bruger-
indstillinger kan de enkelte brugerindstillinger beskyttes med en 
adgangskode/PIN. Den sikrer, at parametrene er identiske, hver 
gang du indlæser en beskyttet brugerindstilling. Ændringer kan 
foretages under brugen, men gemmes kun, hvis du trykker på 
"Save" og vælger enten "Save as current" eller "Save as new", og  
du angiver den korrekte adgangskode/PIN-kode, eller hvis du 
opretter en kombination af ny bruger og adgangskode/PIN-kode.

Se i kapitlet om brugerindstillinger vejledningen til operations-
mikroskopet for at få detaljerede anvisninger på, hvordan du 
indstiller eller ændrer adgangskoder.
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6 Forberedelser før 
operationen (ARveo 8)

6.1 Valg af profil med FL560-
indstillinger

 
	X Vælg en kirurgprofil, som FL560-profilen allerede er blevet 

defineret for, på siden "Select surgeon":
Opret om nødvendigt en ny kirurgprofil.

6.2 Oprettelse af en ny kirurgprofil
6.2.1 Registrer de nye profildetaljer
	X Tryk på knappen "Create New" (1) på siden "Select surgeon":

1

Siden "Create New Surgeon Profile" vises

 
	X Angiv som minimum de obligatoriske data for en kirurgprofil, 

dvs. fornavn og et unikt akronym på tre bogstaver. Felter, der er 
markeret med *, er obligatoriske.

Du kan indtaste dit efternavn og en adgangskode for at 
beskytte dine indstillinger. Det anbefales at gøre, så en 
anden kirurg eller medarbejder ikke kommer til at ændre 
indstillingerne ved en fejl. Bemærk, at adgangskoden skal 
indtastes to gange for at bekræfte.

1 2

Du kan trykke på enten "Copy" (1) eller "Create New" (2). 
• Med funktionen "Copy" (se afsnittet 6.2.2) kan du kopiere 

standardindstillingerne eller en eksisterende kirurgprofil, 
som du derefter kan tilpasse til dine behov.

• Med funktionen "Create New" (se afsnittet 6.2.3) kan du starte 
med en tom liste med de brugerindstillinger, du vil konfigurere.
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6.2.2 Kopiering af standardindstillingerne fra FL560 eller eksisterende brugerprofil
I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan kopiere eksisterende indstillinger til en kirurgprofil, som du netop har oprettet, ved enten at 
benytte en eksisterende kirurgprofil eller standardindstillingen på FL560.

	X Tryk på knappen "Copy" (1) på siden "Create New Surgeon Profile".

1

Listen med eksisterende profiler og standardindstillinger vises på skærmen:

1 2

De fabriksindstillede standardprofiler vises øverst og starter 
normalt et understregningstegn (dvs. _FL560)

 Du har nu to muligheder: 

Kopiere den faste standardindstilling på FL560 Kopiere indstillingerne fra en eksisterende kirurgprofil
	X Klik på profilen _FL560 (1), og bekræft med "OK" (2)

Dialogboksen lukkes, og FL560-profilen kopieres nu ind 
i kirurgprofilen, hvis du kan aktivere tilstanden FL560 ved 
at trykke joysticket på det venstre håndtag mod venstre.
	X Tryk på knappen "Create New" for at registrere en ny 

kirurgprofil.

	X Klik på den kirurgprofil, du vil kopiere, og bekræft med "OK" 
(2).
Dialogboksen lukkes, og den valgte kirurgprofil og 
funktionstilknytningerne kopieres nu ind i den nye 
kirurgprofil, du har oprettet.
	X Tryk på knappen "Create New" for at registrere en ny 

kirurgprofil.
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I begge tilfælde (kopiering af den faste standardindstilling på FL560 
eller kopiering af en eksisterende kirurgprofil) vises live-skærmen, 
når du har trykket på "Create New". Du kan se navnet på 
kirurgprofilen i øverste højre hjørne af skærmen (1):

1

	X Du kan nu følge de trin, der er beskrevet under 6.2.4, for at 
konfigurere brugerindstillingerne. 

6.2.3 Oprettelse af en helt ny profil
Hvis du vil oprette en ny profil, skal du først følge de trin, der er 
beskrevet under 6.2.1. 
	X Når du har indtastet de nye kirurgdata, skal du ikke trykke på 

"Copy", men derimod trykke på knappen "Create New" for at 
registrere den nye profil. 
Derefter registreres den nye kirurgprofil med en tom liste med 
indstillinger, som du derefter kan konfigurere.
Live-skærmen vises, hvor du kan se navnet på kirurgprofilen 
i øverste højre hjørne af skærmen (1):

1

	X Du kan nu følge de trin, der er beskrevet under 6.2.4, for at 
konfigurere brugerindstillingerne. 
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6.2.4 Konfigurering af brugerindstillinger
Sørg for, at du har valgt live-skærmen for den valgte kirurgprofil 
eller den kirurgprofil, som du netop har oprettet:

1

	X Tryk på knappen Menu (1) øverste venstre hjørne af skærmen 
for at få vist listen med valgmuligheder.
Følgende valgmuligheder vises:

2
	X Tryk på knappen "User Inputs" (2) for at åbne menuen 

"User Inputs". Menuen "User Inputs" vises:

3
	X Tryk på knappen "Handles" (3) for at få vist indstillingerne for 

"Left Handle".

Skærmen til konfiguration af venstre håndtag vises:

Du kan nu få vist eller redigere håndtagsindstillingerne for den 
valgte kirurgprofil.

HENVISNING
	X Klik på "Right", hvis du vil konfigurere højre håndtag.
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6.2.5 Eksempel på, hvordan du tildeler FL560-
funktioner

I følgende eksempel kan du se, hvordan du kan tildeler tænd/sluk-
funktionen på FL560 til en knap på venstre håndtag.

HENVISNING
Denne fremgangsmåde kan også benyttes ved tildeling af 
funktioner til andre knapper. 

	X Åbn siden med håndtagskonfiguration, og klik på den knap, 
som du vil tildele en funktion. Derefter aktiveres tilstanden 
FL560.
Derefter vises pop-op-vinduet "Select function" for den valgte 
knap:

1
	X Vælg fanen "Fluorescence" (1).

Der vises en liste med FL-funktioner:

2 3
	X Vælg FL560-funktionen (2), og tryk på "Confirm" (3) for at 

gemme indstillingerne.

Tryk på "Delete" for at gå tilbage og på "Cancel", hvis du vil 
vælge en anden funktion.

Der vises en funktionsoversigt over venstre håndtag:

4
	X Tryk på knappen "Back" (4), når du er færdig med at tilpasse 

indstillingerne.
Vinduet "Save Surgeon Settings" vises:

5 6
	X Gem indstillingerne ved at trykke på "Yes, change in profile" (6). 

Hvis du ikke ønsker at gemme indstillingerne, kan du trykke på 
"No, only use now" (5).
	X Gå tilbage i menuen ved at trykke på "Back" flere gange efter 

hinanden, indtil du er tilbage på siden "Options":

7
	X Tryk på "X" (7) for at vende tilbage til live-skærmen.

Live-skærmen vises:
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6.2.6 Valg af standardindstillingen på FL560

HENVISNING
Standardindstillingen kan bruges til hurtigt at aktivere tænd/sluk-
funktionen på FL560 på mikroskopet.

Standardprofilen kan bruges og ændres, men ændringer af profil-
indstillingerne gemmes ikke, og hver gang enheden startes, vil 
standardprofilindstillingerne blive gendannet.

Hvis du bevæger joysticket på det venstre håndtag mod venstre,  
aktiveres eller deaktiveres tilstanden FL560.

Denne standardindstilling kan også bruges som udgangspunkt, når du 
skal oprette en ny kirurgprofil (se under 6.2.2).

Da ændringer af denne standardindstilling ikke kan gemmes, anbefales 
det, at der oprettes en ny kirurgprofil ved et komplet arbejdsforløb.

1

	X Åbn menuen "Select Surgeon", og tryk på knappen "Show 
preset profiles" (1) for at få vist en liste med standardprofiler. 
Visningen afhænger af de installerede licenser.
Listen "Preset profiles" vises:

2

	X Vælg standardprofilen _FL560 (2).

Når du vælger denne standardprofil, vises der et pop-op-vindue, 
så du kan se de begrænsninger, der gælder for profilen.

Det anbefales at ændre en eksisterende kirurgprofil eller tilføje en 
ny for at integrere FL560-funktionen i et komplet arbejdsforløb.

Følgende funktioner tildeles, når du vælger standardindstillingen 
for FL560: 

Ingen funktion Pære+

Ingen funktion Pære–

FL560-
tilstand 
tænd/sluk Optag 

video
Ingen 
funktion

Tag 
billede

Du kan skifte tilbage til hvidlystilstand ved at trykke 
joysticket på venstre håndtag mod venstre igen.
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6.3 Ændring af FL560-indstillingerne

1

	X Tryk på menuikonet i øverste venstre hjørne af siden "Select 
Surgeon" (1).
Siden "Options" vises:

2

	X Tryk på ikonet "Settings" (2)
Siden "Settings" vises:

3

	X Tryk på ikonet "Fluorescence Settings" (3).

Panelet "Select function" vises:

	X Klik på "FL560"
Siden "Fluorescence Settings" vises:

	X Kontrollér, at "Excitation" står til 100 %. Indstil om nødvendigt 
til 100 %.

Det anbefales at bevare standardlysstyrken på 100 %

	X Tryk på "Back" flere gange efter hinanden, indtil du er tilbage 
på siden "Options".
	X Du bliver muligvis bedt om at gemme indstillingerne. I så fald 

kan du enten gemme dem under profilen eller vælge kun at 
benytte dem én gang, hvorefter ændringerne slettes.
	X Tryk på "X".

Live-skærmen vises.

HENVISNING

Foretag ikke ændringer af indstillingerne, og rediger ikke 
brugerlisten, mens mikroskopet er i brug på en patient. Tilstanden 
"FL560" standses automatisk, hvis indstillingerne ændres.
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6.4 Aktivering af FL560 via den 
grafiske grænseflade

Du kan aktivere tilstanden FL560 direkte fra den grafiske græn-
seflade. Hvis du trykker på tilstandsikonet (1), vises en menu med 
tilgængelige fluorescens-tilstande.

12

	X Tryk på "FL560" (2) for at aktivere FL560 på mikroskopet.
Systemet skifter til tilstanden FL560.  vises nu øverst på 
hovedskærmen som tegn på, at tilstanden FL560 er aktiv.

	X Hvis du vil deaktivere tilstanden FL560 via den grafiske 
grænseflade, skal du trykke på  øverst på hovedskærmen.
	X Tryk på "White light" i den rullemenu, der vises.

Tilstanden FL560 er nu deaktiveret, og du vender tilbage til 
hovedskærmen.

HENVISNING

Der er en standardbegrænsning for WD og Mag ved brug af 
tilstanden FL560. Hvis WD og Mag er over denne grænse, inden 
der skiftes til tilstanden FL560, reduceres WD og Mag, så snart 
der skiftes til tilstanden FL560, og billedet bliver uskarpt.

Disse begrænsninger kan indstilles af Leica Service eller af 
produktspecialister, hvis det er nødvendigt, og hvis betydningen 
af signalintensiteten forstås.

HENVISNING

Når grænsen for arbejdsafstand anvendes, skal positionen af 
mikroskopet muligvis ændres for at bevare fokus (mikroskopet 
skal være inden for grænseværdien eller tættere på).
Leicas serviceteknikere kan i servicemenuen omdefinere 
grænseværdierne for arbejdsafstand og forstørrelse til højere 
eller lavere værdier, så de passer bedre til operationsarbejdet. 
Ændringerne vil gælde generelt for alle brugere.
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7 Betjening
7.1 Betjeningsområdegrænser for 

FL560
• Arbejdsafstand: 225 til 400 mm
• Forstørrelse: 2.0× til 8.0×
• Lysstyrke: 100 %

HENVISNING
Anbefalede indstillinger af hensyn til optimal billedkvalitet
For at få vist fluorescensbillederne fra Leica FL560 i så god en 
kvalitet og lysstyrke som muligt, anbefaler vi en arbejdsafstand 
(WD) på mindre end 350 mm og en samlet forstørrelse (MAG) 
på mindre end 6.0 x i tilstanden "FL560".

7.2 Tjekliste før operationen
Rengøring af optisk tilbehør
	X Kontrollér, at det optiske tilbehør er rent.
	X Fjern støv og snavs.

Anvendelsesområde for FL560
	X Ved brug af FL560 skal der være en Doppler-ultralydsenhed  

eller lignende til rådighed i tilfælde af ingen eller mangelfuld 
visualisering af blodgennemstrømningen fra FL560-proceduren.

Afbalancering
	X Afbalancer mikroskopet efter monteringen 

(se brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).

Driftskontrol 
	X Tænd for mikroskopet.
	X Tænd for belysningen. 
	X Kontrollér lysstyrken på FL560.
	X Vælg en FL560-bruger. 
	X Kontroller visuelt, om mikroskopets lys er skiftet fra hvidt 

til cyan.

7.3 FL560-funktionsområder på 
testkortet

Beskrivelse af FL560-funktionsområder på testkortet (forside)

1 FL560-fluorescenssignal med høj intensitet med rundt punkt
2 FL560-fluorescensområde med lav intensitet inklusive 

4 forskellige farveområder for hvidt lys
3 Trinvis forøgelse af FS-intensitetsfelterne 0=lys til 9=mørk
4 Hul til fastgørelse af kortet

Beskrivelse af FL560-funktionsområder på testkortet (bagside)

5 Farveprøver (9) for tilstanden Leica FL560 og 
hvidlysfarvebalancering

6 FS-fluorescensprøver med høj intensitet
7 Gråskala ved kontrol af anatomilampen i tilstanden 

"Leica FL560". Trinvis reduktion af FS-intensitetsfelter 0=lys til 
9=mørk

8 Produktionslot
9 Udløbsdato for testkort

HENVISNING
Testkortet til "FL560" fås også som reservedel (10747162)
	X Kontakt Leica Service.
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7.3.1 Vurdering af FL560-funktionerne

FL560-testkort (forside/hvidlystilstand)

På billedet nedenfor vises signalet for fluorescensintensitet gennem 
øjestykket med følgende indstillinger:
• Arbejdsafstand: 350 mm
• Forstørrelse: 3.0 x
• FL560-lampens lysstyrke: 100 %

FL560-testkort (forside/tilstanden "FL560")  
med god fluorescensfeedback

Vurderingskriterier for Leica FL560-funktionalitetskontrol:
• I tilstanden "FL560" bør intensitetsfelterne mellem 0 og 6 være 

synlige.

HENVISNING 
Hvis der ikke observeres nogen fluorescensemission af 
fluorescensintensitetsfelterne 0 til 6, skal du kontrollere  
funktionen af FL560:
	X Lysstyrkeindstillingen "FL" er muligvis ikke 100 %
	X Xenon-lampepære nr. 1 er ikke aktiveret eller virker ikke  

(f.eks. udtjent).
Se i kapitel "6.2 Statusmeddelelser" i dette dokument.

Hvis du ikke kan observere fluorescensemission 
overhovedet, skal du kigge i kapitel 9.4 i denne vejledning 
eller kontakte Leicas kundeservice.

7.3.2 Kontrollér kameraindstillingerne
Kameraindstillingerne i hvidlystilstand og Leica FL560- 
fluorescenstilstand kan kontrollere og optimeres med testkortet 
ved at justere kameraindstillingerne, så farvemønstrene på 
monitoren og i øjestykket bliver identiske.

9 farveprøver sikrer, at du kan foretage de rigtige farveindstillinger 
efter behov.

FL560-testkort (bagside/hvidlystilstand)

FL560-testkort (bagside/FL560-tilstand)

Hvis du ikke kan observere god farvegengivelse, skal du 
kigge i kapitel 9.4 i denne vejledning eller kontakte Leicas 
kundeservice.
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7.4 FL560-testkortkontrol før 
operation 

Brug FL560-testkortet til at bekræfte, at FL560-modulet og 
operationsmikroskopet virker korrekt.

ADVARSEL

Bruger valgt med programmeret fluorescensfunktion.
	X Foretag en funktionskontrol af operationsmikroskopet 

før brug.
	X Mikroskopets lampepære er inden for tolerancerne 

(se brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).
	X Kun for PROVIDO-lys: Kontrollér, om lyspæren nr. 1 og 2 

i mikroskopet er inden for toleranceområderne.

ADVARSEL

Risiko for infektion på grund af ikke-sterilt FL560-testkort.
	X Leica FL560 for M530-testkortet må ikke bruges i det 

sterile felt (under operationen). 

Brug ikke Leica FL560 for M530-testkortet, hvis det er 
udløbet.  

Klargør testen af FL560-funktionaliteten på følgende måde:
	X Placer FL560-testkortet på en egnet overflade under Leica-

operationsmikroskopet.
	X Juster arbejdsafstanden (WD) til 350 mm, og skab fokus ved at 

ændre mikroskopets optikholder.
	X Tilpas forstørrelsen til 3.0 x.
	X Flyt FL560-testkortet til midten af synsfeltet.
	X For at undgå reflekser skal du anbringe den optiske akse i en 

mindre vinkel end vinkelret i forhold til FL560-testkortet.

	X Flyt testkortet til midten af synsfeltet.

W
D 

= 
35

0 m
m

FL560 Testkort

Optikholder til mikroskop

	X Skift til FL560-tilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen 
til FL560 på håndtaget.
	X Juster fluorescenslyset til 100 %.  

(Systemet gør det ikke automatisk).
	X Leica FL560-testkortet kan nu bruges til at kontrollere FL560-

effekten (se kapitel 7.3.1)
	X FL560-testkortet kan nu observeres i øjestykket eller/og på 

den ekstra monitor.

Visning i øjestykke

Visning af forsiden af testkortet ved observation med hvidt lys.
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7.4.1 Brug af Leica FL560 for M530
	X Tænd for lampen i det relevante operationsmikroskop.
	X Vælg enten den forvalgte bruger "Fluorescence FL560" eller din 

egen FL560-bruger.
Status-LED'en på operationsmikroskopets svingarm lyser cyan, 
hvis tilstanden "FL560" er aktiveret (på alle 
operationsmikroskoper), og hvidt, hvis den er skiftet tilbage til 
hvidlystilstand (kun PROVIDO og M530 OHX). På M530 OH6 og 
ARveo er LED'en slukket i hvidlystilstand).

Hvis lampen ikke lyser i hvidlystilstand eller tilstanden 
FL560, skal du skifte til lampeenhedens reservepære. 

Styring af funktionerne i FL560:

PROVIDO M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

Ingen funktion

Ingen funktion

FL560-
tilstand 
tænd/sluk Ingen 

funktion

 
ARveo 8

Ingen funktion Pære+

Ingen funktion Pære–

FL560-
tilstand 
tænd/sluk Optag 

video
Ingen 
funktion

Tag 
billede

	X Hvis standardindstillingerne i FL560 er slettet, kan du skifte 
tilbage til hvidlystilstand og tilstanden "FL560" ved at trykke 
joysticket på det venstre håndtag på Leica M530 udad. Hvis der 
er valgt en anden knap, aktiveres FL560-tilstand/hvidlystilstand 
tilsvarende.

8 Pleje og vedligeholdelse
Det anbefales, at du tegner en serviceaftale med Leica
Service for hele Leica-operationsmikroskopet 
(årlig vedligeholdelse).

Leica FL560 for M530 rengøres sammen med 
operationsmikroskopet. Se brugsanvisningen til det 
relevante Leica-operationsmikroskop.

Elektrisk og elektronisk affald må ikke bortskaffes sammen 
med det almindelige husholdningsaffald.

Der findes oplysninger om pleje og vedligeholdelse 
af Leica FL560 for M530 i brugsanvisningen til 
operationsmikroskopet.
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9 Hvad gør man, når ...?
9.1 Generelt

Der findes oplysninger om fejlfunktioner vedrørende Leica 
operationsmikroskopet i brugsanvisningen til det relevante 
Leica-operationsmikroskop.

9.2 Statusmeddelelser
Leica-operationsmikroskoperne OH68, ARveo, ARveo 8, OHX og 
PROVIDO overvåger mange parametre og kontrollér, om de stadig  
er inden for det angivne arbejdsområde.

9.2.1 Pærens levetid

ADVARSEL 

Hvis den aktive pære bruges over en længere periode, og 
den når en kritisk alder, opfordres du til at udskifte pæren/
pærerne:

	X Kontrollér pærens/pærernes levetid, og udskift pæren/
pærerne, hvis effektiviteten er for lav.
	X (Kontrollér med FL560-kortet som beskrevet i kapitel 

7.3.1 i dette dokument)

9.2.2 Defekt hovedpære

ADVARSEL 

Hvis hovedpæren er defekt, modtager d oplysninger om, at 
systemet har skiftet til den anden hovedpære (kun OH68, 
ARveo, ARveo 8 og OHX), eller du skal skifte manuelt til den 
anden pære (PROVIDO):

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo - alarm  
ved defekt hovedpære

PROVIDO - alarm ved defekt hovedpære
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ARveo 8 - alarm ved defekt hovedpære

	X Udskift den defekte pære med en ny før næste 
operation.

9.2.3 Defekt pære 2 (ARveo 8)

ADVARSEL 

Hvis pære 2 er defekt, informerer systemet dig om,  
at der er skiftet til den anden pære. 

ARveo 8 - alarm ved defekt pære 2

	X Udskift den defekte pære med en ny før næste 
operation.

9.2.4 Lampedækselfejl (ARveo 8)

ADVARSEL 

Lampedækslet er åbnet, eller kontakten er defekt.

	X Luk lampedækslet.

9.2.5 Grænse for lav lysstyrke (ARveo 8)

ADVARSEL 

Grænsen for pærens lysstyrke er nået. 

	X Udskift pæren.
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9.2.6 PROVIDO/meddelelse om udskiftning af 
pære på FL560

ADVARSEL 

Hvis hovedpære nr. 2 i PROVIDO-lampen er monteret, får du 
vist følgende meddelelser:

• Når systemmet er startet, og den aktive brugerprofil 
har "FL560 mode on/off" programmeret for en af 
CAN-håndtagsknapperne. PROVIDO bipper 3 gange, 
og meddelelse med påmindelse om udskiftning af 
pære vises.

• Når der indlæses en anden brugerprofil, og denne 
brugerprofil "FL560 mode on/off" programmeret 
for en af CAN-håndtagsknapperne. PROVIDO bipper 
3 gange, og meddelelse med påmindelse om 
udskiftning af pære vises.

• Under aktivering af FL560 bipper PROVIDO 3 gange, 
og meddelelse med påmindelse om udskiftning af 
pære vises.

Meddelelse med påmindelse om udskiftning  
af pære på PROVIDO

	X Skift til pære nr. 1, og bekræft denne meddelelse.

9.3 Elektrisk
Hvis de elektriske funktioner ikke fungerer korrekt, 
skal følgende punkter kontrolleres først: 
• Er der tændt for stikkontakten?
• Er strømkablerne tilsluttet korrekt?
• Er alle forbindelseskabler tilsluttet korrekt?
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9.4 Almindelige fejlafhjælpningstrin
Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Ingen FL synlig in-vivo eller med 
FL-testkort, hverken i øjestykket eller 
på monitoren

FL560 er ikke aktiv 	X Kontrollér, om FL560 er aktiveret:
• Status-LED'en lyser cyan
• Pæren er cyan
• Observationspæren reduceres til grøn/gul/rød

	X Kontrollér installationsstatus hos Leica Service for at sikre, 
at FL560 virker korrekt

FL560-bruger er ikke valgt 	X Vælg den korrekte FL560-bruger

Intet blåt lys i FL560-tilstand FL560-tilstand er ikke aktiveret 	X Kontrollér, at fluorescens-LED'en og displayet på styreenheden 
viser tilstanden FL560.
	X Kontrollér, om tænd/sluk-funktionen i FL560 er konfigureret til 

en bestemt knap på håndtaget.

Mørk in-vivo FL eller lavere antal 
aktive/synlige FL-områder på 
testkortet, i øjestykket eller på 
monitoren

Utilstrækkelig lysintensitet 	X Kontrollér lysintensiteten:
• Kontrollér, at "Brightness FL560" er indstillet til 100 % - 

se kapitel 5.6
• Angivelse af pærens levetid

	X Hvis værdien af intensiteten stadig er for lav, skal du kontakte 
Leica Service

Pæren har overskredet udløbstiden 	X Udskift pæren

Forkerte FL-farver på monitoren Forkerte monitorindstillinger 	X Kontrollér indstillingerne på monitoren, og tilpas dem om 
nødvendigt

Forkerte kameraindstillinger 	X Kontrollér, om kameraet skifter til FL560-
kameraindstillingerne:
• HD C100 (PROVIDO/OHX/OH6/ARveo): Scenefilindikator 

(se manualen til HD C100)
• GLOW800 (OHX/OH6/ARveo): Se manualen til GLOW800
• ARveo 8: se i vejledningen til ARveo 8

	X Hvis FL-farverne bliver ved med at være forkerte, skal du 
tilpasse monitorindstillingerne og sikre korrekt skifte til 
FL560-kameraindstillingerne og tilpasse 
kameraindstillingerne til FL560-tilstand:
• HD C100 FL560-scenefilindstillinger: Kontakt Leica Service
• GLOW800 (OHX/OH6/ARVEO)-billedforbedring under 

videoindstillinger i FL560-tilstand: Kontakt Leica Service
• ARveo 8 FL560-kameraindstillinger: se i vejledningen til 

ARveo 8
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10 Tekniske data
10.1 Egenskaber for Leica FL560

Fluorescensexcitation 460-500 nm ±5 % (blå)

Fluorescens-observation ≥ 510 nm

10.2 Kompatibilitet
Leica operationsmikroskoper Leica M530 OH6

Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8
PROVIDO

10.3 Omgivende forhold
I brug +10 °C til +40 °C 

+50 °F til +104 °F 
30 % til 95 % rel. fugtighed 
800 mbar til 1060 mbar atmosfærisk tryk

Opbevaring –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. fugtighed 
500 mbar til 1060 mbar atmosfærisk tryk

Transport –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. fugtighed 
500 mbar til 1060 mbar atmosfærisk tryk
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11 Producentens erklæring vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

EMC-erklæringen for Leica FL560 for M530 f indes 
i brugsanvisningen til operationsmikroskopet.
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