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Tillykke med dit operationsmikroskopsystem fra Leica.
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 brugsanvisningen, så du 
kender dit operationsmikroskops fordele og muligheder og kan udnytte dem 
optimalt.
På vores hjemmeside kan du både finde værdifulde informationer om Leica 
Microsystems' produkter og ydelser og adressen på vores nærmeste afdeling:

www.leica-microsystems.com

Tak fordi, at du har valgt et af vores produkter. Vi håber, du får glæde af den kvalitet 
og ydelse, operationsmikroskopet fra Leica Microsystems kan præstere.

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

Ansvarsfraskrivelsesklausul
Alle specifikation kan ændres uden varsel.
Oplysningerne i denne brugsanvisning er direkte relateret til udstyrets funktion. 
Medicinske beslutninger er lægens ansvar.
Leica Microsystems har gjort enhver rimelig indsats for at lave en komplet og 
tydelig brugsanvisning, der beskriver den vigtigste information vedrørende brug af 
produktet. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af produktet, kan du 
kontakte din lokale Leica-repræsentant.
Du bør aldrig bruge et medicinsk produkt fra Leica Microsystems, medmindre du til 
fulde forstår brugen af produktet og dets ydeevne.

Erstatningsansvar
Se venligst vores standardvilkår og -betingelser for salg for oplysninger om 
erstatningsansvar. Intet i denne ansvarsfraskrivelsesklausul virker begrænsende for 
vores erstatningsansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende 
lov, eller udelukker vores erstatningsansvar på nogen måde, som ikke kan 
udelukkes i henhold til gældende lov.
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1 Indledning
1.1 Om denne brugsanvisning
GLOW800 er tilbehør til Leica operationsmikroskoper. 
Denne brugsanvisning indeholder en beskrivelse af funktionerne 
i GLOW800. 
Der findes oplysninger og en beskrivelse af Leica operationsmikro-
skopet i brugsanvisningen for det pågældende operationsmikroskop.

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

	X Læs denne brugsanvisning grundigt, før produktet 
anvendes.

1.2 Symboler i denne brugsanvisning
Symbolerne i denne brugsanvisning har følgende betydning:

Symbol Advarsels-
ord

Betydning

Advarsel Advarsel mod farer ved brug eller mod 
ukorrekt anvendelse, som kan føre til 
personskader eller dødsfald. 

Forsigtig Angiver en potentielt farlig situation eller 
forkert anvendelse, som, hvis den ikke 
undgås, kan resultere i mindre eller 
moderate personskader. 

Bemærk 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  Handling påkrævet. Dette symbol angiver, 
at du skal udføre en eller flere specifikke 
handlinger.

2 Sikkerhedsanvisninger
Et Leica operationsmikroskop med GLOW800 er en avanceret 
teknologisk enhed. Ikke desto mindre kan der opstå farlige 
situationer under en operation. 
	X Følg altid anvisningerne i denne brugsanvisning og i brugsan-

visningen til Leica operationsmikroskopet samt især sikkerheds-
forskrifterne.
	X I henhold til forbundslovgivningen er denne enhed begrænset 

til salg af eller på ordination af en læge.

2.1 Tilsigtet brug
• GLOW800 er tilbehør til Leica operationsmikroskoper, som 

anvendes til visning af intraoperativ blodgennemstrømning i 
det cerebrale vaskulære område og bypass-transplantater under 
bypassoperation i koronare arterier (CABG) samt blodgennem-
strømning under plastikkirurgi og rekonstruktionskirurgi.

Kontraindikation
• De medicinske kontraindikationer, som er relevante for brugen 

af Leica operationsmikroskopet med GLOW800 kombineret med 
et fluorescensmedium, er dem, der skal tages højde for ved 
brug af egnede varemærkebeskyttede stoffer og avancerede 
undersøgelsesteknikker.

ADVARSEL

Risiko for øjenskader.
	X GLOW800 må ikke anvendes til oftalmologi.

2.2 Farer ved brug

ADVARSEL

Risiko for infektion på grund af ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X GLOW800-testkortet må ikke bruges i det sterile felt. 
	X Må kun bruges i ikke-sterile miljøer.
	X Mikroskopets lys må kun kontrolleres i et ikke-sterilt 

miljø. 
	X Det er vigtigt, at parfokalitetsindstillingen af Leica 

operationsmikroskopet er præcis. Følg vejledningen for 
indstilling af parfokalitet.

ADVARSEL

Bruger valgt med programmeret fluorescensfunktion.
	X Korrekt bruger er aktiveret.
	X Klargøringskontrol er udført.
	X Mikroskopets lampe er inden for tolerancerne (se 

brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).
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ADVARSEL

Fare for skade på patienten på grund af ikke-godkendt 
fluorescensmedium.
	X Brug kun fluorescensmedier, der er godkendt til den 

planlagte anvendelse.

ADVARSEL

Fare for skader på patienten på grund af for kraftig stråling 
fra GLOW800.
	X Undgå langvarig og/eller for omfattende brug af stråling 

med GLOW800.
	X GLOW800-tilstanden deaktiveres automatisk efter højst 

180 sekunder for at forhindre for kraftig eksponering af 
patienten med stråling fra GLOW800.

2.3 Anvisninger til den 
driftsansvarlige

	X Ved brug af GLOW800 skal der være en Doppler-ultralydsenhed 
eller lignende til rådighed i tilfælde af ingen eller mangelfuld 
visualisering af blodgennemstrømningen fra ICG/GLOW800-
proceduren.

2.4 Mærkning
Typeskilt

UDI-mærkat

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

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)

Obligatorisk mærkat
Læs brugsanvisningen grundigt, før produktet anvendes. 
Webadresse til elektronisk version af brugsanvisningen.

3 Beskrivelse 
3.1 Funktion
Lyset til GLOW800 er en xenonpære, der sidder i Leica operations-
mikroskopet. Denne pære leverer et synligt, nær-infrarødt lys. 
NIR-lyset kan ikke observeres gennem operationsmikroskopet, men 
det optages ved hjælp af et specialkamera og visualiseres på skær-
men på Leica operationsmikroskopet.
Ved hjælp af de greb/knapper, der er defineret i brugerindstillin-
gerne, kan du skifte mellem synligt lys og GLOW800-lys.

Se brugsanvisningen til det relevante Leica 
operationsmikroskop. 

3.2 Design
GLOW800 er tilbehør til en M530-optikholder. 

GLOW800 består af følgende dele: 
A GLOW800 ULT, se kapitel 3.2.1, position (1)
B GLOW800 VPU, se kapitel 3.2.3, position (3)
C GLOW800-filtre, se kapitel 3.2.3, position (4)

3.2.1 M530-optikholder med GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Billedindskydningsmodul Leica CaptiView (ekstraudstyr)
3 Fluorescensmodul Leica FL400, FL560 eller FL400/560 

(ekstraudstyr)
4 M530-optikholder
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�

�

�

�

�

�

1 Brugerflade til lateral venstre og højre assistent
2 Brugerflade bagerste/modsatte assistent, kan roteres 360°
3 Fint fokus for bagerste assistent
4 Skift lateral eller bagerste assistent
5 Brugerflade ansvarlig kirurg, kan roteres 360°
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 er indbygget i kabinettet på ULT530
• Integrerede kameraer til synligt lys og NIR-lys (fluorescens), én 

fælles fjerstyret finfokusering til begge

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Videosignal SDI venstre
2 Videosignal SDI højre
3 Videosignal IGS
4 Nulstillingsknap til genstart/nulstilling af systemet
5 Dokumentationssystem (ekstraudstyr)

3.2.3 Leica OHX operationsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

2

1

3

4

5

1 Skærm (ekstraudstyr)
2 Skærm med grafisk brugerflade
3 GLOW800 VPU (se kapitel 3.2.2)
4 Lysenhed med GLOW800-filtre
5 Kirurgpanel
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3.2.4 Leica OH6 operationsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

1
5

2

3

4

1 Skærm (ekstraudstyr)
2 Skærm med grafisk brugerflade
3 GLOW800 VPU (se kapitel 3.2.2)
4 Lysenhed
5 Statusindikator

3.2.5 ARveo operationsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

1
5

2

3

4

1 Skærm (ekstraudstyr)
2 Skærm med grafisk brugerflade
3 GLOW800 VPU (se kapitel 3.2.2)
4 Lysenhed
5 Statusindikator
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4 GLOW800 systemkomponenter - Signaloversigt

2 videostrømme

2×WL eller WL/pc-FL+B/W-FL eller  
WL+B/W-FL

2 videostrømme

2×WL eller WL/pc-FL+B/W-FL eller  
WL+B/W-FL

1 videostrøm

pc-FL eller WL/pc-FL

2 videostrømme 

2×WL eller 1×WL/FL eller 1×b/w-FL

GLOW800

ULT530

 3 HD- 
kameraer

til optagelse af 
højre, venstre  

WL og venstre FL

WL  
venstre 

strålebane

WL  
højre strålebane

FL  
venstre 

strålebane

GLOW800 

VPU

GLOW  
Autofocus-
software 
(ekstraudstyr)

Leica mikroskopskærm 
viser 1 signal i fuld skærm 
eller 2 signaler side-om-
side eller som billede-i-
billede

2D/3D-optageenhed 
(ekstraudstyr)  
optager to videostrømme

Leica CaptiView  
(ekstraudstyr)  
viser FL-signalet i 
øjestykket/-erne overlejret 
eller ikke overlejret

Leica HuD (ekstraudstyr) 
viser WL 2D/3D eller FL 2DGrafisk 

brugerflade

Forklaring:
pc-FL = pseudofarvet fluorescens
B/W-FL = sorthvid fluorescens
WL/pc-FL = objektvisning med hvidt lys og pseudofarvet fluorescens

3D-visualisering er kun beregnet til undervisning  
og ikke til heads-up-kirurgi.
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5 Beskrivelse
5.1 Funktion
Kirurgen kan bruge tilbehøret GLOW800 (ekstraudstyr) til  
at excitere og observere nær-infrarød (NIR) fluorescens (FL) 
i fluoroforen (ICG) med operationsmikroskoperne M530 OH6, 
M530 OHX eller ARveo.

Når GLOW800-tilstanden aktiveres, udvides belysningen med hvidt 
lys fra Leica mikroskopstativet (Leica OH6, Leica OHX eller ARveo) til 
InfraRed (IR) for at excitere fluoroforen (ICG).

Det filtrerede NIR-fluorescenssignal fra fluoroforen (ICG) optages  
af et NIR-følsomt videokamera i GLOW800 ULT og behandles i 
GLOW800 VPU.

5.1.1 Fluorescensobservation på mikroskopets 
videoskærm

GLOW800 har to typer observation af fluorescensvideosignalet  
på operationsvideoskærmen (ekstraudstyr):

Type A: pseudo-farvetilstand (pseudo-farve TIL) 
Objektvisning med hvidt lys og indlejret fluorescenssignal i pseudo-
farve, video 1A

Sorthvid fluorescensvisning video 2A

Type B: Sorthvid tilstand (pseudo-farve FRA)
Objektvisning med hvidt lys 1B

Sorthvid fluorescensvisning, video 2B
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5.1.2 Fluorescensobservation og optagelse med et dokumentationssystem
GLOW800 VPU genererer to videoer, som kan optages af et dokumentationssystem (ekstraudstyr) som f.eks. HDMD PRO, hvis det integreres 
i operationsmikroskopet.
Følgende indstillinger for optagelse og visualisering kan forhåndsdefineres i et dokumentationssystem (ekstraudstyr). Optagelsen og 
visningerne udføres på følgende måde:

Fluorescens med hvidt lys type A: pseudo-farvetilstand (pseudo-farve til - WL/FL) og sorthvid fluorescensobservation (B/W-FL)

Billedbehandling med GLOW800

To videoer medfølger til visualisering og optagelse

Hovedvideo 1A 2. video 2A

Visning og optagelse

In
ds

til
lin

g 
1

Én videovisning på videoskærmen, enten hovedvideoen  
eller 2. video. Begge videoer optages

Hovedvideo 1A 2. video 2A

In
ds

til
lin

g 
2

Billede-i-billede-visning på videoskærmen,  
enten hovedvideoen eller 2. video vises i fuld skærm.  

Begge videoer optages

Hovedvideo 1A= fuld skærm,  
2. video 2A = vindue

Hovedvideo 2A= fuld skærm,  
2. video 1A = vindue

In
ds

til
lin

g 
3

Side-om-side-visning på videoskærmen.  
Begge videoer optages

Venstre = video 2A,
Højre = video 1A
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Sorthvid fluorescens type B: sorthvid tilstand (pseudo-farve FRA) (B/W-FL) og observation med hvidt lys (WL)

 Billedbehandling med GLOW800

To videoer medfølger til visualisering og optagelse

Hovedvideo 2B 2. video 1B

Visning og optagelse

In
ds

til
lin

g 
1

Én videovisning på videoskærmen,  
enten hovedvideoen eller 2. video.  

Begge videoer optages

Hovedvideo 2B Video 1B

In
ds

til
lin

g 
2

Billede-i-billede-visning på videoskærmen,  
enten hovedvideoen eller 2. video vises i fuld skærm.  

Begge videoer optages

Hovedvideo 2B = fuld skærm,
2. video 1B = vindue

Hovedvideo 1B = fuld skærm,
2. video 2B = vindue

In
ds

til
lin

g 
3

Side-om-side-visning på videoskærmen.  
Begge videoer optages

Venstre = video 2B,
Højre = video 1B

Med aktivering og deaktivering af optagesystemet HDMD Pro (ekstraudstyr) starter og stopper GLOW800 automatisk optagelsen af de to 
foruddefinerede videostrømme. Hvis optagelsen af tilstanden med hvidt lys allerede kører, skifter optagelsen til at optage de to foruddefi-
nerede videostrømme ("Loop WL og "Loop NIR"). Mange "Loop"-optagelser og WL-optagelser (segmenter) kan differentieres med et indeks 
på videogennemgangssiden. Hvis GLOW800-tilstanden afsluttes, afsluttes begge optagelser også. 

Bemærk Hvis optagelsen med hvidt lys skal fortsætte efter tilstanden GLOV, skal den startes igen.

Afspilningsfunktionen i dokumentationssystemet HDMD PRO (ekstraudstyr) gør det muligt at afspille "loops" på skærmen igen, en gang 
eller fast, i normal hastighed eller langsomt samt billede for billede. Desuden kan den anden optagne video vælges til observation, enten 
som hovedvideokilde eller som billede-i-billede (PiP) eller side-om-side (SBS).
Se brugsanvisningerne til dokumentationsenhederne for yderligere oplysninger.
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6 Betjeningselementer
6.1 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) på håndtagene 
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.

Indstillinger på håndtaget for GLOW800

Trinvis loop

venstre håndtag højre håndtag

GLOW800 
tænd/sluk Afspilning

Y+

Y–

X– X+

Det anbefales at bruge joysticket med 4 funktioner (2) til styring af 
GLOW800 i overensstemmelse med definitionerne i indstillingen for 
GLOW800. Det er dog muligt at tildele kontakterne (1), (2), (3) og 
(5) på håndtaget enkeltvis i konfigurationsmenuen efter brugerens 
behov.
I alle indstillingerne frigør kontakt (4) alle bremser. Denne kontakt 
kan ikke konfigureres til andre funktioner. 

6.2 Status-LED og display
De LED-indikatorer, der er placeret på stativets C-arm, er inden for 
kirurgens nære synsfelt og informerer om mikroskopets 
fluorescens- og optagestatus.

6.2.1 Leica OH6 - status-LED

1
2

1 Status-LED for fluorescens
2 Status-LED for optagelse

Status-LED for fluorescens (1) angiver fluorescensaktiviteten
 hvid: ingen fluorescens,

  tilstand med hvidt lys
 blå: FL400 er tændt
 cyan: FL560 er tændt
 gul: FL800 er tændt
 magenta: GLOW800 er tændt

Status-LED for optagelse (2) lyser
 rød: GLOW800 loop-optagelse i gang

 grøn: GLOW800 afspilningstilstand
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6.2.2 Kirurgpanel på Leica OHX
Kirurgpanelet angiver fluorescensstatus.

4

3

1 2
5

1 Fluorescensikon
2 Farvebjælke for fluorescensstatus
3 Dokumentationsikon
4 Afspilningsikon
5 Optageikon

Farvebjælken for fluorescensstatus (4) angiver 
fluorescensaktiviteten.

 hvidt lys: ingen fluorescens,
  tilstand med hvidt lys
 blå: FL400 er tændt
 cyan: FL560 er tændt
 gul: FL800 er tændt
 magenta: GLOW800 er tændt

	X Hvis optagesystemet (ekstraudstyr) er integreret i mikroskop-
systemet, skifter optageikonet (5) fra sort til rød, hvis GLOW800 
NIR-videosekvensen (loopet) optages.
	X Afspilningsikonet (4) forbliver sort.
	X I afspilningstilstand bliver afspilningsikonet (4) grønt, og 

optageikonet (5) forbliver sort (se nedenfor).

7 Klargøring før operation
7.1 Justeringer på M530-

styreenheden til GLOW800

Kontrollér, at GLOW800-tilbehøret er aktiveret. 
Kontakt en Leica-repræsentant for yderligere assistance.

Brug af brugerindstillingen "Fluorescence Vascular GLOW800"

1
	X Tryk på knappen "User Inputs" (1).

Den tilgængelige brugerliste på mikroskopet vises.
	X Tryk på knappen "Presets" i nederste højre hjørne på siden med 

brugerlisten.
De tilgængelige forudindstillinger på mikroskopet vises:

2
	X Vælg brugerindstillingsknappen "Fluorescence Vascular 

GLOW800" (2).
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Tildeling af håndtag
	X Klik på knappen "Show Settings" i hovedmenuen (3).

3

	X Vælg fanen "Handle Left" eller "Handle Right" (4).

4

Du får vist en oversigt over de knapper på det venstre håndtag, som 
GLOW800-funktionerne kan betjenes med.

Ændring af brugerindstillingen "Fluorescence Vascular GLOW800"

Hvis du har justeret indstillingerne for brugerindstillingen 
"Fluorescence Vascular GLOW800" efter dine ønsker under 
brugen, så kan du beholde og gemme dem under et nyt 
brugernavn.

	X I menuen "User settings" skal du klikke på "Save" og derefter på 
"Save as". 
	X Vælg en tom position på brugerlisten. 
	X Indtast det ønskede brugernavn via tastaturet.
	X Klik på knappen "Save" for at gemme indstillingerne under det 

indtastede brugernavn på den ønskede placering.

Du kan når som helst redigere disse indstillinger senere via 
menuen User Settings.

Opret din egen GLOW800-bruger
	X Klik på genvejsknappen "Menu" (5).

5

	X Vælg "User Settings".

	X Vælg "New User".
	X Åbn fanen "Handle Left" eller "Handle Right" (6) for at tildele 

GLOW800-funktioner til håndtaget.

6

7

8

9
	X I det venstre valgfelt skal du vælge funktionsgruppen 

"Fluorescence" (7) ved at klikke på den.
	X Tildel funktionen "GLOW800 Mode On/Off" (8) til en knap ved 

at vælge den ønskede funktion.
	X Klik derefter på mærkefeltet på den ønskede knap for at tildele 

den ønskede funktion. 
– eller –
Tryk på den ønskede knap på det håndtag, der skal tildeles. 
	X Gentag denne proces for alle de funktioner, der skal tilføjes.
	X Klik på "Save".
	X Vælg en tom position på brugerlisten. 
	X Indtast det ønskede brugernavn via tastaturet, f.eks. "ICG Glow 

User".



Klargøring før operation

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 17

	X Klik på knappen "Save" (9) for at gemme indstillingerne under 
det indtastede brugernavn på den ønskede placering.

I servicemenuen kan du justere en værdi for den maksimale 
varighed af GLOW800-tilstanden fra 10 til 180 sekunder.

Bemærk Vi anbefaler, at du kun tilføjer de GLOW-funktioner til 
håndtaget, som du har grundigt kendskab til. Typiske 
kommandoer er "On/Off" og "Playback".

7.2 Fluorescenssynlighed
Funktionen GLOW800 optimerer automatisk fluorescenssynligheden 
med henblik på at modtage det bedst tænkelige billede og sikre et 
bredt arbejdsområde for mikroskopparametrene og ICG-doseringen.
Disse parametre har dog stadig betydning for fluorescenssynlighe-
den, som det fremgår af følgende forklaring til yderligere optimering.

FL-synlighed =
belysning × dosis

Mag2 × WD2

FL-synlighed: fluorescensens lysstyrke/synlighed på skærmen
Belysning: mikroskopexcitationsintensitet
Dosis: indskudt ICG-mængde i mg/kg
Mag.: forstørrelse
WD: arbejdsafstand

ICG-dosis besluttes af anæstesilægen og/eller kirurgen.

• Mindre excitationsintensitet "Brightness GLOW800" og/eller 
lavere ICG-dosis reducerer fluorescenssynligheden især ved høj 
forstørrelse og/eller lang arbejdsafstand. Mindre fluorescens-
synlighed eller fluorescensens lysstyrke kan observeres allerede 
ved lav forstørrelse og WD'er.

• Større excitationsintensitet "Brightness GLOW800" og/eller 
højere ICG-dosis øger fluorescenssynligheden især ved høj 
forstørrelse og/eller lang arbejdsafstand og kan kompensere for 
reduktionen af disse to optiske parametre.

Fluorescenssynligheden kan falde selv under standardbetin-
gelser, hvis belysningssystemets effektivitet reduceres, eller 
xenonpæren er ved at være udtjent.

I så fald vises meddelelsen på den grafiske brugerflade (GUI) med 
en opfordring til at udskifte pæren.

7.2.1 Lysstyrke i GLOW800 (belysnings-/
excitationsintensitet)

	X Åbn fanen "FL" for at indstille lysstyrken for GLOW800 til det 
ønskede niveau på bjælken (1).

1

Anbefalede indstillinger for lysstyrke
Standardindstillingen og den anbefalede indstilling for "Brightness 
GLOW800" er 100 %, så der opnås en god fluorescenssynlighed ved 
store forstørrelser og arbejdsafstande.

7.2.2 Begrænsning af arbejdsafstand

10

	X Vælg, om grænsen for arbejdsafstand i hvidlystilstanden skal 
være slået til (standard) eller fra (10).

Når grænsen for arbejdsafstanden i hvidlystilstanden er 
slået fra, og arbejdsafstanden er over grænsen ved skift til 
GLOW800-tilstanden, reduceres arbejdsafstanden, og 
billedet kommer ud af fokus.
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7.2.3 GLOW800 Limits
Funktionen "GLOW800 Limits" bruges til at definere forstørrelse og 
området for arbejdsafstand med henblik på at opnå god 
fluorescenssynlighed.

For at udvide forstørrelse og/eller området/områderne for 
arbejdsafstand skal du bekræfte, at du muligvis skal justere ICG-
dosis med henblik på at opnå optimal fluorescenssynlighed.

7.3 GLOW800 
Brugerindstillingsmenu

Fanen indeholder specifikke indstillinger for hver bruger i GLOW800:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudo-farve
Pseudo-farve definerer én af to typer fluorescensobservation.
Pseudo-farve kan slås til eller fra på knappen (1).
Den er som standard slået til.
Pseudo-farve til (observationstype A-1 til A-4)
• Visning med hvidt lys med indlejret fluorescenssignal i pseudo-

farve (fluorescensobservation med hvidt lys = WL/FL)

Pseudo-farve fra (observationstype B-5)
• Standard sorthvid fluorescensvisning = B/W-FL på 

mikroskopskærmen.

Se også kapitel 5.1.1.
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7.3.2 Tærskelværdi
På bjælken "Threshold" (2, side 18) kan det fluorescensintensitetsområde, der skal vises i fluorescensvisningen med hvidt lys defineres. 
Signaler med lav intensitet (f.eks. støj) og/eller signaler med lav intensitet kan filtreres fra ved at definere en øvre og lavere tærskel ved 
hjælp af de to røde bjælker.
Standardværdien og den anbefalede indstilling for den nedre tærskel er 0 %, og for den øvre tærskel er den 100 %, så hele området  
af fluorescenssignaler kan observeres. Testkortet kan bruges til at vise, hvordan funktionen "Threshold" påvirker fluorescenssignalet.

Den nedre tærskel på 0 % og den øvre tærskel på 100 % – alle fluorescensintensiteter vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Sorthvid fluorescensobservation 
(Videoskærm)

Hvidt lys + fluorescensobservation
(Videoskærm)

Nedre tærskel på 60 % og øvre tærskel på 100 % – kun middel til høj intensitet vises

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Sorthvid fluorescensobservation 
(Videoskærm)

Hvidt lys + fluorescensobservation
(Videoskærm)

Nedre tærskel på 40 % og øvre tærskel på 70 % – kun middel til høj intensitet vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Sorthvid fluorescensobservation 
(Videoskærm)

Fluorescensobservation med hvidt lys
(Videoskærm)
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Indstilling af tærskelværdier

1 2 3 4 3 5 6

78

Tærskelværdierne definerer det viste fluorescensområde med den lavest angivne fluorescensintensitet (1= ned, 2= op) og den højeste 
fluorescensintensitet (5= ned, 6=op). De røde bjælker (3) angiver de gemte værdier og de grå bjælker (4) det viste fluorescensområde. 
Procentdelene af den nedre og øvre grænse i området gives af værdierne (7) og (8).

Standard er visningen af fuldt fluorescensområde med nedre grænse = 0 % og øvre grænse = 100 %.

Hvis området tilpasses ved hjælp af knapperne (1), (2), (5) og (6), angiver bjælken det justerede område. Det nye område kan aktiveres på 
knappen "Apply" (7, side 18), og resultaterne kan observeres på skærmen og via øjestykkerne (med CaptiView (ekstraudstyr)). Hvis det 
nye område gemmes, flyttes de røde bjælker til de relevante positioner i grafikken; eksempel: 32-72 % område.
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7.3.3 Farve
Ved hjælp af knappen "Color" (3, side 18) kan fluorescenssignalets pseudo-farve vælges.
Farveværdierne fra 1=magenta til 7=chartreuse kan vælges, hvis FL-billedet ikke indskydes til øjestykket/-erne. Den valgte farve definerer, 
hvordan fluorescensen vises oven på hvidlysbilledet for at optimere farvekontrasten mellem farverne på objektet i hvidt lys og 
fluorescenssignalet.

Hvis GLOW800-billedet indskydes til venstre eller begge øjestykker ved hjælp af CaptiView-modulet (ekstraudstyr) (kapitel 7.7), 
reduceres farvevalget til blå 3 og grøn 6.

Uden billedindskydning Med billedindskydning

farve farvenavn RGB-værdi farve

1 magenta 255-000-255 3

2 violet 127-000-255 6

3 blå 000-000-255

4 azur 000-127-255

5 mørk cyan 000-221-221

6 grøn 000-255-000

7 chartreuse 127-255-000

Visning af fluorescens med farve nr. 6 Grøn i fluorescensobserva-
tion med hvidt lys. Farve nr. 6 er standardfarven i forudindstillin-
gen i GLOW800 (videoskærm)

Visning fluorescens med farve nr. 1 – magenta i fluorescensobser-
vation med hvidt lys (videoskærm)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9
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Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!
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A������ A



Klargøring før operation

22 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

7.3.4 Intensitet
Bjælken "Intensity" (4, side 18) bruges til at justere fluorescens-
kontrasten, lysstyrken og transparensen i forhold til objektets 
detaljer.
Intensitetsværdierne går fra 0 % til 100 %, standardværdien er 50 %.
Fluorescens er synlig i hele procentintervallet. 
Ved 0 % intensitet er fluorescens eksempelvis kun akkurat synlig. 
og objektet er dominant, mens den ved 100 % intensitet er meget 
synlig og dominant.

Minimal intensitetsindstilling – 0 %

Middel intensitetsindstilling – 50 %

Maksimal intensitetsindstilling – 100 %

7.3.5 WL Saturation og WL Brightness
For at øge kontrasten i fluorescensinformationerne i forhold til det 
anatomiske videobillede kan egenskaberne for det anatomiske 
billede med hvidt lys tilpasses på følgende måde:
• Reduktion af farvemætningen i det anatomiske billede med 

hvidt lys ved hjælp af bjælken WL Saturation (5, side 18)
• Reduktion af lysstyrken i det anatomiske billede med hvidt lys 

ved hjælp af bjælken WL Brightness (6, side 18)

7.3.6 Knappen Apply
Når der trykkes knappen "Apply" (7, side 18) på GLOW800-siden, 
bliver én eller flere af de forskellige indstillinger for GLOW800 
aktive i GLOW800-systemet.
Resultatet af de ændrede indstillinger kan observeres på skærmen 
på GLOW800 efter nogle sekunder.

7.4 Brugerindstillinger for kamera

2

1

3

7.4.1 Digital Zoom
Med "Digital Zoom" justeres visningsformatet efter den enkelte 
GLOW-brugers behov. Der kan skiftes mellem fire formater ved 
hjælp af knappen Digital Zoom (3).
Standardindstillingen er "Max. Height Centered".

Maks. højde
Passer til det maksimale registrerede visningsområde midt på 
skærmen på dokumentationsmonitoren.
• næsten rundt billedformat – fuld videoopløsning
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Fuld bredde
Passer til det fulde vandrette visningsområde på skærmen på 
dokumentationsmonitoren
	X format med afrundede kanter – fuld vandret videoopløsning

Fuld skærm:
Passer til det diagonale visningsområde på skærmen på 
dokumentationsmonitoren 
	X rektangulært billedformat – reduceret videoopløsning

GLOW Digital Zoom kombineret med navigationssystemer
Hvis operationsmikroskopet et sluttet til et navigationssystem, og 
navigationssystemet er aktivt/tændt, reduceres de fire valgmulig-
heder for GLOW Digital Zoom i automatisk til én. Den resterende/
aktiverede indstilling defineres i navigationssystemets integrati-
ons- og kalibreringsproces.

Ansvarsfraskrivelsesklausul:
Visninger på skærmen eller i øjestykket kan variere en 
smule fra de billeder, der er vist i denne manual.

7.4.2 Eksponering
Knappen "Exposure" (1, side 22) definerer lukkerhastigheden for 
hvidlyskameraet.
Hvis lukkerhastigheden indstilles til "Auto", vælges den automatisk 
af kameraet, så den optimale lysstyrke og kontrast opnås i billedet 
(standardindstilling).
En specifik lukkerhastighed kan gennemtvinges ved at ændre 
indstillingen fra "Auto" til en manuelt indstillet lukkerhastighed i 
trin fra 1/60 til 1/10000.
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7.4.3 Homogenisering (GLOW800)
Bjælken "Homogenization" (2, side 22) bruges til at kompensere for effekten af centervægtet belysning med billedet med hvidlysbillede 
og i GLOW-tilstand for den del af GLOW-billedet, der har hvidt lys. Hverken det monokrome fluorescensbilledet eller fluorescensindholdet  
af GLOW-billedet homogeniseres.

Monokrom (pseudo-farve TIL) Homogenisering af fluorescensbillede med hvidt lys i GLOW800

Ingen homogenisering Ingen homogenisering

Middel homogenisering – 50 % Middel homogenisering – 50 %

Maksimal homogenisering – 100 % Maksimal homogenisering – 100 %

Homogeniseringen er også aktiv i sort/hvid-tilstand (pseudofarve = FRA).
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7.5 Videoindstillinger
7.5.1 Indstillinger for video med hvidt lys

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Standardværdierne for lysstyrke, kontrast og gamma defineres, så 
der opnås god differentiering mellem lyse og mørke billedområder. 
Værdier under 50 % definerer en reduktion, over 50 % en øgning, 
de nye værdier anvendes, og billedet justeres straks.
Hvis tilpasning er nødvendig, kan hver enkelt værdi justeres ved 
hjælp af bjælkerne for billedbalance (2-8) i brugerindstillingerne.
Standardindstillingen for Red, Green og Blue bør gengive et 
neutralt farvevideobillede med en naturlig farvemætning, men 
farvebalancen og videobilledets mætning kan justeres på tre 
forskellige måder for hver af de tilgængelige tilstande: hvidt lys, 
GLOW800, FL400 og FL560 – ved at skifte mellem tilstandene ved 
hjælp af knappen (1):
	X Standardværdien/fabriksindstillingen kan aktiveres igen ved at 

trykke på knappen Default (9).
	X Farvebalancen stilles tilbage til en referencestandard ved at 

placere et hvidt objekt, som dækker hele synsfeltet, under 
mikroskopet og justere lysintensiteten til det ønskede niveau og 
derefter trykke på knappen Auto White Balance (10).
	X Farvebalancen tilpasses specifikke behov ved at svække eller 

forstærke hver enkelt farve ved hjælp af farvebjælkerne (5, 6, 7; 
værdier under 50 % definerer en reduktion, over 50 % en 
øgning, de nye værdier anvendes, og billedet justeres straks).

Farvebalancen kan kontrolleres ved at bruge de farvede områder på 
GLOW800-testkortets for- og bagside til at sammenligne det 
originale optiske billede med billedet på videoskærmen.

Billede på GLOW800 testkort – forside

Billede på GLOW800 testkort – bagside
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7.6 GLOW800 billedindskydning
Med CaptiView billedindskydning (ekstraudstyr) indbygget i 
operationsmikroskopet M530 ARveo, OH6 og OHX, kan informationer 
om fluorescens i GLOW800 observeres i højre, venstre eller begge 
øjestykker som et indskudt digitalt billede eller overlejret afhængig 
af den valgte fluorescensobservationstype og CaptiView-
indstillingerne.
For beslutning om observationstype A eller B, se kapitel 7.3.1, for 
beslutning om observationstype A-1 til A-4, for oplysninger om 
brugerindstillinger i CaptiView, se kapitel 7.7.

Observationstype A-1/WLFL

Digitalt hvidlysbillede med indlejret fluorescens i pseudo-
farvevideo i højre øjestykke og optisk 2D-billede i venstre øjestykke

Observationstype A-3/OVL

Digitalt, overlejret fluorescensbillede i pseudo-farve i venstre 
øjestykke til stereoskopisk observation af de optiske billeder 
i begge øjestykker

Observationstype A-2/OVR

Digitalt, overlejret fluorescensbillede i pseudo-farve i højre 
øjestykke til stereoskopisk observation af de optiske billeder 
i begge øjestykker

Observationstype A-4/OVLR

Digitalt, overlejret fluorescensbillede i pseudo-farve i begge 
øjestykker til stereoskopisk observation af de optiske billeder 
ibegge øjestykker

For at sikre korrekt montering af fluorescensoverlejringer i øjestykket/-erne anbefales det at kontrollere 
fluorescensbilledfokuseringen på skærmen.

For at undgå en dobbeltoptagelse eller viste fluorescensbilleder på skærmen, skal du slukke overlejringen i venstre øjestykke.
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7.7 Billedindskydning af GLOW 
i øjestykket/-erne (User Settings)

1

Indskydningen af GLOW800-billederne kan defineres for hver 
bruger under fanen CaptiView ved hjælp af indstillingen 
"GLOW800" (1) og følgende valgmuligheder:
• OFF = ingen indskydning
• Billedindskydning højre = observationstype A-1
• Overlejring højre = observationstype A-2
• Overlejring venstre = observationstype A-3
• Overlejring venstre og højre = observationstype A-4

• Se brugsanvisningen til det tilsvarende Leica 
billedindskydningssystem (CaptiView).

• Hvis GLOW800-billedet indskydes i et eller begge øje-
stykker, reduceres valget af pseudo-farver til blå nr. 1 og 
grøn nr. 6, se kapitel 7.3.3.

• Hvis pseudo-farve slås fra for GLOW800 i tilfælde af  
billedindskydning, laves det overlejrede fluorescensbil-
ledet i sort/hvid.

• Hvis GLOW800-billedet indskydes i venstre eller begge 
øjestykker, kan skærmvisningen og optagelsen vise en 
let forskydning af fluorescenssignalet for hurtige 
bevægelser.

• Ved en stor forstørrelse på > 5,0× anbefales det af 
fysiske årsager at slå billedindskydning fra for at undgå 
overlejringer med øget støj.

7.8 Finfokusering af video
GLOW800 ULT har finfokusering og nulstilling af parfokalitet for 
videofokus.

123

Videofokus kan tilpasses dine behov ved at op (3) og/eller ned (1) 
på fokusknappen. Denne kommando kan gives via den grafiske 
brugerflade samt via håndtaget, hvis denne funktion er defineret.

Fokusjustering opererer i begge retninger med en uendelig 
cirkulær bevægelse. 

Finfokusering af video kan justeres tilbage til parfokalitetspositio-
nen ved at trykke på knappen Parfocality (2). Videofokusplanet 
justeres derefter til alle observatører med henholdsvis nul diopter 
og med korrekte individuelle diopterindstillinger. Denne kom-
mando kan også gives på den grafiske brugerflade samt via hånd-
taget, hvis denne funktion er defineret.
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8 Kontrollér lyset samt 
funktion og justering

8.1 Tjekliste før operation 
(GLOW800)

Rengøring af optisk tilbehør
	X Kontrollér, at det optiske tilbehør er rent.
	X Fjern støv og smuds.

Brug af GLOW800
	X Ved brug af GLOW800 skal der være en Doppler-ultralydsenhed 

eller en lignende enhed til rådighed i tilfælde af ingen eller 
mangelfuld visualisering af blodgennemstrømningen fra 
ICG/GLOW800-proceduren.

Afbalancering
	X Afbalancer mikroskopet efter monteringen (se 

brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).

Driftskontrol 
	X Tænd for mikroskopet.
	X Tænd for lyset. 
	X Kontrollér mikroskopets lys.
	X Test GLOW800 ved hjælp af testkortet.

Sterilitet
	X Monter den sterile afdækning.

Se brugsanvisningen til det relevante Leica 
operationsmikroskop for oplysninger om steriliserbare 
komponenter. 

8.2 Testkort
GLOW800-testkortet skal anvendes for at kontrollere, at GLOW800 
fungerer, at det hvide lys og fluorescensbilledet er indstillet korrekt 
samt at lysniveauet er korrekt.

ADVARSEL

Risiko for infektion på grund af ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X GLOW800-testkortet må ikke bruges i det sterile felt. 
	X Må kun bruges i ikke-sterile miljøer.
	X Mikroskopets lys må kun kontrolleres i et ikke-sterilt miljø. 
	X Det er vigtigt, at parfokalitetsindstillingen af Leica 

operationsmikroskopet er præcis. Følg vejledningen for 
indstilling af parfokalitet.

Testen klargøres på følgende måde:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01
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3

1 Trinvis forøgelse af NIR-intensitetsfelterne 0=lys til 9=mørk
2 NIR-fluorescensområde med lav intensitet inklusive 4 forskellige 

farveområder for hvidt lys
3 NIR-fluorescenssignal med høj intensitet med rundt punkt
4 Hul til fastgørelse af kortet
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8.3 Klargøring

ADVARSEL

Bruger valgt med programmeret fluorescensfunktion.
	X Korrekt bruger er aktiveret.
	X Klargøringskontrol er udført.
	X Mikroskopets lampe er inden for tolerancerne (se 

brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).

Testen klargøres på følgende måde:
	X Til generelle test anvendes forudindstillingen i GLOW800.
	X Placer GLOW800-testkortet under mikroskopet.

ADVARSEL

Risiko for infektion på grund af ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X GLOW800-testkortet må ikke bruges i det sterile felt. 
	X Må kun bruges i ikke-sterile miljøer.
	X Mikroskopets lys må kun kontrolleres i et ikke-sterilt miljø. 
	X Det er vigtigt, at parfokalitetsindstillingen af Leica 

operationsmikroskopet er præcis. Følg vejledningen for 
indstilling af parfokalitet.

	X Indstil arbejdsafstanden (WD) til 350 mm.
	X For at undgå reflekser skal mikroskopet stilles i en lille, men 

tilstrækkelig, vinkel over testkortet.
	X Følg vejledningen for indstilling af parfokalitet.
	X Fokuser ved at flytte mikroskopets position til den kraftigste 

forstørrelse (uden at fokusere!).
	X Efter placering og fokusering skal forstørrelsen ændres til 3,0×.
	X Flyt testkortet til midten af synsfeltet.
	X Skift til GLOW800-tilstand ved at trykke på tænd/sluk knappen 

til GLOW800 på håndtaget.
	X Juster fluorescenslyset til 50 %.
	X GLOW800-testkortet kan nu observeres i øjestykket i hvidt lys 

og på skærmen (ekstraudstyr) i fluorescens med hvidt lys.
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1 Optikholder til mikroskop
2 Testkort

Visning i øjestykke:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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Visning af testkortet ved observation med hvidt lys:
Huller i de farvede firkanter gør det muligt at kontrollere 
indstillingen af fluorescens- og hvidlysbilledet.
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8.4 Funktionsområder på testkortet
Test i observationstilstand for fluorescens med hvidt lys
Kontrollér, at fluorescensbilledet er justeret korrekt til 
hvidlysbilledet.

1. Alle lyse fluorescenspunkter skal passe nøjagtigt i hullerne  
i de farvede firkanter (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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2. Kontrollér fluorescensintensiteten (A–D).
Ved den ønskede WD = 350 mm, 
Forstørrelse = 3,0× og 
Lysstyrke GLOW800 = 50 %
I GLOW800-fluorescenstilstand skal minimum 
fluorescensbjælkerne 1-6 være synlige (E)!

3. Kontrollér, om pseudo-farven for fluorescens er den ønskede 
farve.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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4. Kontrollér farverne (F–I) i hvidlysbilledet i hvidlystilstanden. 
De bløde farver i de 4 farvede firkanter, rød, gul, grøn og blå, 
skal vises med samme farve på videoskærmen.

Test i sorthvid fluorescensobservationstilstand

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Kontrollér fluorescensintensiteten. Ved den ønskede WD = 350 mm, 
forstørrelse = 3,0× og belysning = 50 % i GLOW800-fluorescenstil-
stand skal minimum fluorescensbjælkerne 1-6 være synlige.

Hvis færre bjælker er synlige, skal det kontrolleres, at:
• Kortet ikke er udløbet
• Tærsklen er indstillet til 0 % (laveste) til 100 % (højeste).
• Belysningssystemerne fungerer som forventet:

• Lysmålerens visning er ok
• Pærens brugstid ikke er overskredet
• Lysstyret har den korrekt form

Kontakt Leicas servicetekniker, hvis der er behov for yderligere 
analyse.
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9 Betjening
ADVARSEL

Fare for skade på patienten på grund af ikke-godkendt 
fluorescensmedium.
	X Brug kun fluorescensmedier, der er godkendt til den 

planlagte anvendelse.

Ved brug af GLOW800 skal der være en Doppler-ultralydsen-
hed eller lignende til rådighed i tilfælde af ingen eller man-
gelfuld visualisering af blodgennemstrømningen fra 
ICG/GLOW800-proceduren.

9.1 Brug af GLOW800
	X Tænd for lyset i Leica operationsmikroskopet. 
	X Vælg en bruger: Vælg enten brugerindstillingen "Fluorescence 

Vascular GLOW800" eller din egen GLOW800-bruger.

9.2 Styring af funktionerne 
i GLOW800

Styring af funktionerne i GLOW800, f.eks. på mikroskopets venstre 
håndtag 

Trinvis loop

venstre håndtag højre håndtag

GLOW800 
tænd/sluk Afspilning

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
På håndtaget kan du skifte mellem hvidlystilstand (GLOW800  
On/Off) og GLOW800-tilstand. 

	X Tryk joysticket til venstre for at skifte mellem tilstandene.

ADVARSEL 

Fare for skader på patienten på grund af for kraftig stråling 
fra GLOW800.
	X Undgå langvarig og/eller for omfattende brug af stråling 

med GLOW800.

GLOW800-tilstanden deaktiveres automatisk efter højst 
180 sekunder (forudindstillet, værdien kan ændres) for at 
forhindre for kraftig eksponering af patienten med stråling 
fra GLOW800.

Funktionen "GLOW800 On/Off" aktiverer lyset i GLOW800 
og det følsomme kamera i GLOW800, skifter 
GLOW800-videosignalerne til systemets videoudgang, og 
video afspilles på skærmen.
Samtidig startes optagelsen af GLOW800-videosignalerne 
i den tilsluttede HDMD PRO optageenhed (ekstraudstyr).
Når der trykkes på knappen "GLOW800 On/Off" igen, vender 
systemet tilbage til hvidlystilstand og deaktiverer funktio-
nerne i GLOW800, og GLOW800-optagelsen afsluttes.

Afspilning 
	X Hvis en HDMD PRO-optageenhed (ekstraudstyr) er tilgængelig, 

startes afspilningen af det senest optagne loop på optageenhe-
den ved at trykke joysticket til højre.

Trinvis loop
	X Hvis en HDMD PRO-optageenhed (ekstraudstyr) er tilgængelig, 

kan du gå tilbage til tidligere optagne GLOW800-loop ved at 
trykke joysticket nedad flere gange. 
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10 GLOW Autofocus 
(ekstraudstyr)

10.1 Beskrivelse
10.1.1 Funktion
Funktionen GLOW Autofocus bruges til at foretage automatisk 
fokusjustering af Leica operationsmikroskoper med styreenhederne 
Leica OH6, Leica OHX eller ARveo. 
I standardindstillingen aktiveres autofokusfunktionen, og 
automatisk fokusering udføres, hver gang bremsen aktiveres.
Du kan også starte den automatiske fokusering via et håndtag eller 
en fodkontakt.

Se brugsanvisningen til det relevante Leica 
operationsmikroskop. 

10.2 Design
GLOW Autofocus er tilbehør til styreenhederne Leica OH6, Leica OHX 
eller ARveo. 

1

1 USB-stick med GLOW Autofocus

10.3 Installation
For installation af GLOW Autofocus, kontakt en Leica-
servicetekniker.

Efter installation af GLOW Autofocus, kan følgende vælges 
i menuen:

• Knappen Autofocus i hovedmenuen

• Fanen Autofocus i brugerindstillingerne
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• Funktionen "AF Start" kan vælges i indstillingerne for  
fod-/håndkontakter

I standardindstillingen aktiveres autofokusfunktionen, og 
automatisk fokusering udføres, hver gang bremsen aktiveres 
(bremsen starter AF).

10.4 Arbejde med GLOW 
Autofocus-systemet

Læs brugsanvisningerne til de tilhørende 
operationsmikroskopsystemer for oplysninger om betjening 
af styreenheden Leica OH6, Leica OHX eller ARveo.

GLOW Autofocus-systemet styres via styreenheden i Leica OH6, 
Leica OHX eller ARveo. Følgende indstillinger kan konfigureres via 
styreenheden:
• Aktivering/deaktivering af Autofocus
• Aktivering/deaktivering af parfokalitetsfunktionen til indstilling 

af diopter
• Ændring af autofokusvinduets størrelse
• Ændring af autofokusvinduets placering
• Tildeling af en knap til fodkontakt/håndkontakt til start af 

autofokus
• Lagring af individuelle autofokusindstillinger for den 

opererende læge

I standardindstillingen efter installation startes 
autofokusfunktionen, hver gang bremserne aktiveres.

10.4.1 Aktivering/deaktivering af GLOW 
Autofocus-systemet

Via hovedmenuen
Autofocus-systemet er aktivt, når knappen "Autofocus" er 
grønmarkeret.

1

Deaktivering af GLOW Autofocus-systemet
	X Klik på den grønne "Autofocus"-knap.

Der vises en meddelelse, hvorefter knappen "Autofocus" bliver grå.

Aktivering af GLOW Autofocus-systemet
	X Klik på den grå "Autofocus"-knap.

Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du vil 
aktivere autofokussystemet.
	X Tryk på "Confirm" for at aktivere autofokussystemet.
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Via betjeningselementer
Hvis du ikke ønsker automatisk fokusering, hver gang bremsen 
aktiveres, kan du deaktivere Autofocus og i stedet tildele 
funktionen til et håndtag eller en fodkontakt. 

	X Tryk på den tildelte knap.
Autofokusering udføres én gang.

10.4.2 Aktivering/deaktivering af parfokalitetsfunk-
tionen for diopterindstilling

Parfokalitetsfunktionen kan aktiveres i tillæg til 
autofokusfunktionen.

Med funktionen Autofocus Parfocality understøttes justeringen af 
brugerens diopterindstilling.
	X Tryk på knappen "Parfocal" (1) på hovedsiden på den grafiske 

brugerflade for at indstille finfokusering i GLOW800 til parfokal 
position. 
	X Hvis "Parfocality" (2) er aktiveret i brugerindstillingerne, og en 

knap er tildelt til "Autofocus", skal du trykke på denne knap. 
Funktionen "Autofocus" fokuserer automatisk på det valgte 
objektområde med den kraftigste forstørrelse og viser et skarpt 
videobillede med middel forstørrelse i parfokal position.
Alle observatører kan nu tilpasse diopterne for hvert øjestykke, så 
det valgte objektområde kommer i fokus.

10.4.3 Indstillinger for autofokus 

2

Det lille grå felt i midten angiver autofokusvinduet. Den stiplede 
linje angiver det maksimale tilgængelige autofokusvindue.

Størrelse
	X Justering af autofokusvinduets størrelse.

Mulige indstillinger  10 % til 100 % 
Standardværdien  25 % (anbefales)

Position X/position Y
	X Juster positionerne X og Y i autofokusvinduet.

Mulige indstillinger  0 % til 100 % 
Standardværdi    50 % for hver, så autofokusvinduet 

placeres nøjagtig i midten (anbefales)
AF Mode
	X Aktiver/deaktiver AF Mode.

Bremsen starter AF
• Når funktionen er aktiveret, starter autofokusfunktionen,  

når bremseknappen udløses.
• Når funktionen er deaktiveret, og AF Mode er aktiveret,  

kan autofokusfunktionen startes via en anden tast, der 
defineres i brugerindstillingerne.

10.4.4 Tildeling af en knap til start af 
autofokusfunktionen

	X Vælg en brugerindstilling.
	X Vælg fanen "Foot/Hand 1" eller "Foot/Hand 2".

På listen over tilgængelige funktioner vises "AF Start".
	X Tildel funktionen "AF Start" til en knap.

Der findes flere oplysninger om tildeling af funktioner  
til fod-/håndkontakten og lagring af brugerindstillinger 
i brugsanvisningen til det relevante 
operationsmikroskopssystem.

10.4.5 Scanning med autofokus
Medmindre andet er specificeret i servicemenuen for autofokus, 
scanner autofokusfunktionen op og ned for at finde det bedste 
fokusplan i WD-området fra 225 til 600 mm med udgangspunkt 
i den aktuelle position.
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11 Pleje og vedligeholdelse
GLOW800 er tilbehør til et Leica operationsmikroskop.  
Der findes oplysninger om pleje og vedligeholdelse 
i brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet.

12 Bortskaffelse
Ved bortskaffelse af produkterne skal alle gældende nationale love 
overholdes, og i den forbindelse skal de relevante miljøstationer 
anvendes. Apparatets emballage bortskaffes via genbrugssystemerne.
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13 Hvad gør man, når...?
Hvis de elektrisk styrede funktioner ikke fungerer korrekt, skal følgende altid kontrolleres først: 
• Er strømmen slået til?
• Er strømkablerne tilsluttet korrekt?
• Er alle forbindelseskabler tilsluttet korrekt?
• Er alle videokabler tilsluttet korrekt?

13.1 Generelt

For oplysninger om funktionsfejl vedrørende Leica operationsmikroskopet henvises til brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet.

13.2 GLOW800
13.2.1 Kalibrering

Observation Årsag Afhjælpning

GLOW800-indskydningen i øjestykket passer ikke 
til det optiske billede.

CaptiView-kalibreringen er gået tabt 	X Kalibreringen skal udføres igen. 
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

GLOW800-fluorescensbilledet er korrekt justeret 
til hvidlysbilledet

Indstillingen, der skal passe til begge billeder,  
er forkert

	X Indstillingerne skal tilpasses, så de passer til 
begge billeder. 
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

13.2.2 VPU

Observation Årsag Afhjælpning

Forkerte oplysninger vises til brugeren for 
fortolkning 

Kalibreringsfejl i enhedens algoritme 	X Brug nulstillingsknappen til genstart/
nulstilling af systemet.

Forkert kontrol før drift 	X Gentag den procedure, der udføres før drift.
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Systemet starter ikke Elektronisk fejl 	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Videosignalet viser et rødt kryds/rødt "X" Kamerasignalet mangler 	X Brug nulstillingsknappen til genstart/
nulstilling af systemet.
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Systemet er frosset/reagerer ikke Fejl i softwarens initialiseringsproces 	X Brug nulstillingsknappen til genstart/
nulstilling af systemet.

13.2.3 Begrænsning

Observation Årsag Afhjælpning

Ved høj forstørrelse er GLOW800-fluorescensen 
ude af fokus, selvom hvidlysbilledet er skarpt

Ved høj forstørrelse kan NIR-fokus variere i 
forhold til WL-fokus

	X Reducer forstørrelsen, indtil 
GLOW800-billedet er skarpt
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Observation Årsag Afhjælpning

Nogle dele af fluorescensbilledet er skarpe 
(interesseområde), mens andre er ude af fokus

Fluorescensen, der er ude af fokus, dækker ikke 
objektet, men flyder over det

Selvom ROI er i fokus, er andre fluorescerende 
områder det muligvis ikke og kan producere 
forstyrrelse, flydende fluorescens. Hvis ikke alle 
fluorescerende områder kan være i fokus, kan 
denne effekt ikke undgås.

Dobbeltfluorescens, flydende med forsinkelse  
på skærmen og i optagelsen

Når fluorescensen indskydes i venstre øjestykke, 
optages og vises fluorecensbilledet to gange  
på skærmen

	X For at undgå et billede med dobbeltfluore-
scens skal overlejringen slukkes i venstre 
 øjestykke.

Flowsignalet er lavet/mørkt, usynligt eller 
støjende

Fluorescenssignalet er meget lavt som følge af 
høj forstørrelse og/eller arbejdsafstanden

	X Sørg for, at GLOW800-belysningen/excitatio-
nen indstilles til 100 %, reducer forstørrelsen, 
og/eller forøg ICG-dosis hvis muligt.

Med en ICG-dosis på 12,5 mg/75 kg genererer 
GLOW800 fluorescensbilleder med god synlighed 
selv ved høje forstørrelser eller arbejdsafstande.

Pæren har lav effektivitet og skal udskiftes,  
eller belysningssystemet er uden for 
specifikationsområdet (lav lystransmission fra 
det fiberoptiske lysstyr eller 
belysningsstrålebanen)

	X Kontrollér pærens levetid og 
belysningssystemet. 
	X Kontakt Leicas servicetekniker, hvis der er 

behov for professionel analyse.

13.2.4 Brugerkorrektioner

Observation Årsag Afhjælpning

Der vises hverken et skarpt GLOW800-billede  
eller et skarpt hvidlysbillede på skærmen

Finfokuseringen af video er ikke indstillet korrekt 	X Tryk på parfokalitetsknappen, eller juster 
finfokuseringen manuelt ved at trykke på 
knapperne (+) eller (–).

Diopterindstillingerne på kirurgens øjestykke er 
forkert, og du arbejder ikke i parfokalitet

	X Tryk på parfokalitetsknappen, juster WD for 
at modtage et skarpt videobillede, og indstil 
diopterne korrekt.

Flowsignalet er overeksponeret Fine kar og perfusion lyser for meget op. ICG-
koncentrationen i bolus er muligvis for høj

	X Reducer ICG-dosis til 12,5 mg/75 kg, og/eller 
reducer GLOW-lysstyrken (belysnings-/
excitationsintensitet) til 50 %.

Flowsignalet er overmættet eller for 
dominerende

Der er ikke nogen transparens i signalet, og 
signalet virker fladt. GLOW "Intensity" er mulig 
vis for høj

	X Reducer GLOW "Intensity" til det normale 
niveau på 50 % eller derunder.

Flowsignalet er lavt Fluorescensen er svag, flowet vises ikke i fine kar. 
ICG-koncentrationen er muligvis for lav

	X Forøg om muligt ICG-dosis.

Flowsignalet er for lyst GLOW "Intensity" er for lav 	X Forøg GLOW "Intensity". 
Standardindstillingen er 50 %.

Indskudt fluorescensbillede i øjestykket er svagt/
lyst, selvom signalet på skærmen er godt

Fluorescenssignalet er for lavt til at give god 
overlejring ved højere forstørrelser og WD'er

	X Reducer forstørrelsen, og kontrollér, at 
belysningen/excitationen er indstillet til 
mindst 100 %.

Lysstyrken af det indskudte billede af for lav 	X Forøg lysstyrken på CaptiView-
indskydningen.
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Observation Årsag Afhjælpning

Lysstyrken i GLOW800-billedet er ikke 
tilstrækkelig 

Ved lavere WD'er og højere forstørrelse vil 
BrightCare Plus reducere belysningen/excitatio-
nen for GLOW800

	X Deaktivér BrightCare Plus for GLOW800 for at 
få maksimal excitationsintensitet.

GLOW800-billedet viser kun højintensiv fluore-
scens. Lavintensitetsfluorescens og flowsignal 
mangler i fine kar

Det nedre tærskelniveau er indstillet for højt 	X Reducer det nedre tærskelniveau til ≤8 % for 
at få vist hele fluorescensintensitetsområdet.

Flowsignalet i fine kar er ikke synligt i nogle 
tilfælde, kun kraftig FL vises

GLOW "Lower Threshold" er indstillet for højt, 
muligvis via en utilsigtet håndtagskommando

	X For at undgå utilsigtede ændringer i tærsklen 
skal du kontrollere, om GLOW "Lower Thres-
hold" "+" eller "–" er aktiveret på knappen 
på håndtaget. Hvis det er tilfældet, skal  
du slette denne funktion i håndtagsindstillin-
gerne.

Flowsignalet til objektkontrast er for lavt Farvens "Saturation" i GLOW-billedet er for høj 	X Reducer GLOW "Saturation".

Hvidlysdelen af GLOW-billedet mangler farver Farvens "Saturation" i GLOW-billedet er for lav 	X Forøg GLOW "Saturation".
Bemærk  Forøget "Saturation" kan reducere 

kontrasten af indspejlet FL-information 
oven på WL-objektbilledet.

Det indskudte fluorescensbillede i øjestykket er 
svagt/lyst, selvom signalet på skærmen er godt

Fluorescenssignalet er for lavt til at give god 
overlejring ved højere forstørrelser og WD'er

	X Reducer forstørrelsen, og kontrollér, at 
belysningen/excitationen er indstillet til 
mindst 100 %.

2) Lysstyrken af det indskudte billede af for lav 	X Forøg lysstyrken på CaptiView-
indskydningen.

Lav fluorescens dækker store dele af billedet Ekstern NIR-stråling registreres og vises 	X Sluk den eksterne lyskilde, der producerer 
NIR-stråling i det GLOW800-registrerede 
spektralområde, og/eller forøg den nedre 
tærskel til 8 %.

Et fluorescenssignal afspejles i omgivende væv 	X Forøg den nedre grænse til 8 %-12 %.

Den resterende ICG viser lav fluorescens 	X Forøg den nedre grænse til 8 %-12 %.

13.2.5 Fejl

Observation Årsag Afhjælpning

Der vises ikke noget GLOW-billede GLOW800-tilstanden er ikke aktiv 	X Kontrollér, at fluorescens-LED'en og 
styreenheden viser GLOW800-tilstanden.
	X Kontrollér, om funktionen GLOW800 On/Off 

er tildelt til den ønskede knap og det ønskede 
håndtag.
	X Brug testkortet til at udføre en korrekt test.
	X Kontakt Leicas servicetekniker, hvis 

problemet fortsætter.
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Observation Årsag Afhjælpning

GLOW800-billedet på skærmen er ikke skarpt ved 
lav forstørrelse, men hvidlysbilledet er skarpt selv 
ved lav forstørrelse

Fokusplanet for fluorescens er ikke justeret. 	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Forstyrrende fluorescenssignaler især i det 
yderste af synsfeltet

Omgivende NIR-lys >800 nm registreres af 
GLOW-kameraet i det ydre synsfelt (FoV), 
hvorimod fokuspunktet er placeret lavere

	X Sluk den eksterne lyskilde, der producerer 
NIR-stråling i det GLOW800-registrerede 
spektralområde.

GLOW-belysningen berører grænsen af 
hulrummet og producerer forstyrrende 
fluorescensartefakter

	X Luk belysningens iris for at undgå belysning 
af uinteressante områder.

GLOW-fluorescensvideobilledet dækker hele 
synsfeltet

Det omgivende NIR-lys fra en lyskilde på operati-
onsstuen eller belysningen på operationsstuen 
når objektfeltet og registreres af fluorescenska-
meraet i hele det ydre synsfelt (FoV)

	X Sluk for den eksterne NIR-lyskilde.
	X For at registrere denne lyskilde på operati-

onsstuen skal du slukke mikroskopbelysnin-
gen og fokusere mikroskopet på et stykke 
hvidt papir i GLOW-tilstand.
	X Så længe der foreligger et forkert signal, er 

det omgivende NIR-lys aktivt. Sluk lyskil-
derne på operationsstuen et efter et, indtil 
problemet forsvinder.

Flowsignalet fremstår mørkt på 3D-skærme Visningsposition under og/eller lateralt forskudt i 
forhold til skærmens akse medfører, at det viste 
billede bliver mørkere

	X Placer skærmens akse ud for din 
observationsretning.

13.2.6 HDMD

Observation Årsag Afhjælpning

Der er ikke et GLOW-fluorescensbillede på 
skærmen, og det er ikke indskudt, selvom det 
fungerede tidligere

Der er ikke mere ledig diskplads på HDMD PRO-
harddisken. 

	X Kontrollér harddiskens kapacitet:
	X Hvis HDMD PRO-harddisken er fuld, skal du 

gemme og slette ikke anvendte brugerdata, 
så der skabes tilstrækkelig kapacitet.

13.3 GLOW Autofocus-system

Fejl Årsag Afhjælpning

Mikroskopet finder ikke fokus Fokus ligger uden for den konfigurerede værdi for 
den relative autofokustilstand

	X Værdien for den relative autofokustilstand 
skal korrigeres af serviceteknikeren.

Fokuseringen kan ikke finde et vandret billedplan 
i vinduet til konfiguration af autofokus

	X Reducer autofokusvinduet.
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14 Tekniske data
14.1 Tekniske dataGLOW800
Fluorescensexcitation 790 nm (GLOW800)
Fluorescenssignal 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spektre

Billedsensor 3× 1/1,2"

NIR-kamera HD-farvekamera med høj følsomhed

For tekniske data vedrørende Leica operationsmikroskopet 
henvises til brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet.

Kameraets billedstørrelse for visningsområdet 

 

 

 

1 2 3

1 Kameraets billedstørrelse
2 Synsfelt
3 Skærmstørrelse

Figuren viser kameraets billedstørrelse vedrørende 
synsfeltet for de visuelle videokamera og GLOW800 NIR-
kameraet. Bemærk, at synsfeltet ikke dækkes helt af 
dokumentationssystemet.

14.2 Kompatibilitet

Leica 
operationsmikroskoper

Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 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

14.4 Overholdte standarder
Overensstemmelse CE
•  Elektrisk medicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav 

i IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.

•  Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Medical Division i Leica Microsystems (Schweiz) AG har et 

certificeret administrationssystem til den internationale 
standard ISO 13485, som omhandler kvalitetsstyring, 
kvalitetssikring og miljøstyring.

15 Producentens erklæring 
vedrørende 
elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

GLOW800 er testet i kombination med Leica 
operationsmikroskoper. For erklæring om elektromagnetisk 
kompatibilitet henvises til brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet.



Afsnit B: GLOW800 for ARveo 8
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16 Indledning
16.1 Om denne brugsanvisning
GLOW800 er tilbehør til Leica operationsmikroskoper. 
Denne brugsanvisning indeholder en beskrivelse af funktionerne 
i GLOW800. 
Der findes oplysninger og en beskrivelse af Leica 
operationsmikroskopet i brugsanvisningen for det pågældende 
operationsmikroskop.

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

	X Læs denne brugsanvisning grundigt, før produktet 
anvendes.

16.2 Symboler i denne brugsanvisning
Symbolerne i denne brugsanvisning har følgende betydning:

Symbol Advarsels-
ord

Betydning

Advarsel Advarsel mod farer ved brug eller mod 
ukorrekt anvendelse, som kan føre til 
personskader eller dødsfald. 

Forsigtig Angiver en potentielt farlig situation eller 
forkert anvendelse, som, hvis den ikke 
undgås, kan resultere i mindre eller mode-
rate personskader. 

Bemærk 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  Handling påkrævet. Dette symbol angiver, 
at du skal udføre en eller flere specifikke 
handlinger.

17 Sikkerhedsanvisninger
Et Leica operationsmikroskop med GLOW800 er en avanceret 
teknologisk enhed. Ikke desto mindre kan der opstå farlige 
situationer under en operation. 
	X Følg altid anvisningerne i denne brugsanvisning og i brugsan-

visningen til Leica operationsmikroskopet samt især sikkerheds-
forskrifterne.
	X I henhold til forbundslovgivningen er denne enhed begrænset 

til salg af eller på ordination af en læge.

17.1 Tilsigtet brug
• GLOW800 er tilbehør til Leica operationsmikroskoper, som 

anvendes til visning af intraoperativ blodgennemstrømning i 
det cerebrale vaskulære område og bypass-transplantater under 
bypassoperation i koronare arterier (CABG) samt blodgennem-
strømning under plastikkirurgi og rekonstruktionskirurgi.

Kontraindikation
• De medicinske kontraindikationer, som er relevante for brugen 

af Leica operationsmikroskopet med GLOW800 kombineret med 
et fluorescensmedium, er dem, der skal tages højde for ved 
brug af egnede varemærkebeskyttede stoffer og avancerede 
undersøgelsesteknikker.

ADVARSEL

Risiko for øjenskader.
	X GLOW800 må ikke anvendes til oftalmologi.

17.2 Farer ved brug

ADVARSEL

Risiko for infektion på grund af ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X GLOW800-testkortet må ikke bruges i det sterile felt. 
	X Må kun bruges i ikke-sterile miljøer.
	X Mikroskopets lys må kun kontrolleres i et ikke-sterilt 

miljø. 
	X Det er vigtigt, at parfokalitetsindstillingen af Leica 

operationsmikroskopet er præcis. Følg vejledningen for 
indstilling af parfokalitet.

ADVARSEL

Bruger valgt med programmeret fluorescensfunktion.
	X Korrekt bruger er aktiveret.
	X Klargøringskontrol er udført.
	X Mikroskopets lampe er inden for tolerancerne (se 

brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).
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ADVARSEL

Fare for skade på patienten på grund af ikke-godkendt 
fluorescensmedium.
	X Brug kun fluorescensmedier, der er godkendt til den 

planlagte anvendelse.

ADVARSEL

Fare for skader på patienten på grund af for kraftig stråling 
fra GLOW800.
	X Undgå langvarig og/eller for omfattende brug af stråling 

med GLOW800.
	X GLOW800-tilstanden deaktiveres automatisk efter højst 

180 sekunder for at forhindre for kraftig eksponering af 
patienten med stråling fra GLOW800.

17.3 Anvisninger til den 
driftsansvarlige

	X Ved brug af GLOW800 skal der være en Doppler-ultralydsenhed 
eller lignende til rådighed i tilfælde af ingen eller mangelfuld 
visualisering af blodgennemstrømningen fra ICG/GLOW800-
proceduren.

17.4 Mærkning
Typeskilt

UDI-mærkat

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

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)

Obligatorisk mærkat
Læs brugsanvisningen grundigt, før produktet anvendes. 
Webadresse til elektronisk version af brugsanvisningen.
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18 Beskrivelse 
18.1 Funktion
Lyset til GLOW800 er en xenonpære, der sidder i Leica operations-
mikroskopet. Denne pære leverer et synligt, nær-infrarødt lys. 
NIR-lyset kan ikke observeres gennem operationsmikroskopet, men 
det optages ved hjælp af et specialkamera og visualiseres på skær-
men på Leica operationsmikroskopet.
Ved hjælp af de greb/knapper, der er defineret i brugerindstillin-
gerne, kan du skifte mellem synligt lys og GLOW800-lys.

Se brugsanvisningen til det relevante Leica 
operationsmikroskop. 

18.2 Design
GLOW800 er tilbehør til en M530-optikholder. 

18.2.1 M530-optikholder med GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Billedindskydningsmodul Leica CaptiView (ekstraudstyr)
3 Fluorescensmodul Leica FL400, FL560 eller FL400/560 

(ekstraudstyr)
4 M530-optikholder

�

�

�

�

�

�

1 Brugerflade til lateral venstre og højre assistent
2 Brugerflade bagerste/modsatte assistent, kan roteres 360°
3 Fint fokus for bagerste assistent
4 Skift lateral eller bagerste assistent
5 Brugerflade ansvarlig kirurg, kan roteres 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Leica ARveo 8 
operationsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

1

2

3

4

5

1 M530-optikholder
2 Videoskærm
3 Styreenhed med touchpanel
4 Håndbøjle
5 Lysenhed med GLOW800-filtre
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19 Betjeningselementer
19.1 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) på håndtagene 
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.

Indstillinger på håndtaget for GLOW800

Trinvis loop

venstre håndtag højre håndtag

GLOW800 
tænd/sluk Afspilning

Y+

Y–

X– X+

Det anbefales at bruge joysticket med 4 funktioner (2) til styring af 
GLOW800 i overensstemmelse med definitionerne i indstillingen for 
GLOW800. Det er dog muligt at tildele kontakterne (1), (2), (3) og (5) 
på håndtaget enkeltvis i konfigurationsmenuen efter brugerens 
behov.
I alle indstillingerne frigør kontakt (4) alle bremser. Denne kontakt 
kan ikke konfigureres til andre funktioner. 

19.2 Status-LED og display
De LED-indikatorer, der er placeret på stativets C-arm, er inden for 
kirurgens nære synsfelt og informerer om mikroskopets fluore-
scens- og optagestatus:

19.2.1 Leica ARveo 8 - status-LED

1
2

1 Status-LED for fluorescens
2 Status-LED for optagelse

Status-LED for fluorescens (1) angiver fluorescensaktiviteten
 hvid: ingen fluorescens,

  tilstand med hvidt lys
 blå: FL400 er tændt
 cyan: FL560 er tændt
 magenta: GLOW800 er tændt

Status-LED for optagelse (2) lyser
 rød: GLOW800 loop-optagelse i gang

 grøn: GLOW800 afspilningstilstand
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19.3 GUI-aktivering
Ud over ved hjælp af knappen på håndtaget kan GLOW800 også 
aktiveres og deaktiveres fra panelet på touchsskærmen. Hvis du 
trykker på tilstandsikonet (1), vises en menu med tilgængelige 
fluorescens-tilstande. Når du trykker på knappen, bliver den valgte 
tilstand straks aktiv. Hvis du trykker på "White Light", stilles 
systemet tilbage til hvidlystilstand.

1
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20 Oversigt
20.1 Anvendelse
Kirurgen kan bruge tilbehøret GLOW800 (ekstraudstyr) til at exci-
tere og observere nær-infrarød (NIR) fluorescens (FL) i fluoroforen 
(ICG) med operationsmikroskopet ARveo 8.

Det filtrerede NIR-fluorescenssignal fra fluoroforen (ICG) optages af 
et NIR-følsomt videokamera i GLOW800 ULT og behandles i 
mikroskopcomputerenheden.

20.1.1 Fluorescens-observationstilstande
GLOW800 har to typer observation af fluorescensvideosignalet:

Type A: pseudo-farvetilstand (pseudo-farve TIL) 

Sorthvid (monokrom) fluorescensvisning, video 2A

Type B: Sorthvid (monokrom) tilstand (pseudo-farve FRA)
Objektvisning med hvidt lys 1B

Sorthvid (monokrom) fluorescensvisning, video 2B
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20.1.2 Layout ved fluorescensvisning
Følgende optagelses- og visualiseringsindstillinger kan foruddefi-
neres på siden "View Configuration" i afsnittet "Settings". For hver 
af de mulige visningsindstillinger kan du afgøre, hvor du vil vise det 
monokrome og/eller det pseudo-farvede billede på skærmen. Du 
kan gøre dette ved at trække det ønskede billede og slippe det i den 
ønskede visningszone.
	X Åbn siden "Settings" som beskrevet under 21.1.1
	X Tryk på knappen "View Configuration".

Siden "View Configuration" åbner, hvor du har 3 forskellige 
muligheder for at konfigurere visningen på skærmen: Single 
content (1), Picture-in-Picture (2), Side-by-Side (3).

1 2 3

Visningen "Single content"
Enkelt videovisning på skærmen. Enten pseudo-farve eller 
monokrom. 
	X Tryk på visningsmuligheden "Single content" (1).
	X Brug træk-og-slip-funktionen på berøringspanelet for at 

konfigurere enten visning af videooptagelse i pseudo-farve eller 
visning af videooptagelse i monokrom på stativskærmen.

Billede-i-billede
Billede-i-billede-visning af video i pseudo-farve og monokrom på 
skærmen. 
	X Tryk på visningsmuligheden "Picture-in-Picture" (2).
	X Brug træk-og-slip-funktionen på berøringspanelet for at 

konfigurere enten visning af videooptagelse i pseudo-farve eller 
visning af videooptagelse i monokrom på stativskærmen i 
større eller mindre omfang.
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Side-om-side
Side-om-side-visning af video i pseudo-farve og monokrom på 
skærmen.
	X Tryk på visningsmuligheden "Side-by-Side" (3).
	X Brug træk-og-slip-funktionen på berøringspanelet for at 

konfigurere enten visning af videooptagelse i pseudo-farve eller 
visning af videooptagelse i monokrom på venstre eller højre side 
af stativskærmen.

BEMÆRK

Pseudo-farve-skærmen på siden "View Configuration" er kun til 
illustrative formål. 
Om du har valgt "GREEN" eller "BLUE" som pseudo-farve, vises 
pseudo-farvebilledet under "View Configuration" altid med 
"GREEN", men på skærmen vises den pseudo-farve, du har valgt, 
korrekt.

20.1.3 Fluorescensvideooptagelse
GLOW800-videooptagelse genererer to videoer:

1. Den første er altid den monokrome videostrøm
2. Den anden strøm optager det, der er defineret i "AR Ocular 

Settings" (se kapitlet 21.1.7):
• hvis "Pseudocolor" er deaktiveret

• Kun hvidlysvideo
• hvis "Pseudocolor" er aktiveret

• Kombineret hvidlysvideobillede med overlejret 
fluorescensinformation i pseudo-farve

Alle videoer generes fra mikroskopets venstre VL-kamera (video 
venstre) og venstre FL-kamera.
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21 Ændring af GLOW800-
indstillingerne

21.1 Brugerdefinerede indstillinger
21.1.1 Åbning af siden "User Settings"

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
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21.1.2 Fluorescensindstillinger
	X Åbn siden "Settings" som beskrevet under 21.1.1
	X Tryk på ikonet "Fluorescence Settings".

Panelet "Select function" vises.
	X Tryk på fanen "Fluorescence".

4

	X Tryk på "GLOW800" (4).
Siden "Fluorescence Settings" vises:

21.1.3 GLOW800-lysstyrke (excitationsintensitet)
	X Følg de trin, der er beskrevet i 21.1.2 for at åbne siden 

"Fluorescence Settings".

1

Anbefalede excitationsindstillinger
Standardindstillingen og den anbefalede indstilling for 
"Excitation" (1) er 100 %, så der opnås en god fluorescens-
synlighed ved store forstørrelser og arbejdsafstande.

	X Tilpas indstillingen "Excitation" (1) ved hjælp af skyderen.
	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.

BEMÆRK

Foretag ikke ændringer af indstillingerne, og rediger ikke 
brugerlisten, mens mikroskopet er i brug på en patient. Tilstanden 
GLOW800 standses automatisk, hvis indstillingerne ændres.
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21.1.4 Tærskelværdi
Med "Lower Threshold" og "Upper Threshold" kan det fluorescens-
intensitetsområde, der skal vises i fluorescensvisningen med hvidt 
lys, defineres. Signaler med lav intensitet (dvs. støj) og/eller signa-
ler med høj intensitet kan filtreres fra ved at definere en øvre og 
lavere tærskel ved hjælp af de to skydere. Standardværdierne for de 
nedre og øvre tærskler er henholdsvis 23 % og 80 % for at få vist 
hele området af fluorescenssignalerne. 

1 2

	X Forøg eller reducer "Upper Threshold" (1) og "Lower threshold" 
(2) ved hjælp af skyderbjælkerne. 
	X Du kan også tilpasse værdierne for "Lower Threshold" fra live-

skærmen ved hjælp af rotationsmenuen (3): 

3

BEMÆRK

Der bevares altid en forskel på 10 % mellem de øverste og nederste 
tærskelværdier.
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Testkortet kan bruges til at vise, hvordan funktionen "Threshold" påvirker fluorescenssignalet.

Den nedre tærskel på 0 % og den øvre tærskel på 100 % – alle fluorescensintensiteter vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Sorthvid fluorescensobservation 
(Videoskærm)

Hvidt lys + fluorescensobservation
(Videoskærm)

Nedre tærskel på 60 % og øvre tærskel på 100 % – kun middel til høj intensitet vises

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Sorthvid fluorescensobservation 
(Videoskærm)

Hvidt lys + fluorescensobservation
(Videoskærm)

Nedre tærskel på 40 % og øvre tærskel på 70 % – kun middel til høj intensitet vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Sorthvid fluorescensobservation 
(Videoskærm)

Hvidt lys + fluorescensobservation
(Videoskærm)
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21.1.5 Intensitet
Skyderbjælken "Intensity" (1) bruges til at justere fluorescenskon-
trasten, lysstyrken og transparensen i forhold til objektets detaljer. 
Intensitetsværdierne går fra 0 % til 100 %, standardværdien er 
50 %. Fluorescens er synlig i hele procentintervallet. Ved 0 % inten-
sitet kan fluorescensen for eksempel kun lige anes, mens indhold 
med hvidt lys er dominerende, og ved 100 % intensitet er fluore-
scensen meget mere intens og dominerende.

1

	X Du kan også tilpasse værdierne for "Intensity" fra live-skærmen 
ved hjælp af rotationsmenuen (2). 

2

Minimal intensitetsindstilling – 0 %

Middel intensitetsindstilling – 50 %

Maksimal intensitetsindstilling – 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X For at undgå intensiv belysning på korte arbejdsafstande skal 

BrightCare (1) for GLOW800 aktiveres. 

1

I tilfælde af høje forstørrelser på korte arbejdsafstande påvirkes 
fluorescensintensiteten negativt af tekniske grunde, og BrightCares 
begrænsning af excitationsintensiteten for GLOW800 kan deaktive-
res for at opnå bedre excitations- og fluorescensintensitet.

ADVARSEL

Hvis "BrightCare for GLOW800" er deaktiveret, kan 
lysintensiteten skade patienten, da der anvendes for meget 
lys mod vævet i længerevarende GLOW800-tilstand!
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Fluorescenssynlighed
Funktionen GLOW800 optimerer automatisk fluorescenssynligheden 
med henblik på at modtage det bedst tænkelige billede og sikre et 
bredt arbejdsområde for mikroskopparametrene og ICG-doseringen.
Disse parametre har dog stadig betydning for fluorescenssynlighe-
den, som det fremgår af følgende forklaring til yderligere optimering.

FL-synlighed =
belysning × dosis

Mag2 × WD2

FL-synlighed: fluorescensens lysstyrke/synlighed på skærmen
Belysning: mikroskopexcitationsintensitet
Dosis: indskudt ICG-mængde i mg/kg
Mag.: forstørrelse
WD: arbejdsafstand

ICG-dosis besluttes af anæstesilægen og/eller kirurgen.

• Mindre excitationsintensitet "Brightness GLOW800" og/eller 
lavere ICG-dosis reducerer fluorescenssynligheden især ved høj 
forstørrelse og/eller lang arbejdsafstand. Mindre fluorescens-
synlighed eller fluorescensens lysstyrke kan observeres allerede 
ved lav forstørrelse og WD'er.

• Større excitationsintensitet "Brightness GLOW800" og/eller 
højere ICG-dosis øger fluorescenssynligheden især ved høj 
forstørrelse og/eller lang arbejdsafstand og kan kompensere for 
reduktionen af disse to optiske parametre.

Fluorescenssynligheden kan falde selv under standardbetin-
gelser, hvis belysningssystemets effektivitet reduceres, eller 
xenonpæren er ved at være udtjent.

BEMÆRK

Der er en standardbegrænsning for WD og Mag ved brug af 
tilstanden GLOW800. Hvis WD og Mag er over denne grænse, inden 
der skiftes til tilstanden GLOW800, reduceres WD og Mag, så snart 
der skiftes til tilstanden GLOW800, og billedet bliver uskarpt.

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

BEMÆRK

Når grænsen for arbejdsafstand anvendes, skal positionen af mikro-
skopet muligvis ændres for at bevare fokus (mikroskopet skal være 
inden for grænseværdien eller tættere på).

Leicas serviceteknikere kan i servicemenuen omdefinere grænse-
værdierne 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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21.1.7 Valg af pseudo-farve og billedindskydning i øjestykke(r) med CaptiView 
	X Naviger til siden "Settings" som beskrevet under 21.1.1
	X Tryk på ikonet "AR Ocular Settings".

Siden "AR Ocular Settings" åbner.
	X Sørg for, at du befinder dig på fanen "GLOW800".

Pseudo-farven kan defineres for skærmvisningen og øjestykkerne* på siden "AR Ocular Settings".

*Med CaptiView billedindskydning indbygget i operationsmikroskopet ARveo 8, kan informationer om fluorescens i GLOW800 observeres 
i højre, venstre eller begge øjestykker som et indskudt digitalt billede eller overlejret afhængig af den valgte fluorescensobservationstype 
og CaptiView-indstillingerne.

Med pseudo-farven indstillet til "GREEN" eller "BLUE"
Du kan indstille "Pseudocolor" til "GREEN" (1) eller "BLUE" (2) for det indskudte pseudo-farvesignal og fluorescenssignal på skærmen. 
Farven vises på siden "AR Ocular Settings":

1 2

BEMÆRK

Når du anvender testkortet, bør fluorescens-pseudo-farveresultaterne på billedet på skærmen og billedet, der er indskudt i øjestykket/
øjestykkerne, se ud som følger:

"GREEN" "BLUE"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!
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0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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Indskydningen af GLOW800-billederne kan defineres for hver bruger under fanen "AR Ocular Settings" ved hjælp af indstillingen 
"GLOW800" og følgende valgmuligheder:

• Venstre øje: "OFF" og højre øje: "OFF"
Øjestykker: Live optisk sti på objektet i både venstre og høje 
øjestykke.

• Venstre øje: "OFF" og højre øje: "Optical + Digital"
Øjestykker: Digitalt hvidlysbillede med indlejret fluorescens 
i pseudo-farvevideo i højre øjestykke og optisk 2D-billede 
i venstre øjestykke.

• Venstre øje: "OFF", højre øje: "Digital Only"
Øjestykker: På høje øje skal brugeren se digitalbilledet med den 
valgte overlejringsfarve fra højre øjestykke.

• Venstre øje: "Optical + Digital", højre øje: "OFF"
Øjestykker: Live optisk hvidlysbillede med indspejlet digital 
pseudo-farve-fluorescens i venstre øjestykket og live optisk 
billede i højre øjestykke:

• Venstre øje: "Optical + Digital" og høje øje: "Optical + Digital"
Øjestykker: Digitalt pseudo-farve-fluorescensbilledoverlejring 
i begge øjestykker.
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Med "Pseudocolor" indstillet til "OFF"

• Venstre øje: "OFF" og højre øje: "OFF"
Øjestykker: Live optisk sti på objektet i både venstre og høje 
øjestykke.

• Højre øje: "Digital Only"
Øjestykker: Venstre øje er automatisk indstillet til "OFF", og på 
højre øjestykket skal brugeren se det monokrome digitalbillede.

BEMÆRK

Hvis "Pseudocolor" deaktiveres, vises følgende på skærmen:
• Det monokrome fluorescensbillede i tilstanden "Single image" 

eller
• Det monokrome fluorescensbillede og det digitale hvidlysbillede 

i tilstanden "Picture-in-Picture" eller "Side-by-side" afhængigt 
af indstillingen på siden "Viewing Configuration" (se 20.1.2). 

• Som følge af CaptiView-modulets design er "Digital 
Only" kun mulig på højre side.

• Ved hjælp af skyderne kan du indstille lysstyrken separat 
i tilstandene "Optical+Digital" og "Digital Only".

• Pseudocolor: farvevisning i tilstanden GLOW.

• Se brugsanvisningen til det tilsvarende Leica billedind-
skydningssystem (CaptiView).

• Hvis pseudo-farve slås fra for GLOW800 i tilfælde af 
 billedindskydning, laves det overlejrede fluorescensbil-
ledet i sort/hvid i højre øjestykke.

• Hvis GLOW800-billedet indskydes i venstre eller begge 
øjestykker, kan skærmvisningen og optagelsen vise en 
let forskydning af fluorescenssignalet for hurtige 
bevægelser.

• Ved en stor forstørrelse på > 5,0× anbefales det af 
tekniske årsager at slå billedindskydning fra for at 
undgå overlejringer med øget støj.
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For at sikre korrekt montering af fluorescensoverlejringer 
i øjestykket/-erne anbefales det at kontrollere fluorescens-
billedfokuseringen på skærmen.

For at undgå en dobbeltoptagelse eller viste 
fluorescensbilleder på skærmen, skal du slukke 
overlejringen i venstre øjestykke.

21.1.8 Valg af pseudo-farve uden CaptiView
	X Hvis CaptiView ikke er valgt eller aktiveret, kan du stadig bruge 

siden "AR Ocular Settings" til at vælge pseudo-farven "GREEN", 
"BLUE" eller "OFF" for skærmvisningen.
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21.2 Avancerede 
GLOW800-indstillinger

Disse er begrænsede GLOW800-indstillinger, som kun kan åbnes af 
en servicetekniker/produktspecialist.

21.2.1 Åbning af salgsindstillingerne

Begrænset side. Kan kun åbnes, når der er sluttet en 
salgsdongle til mikroskopet.

	X Åbn siden "Options" ved at trykke på menuikonet i øverste 
venstre side af skærmen. 

1

	X Tryk på knappen "Settings" (1)

2

	X Tryk på knappen "Support" (2)

3

	X Tryk på knappen "Sales" (3).
Siden "Sales Settings" vises. 
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21.2.2 GLOW800 WD og forstørrelsesområde

Begrænsede sider. Kan kun åbnes, når der er sluttet en 
salgsdongle til mikroskopet.

	X Naviger til siden "Sales Settings" som forklaret i kapitlet 21.2.1, 
"Åbning af salgsindstillingerne".

4

	X Tryk på knappen "FL og Video Settings" (4).
Dette åbner siden "Fluorescence and Video Settings".
	X Tryk på fanen "GLOW800".

5 6

Ved hjælp af disse indstillinger kan du definere områderne 
"Maximum WD" (5) og "Maximum Magnification" (6) for at sikre 
god fluorescenssynlighed.

Mikroskopet er som standard indstillet til en maksimal 
arbejdsafstand på "325 mm". Den maksimale arbejdsaf-
stand kan indstilles til et område fra 225 mm til 600 mm.

21.2.3 Video- og billedindstillinger

Begrænsede sider. Kan kun åbnes, når der er sluttet en 
salgsdongle til mikroskopet.

Digital Zoom
	X Naviger til siden "Sales Settings" som forklaret i kapitlet 21.2.1, 

"Åbning af salgsindstillingerne".
	X Tryk på knappen "FL og Vieo Settings".
	X Tryk på fanen "General".

1 2 3

Med "Digital Zoom" justeres visningsformatet efter den enkelte 
GLOW-brugers behov. Der kan skiftes mellem fire formater ved 
hjælp af indstillingen for Digital Zoom (1, 2, 3). 
Standardindstillingen er "Max. Height" (1).

	X Indstil Digital Zoom til "Max Height" (1) - passer til det 
maksimale registrerede visningsområde midt på skærmbilledet 
på stativskærmen.
	X Indstil Digital Zoom til "Full Width" (2) - passer til det fulde 

vandrette visningsområde på skærmbilledet på stativskærmen.
	X Indstil Digital Zoom til "Full Screen" (3) - passer til det diagonale 

visningsområde på skærmbilledet på 
dokumentationsmonitoren. 
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Maks. højde
Passer til det maksimale registrerede visningsområde midt på 
skærmen på dokumentationsmonitoren.
• næsten rundt billedformat – fuld videoopløsning

Fuld bredde
Passer til det fulde vandrette visningsområde på skærmen på 
dokumentationsmonitoren
	X format med afrundede kanter – fuld vandret videoopløsning

Fuld skærm:
Passer til det diagonale visningsområde på skærmen på 
dokumentationsmonitoren 
	X rektangulært billedformat – reduceret videoopløsning

Visninger på skærmen eller i øjestykket kan variere en 
smule fra de billeder, der er vist i denne manual.

Avancerede billedindstillinger for GLOW800

Begrænset side. Kan kun åbnes, når der er sluttet en 
salgsdongle til mikroskopet.

	X Naviger til siden "Sales Settings" som forklaret i kapitlet 21.2.1, 
"Åbning af salgsindstillingerne". 
	X Tryk på knappen "Advanced Image Settings".

Siden "Advanced Image Settings" åbnes:

I denne sektion kan du tilpasse værdierne for "Brightness", 
"Contrast", "Saturation" og "RGB".
Standardværdierne er defineret, så der opnås en god skelnen 
mellem lyse og mørke områder på billedet. Hvis det er nødvendigt 
at foretage ændringer, kan hver værdi indstilles til de specifikke 
behov ved hjælp af skyderne. Værdier under 50 % definerer en 
dæmpning, og værdier over 50 % definerer en intensivering. Hvis 
du anvender de nye værdier, tilpasses billedet med det samme.

For at forbedre kontrasten i fluorescensinformationerne i forhold til 
de anatomiske hvidslysinformationer kan egenskaberne for de 
anatomiske informationer med hvidt lys tilpasses under "Advanced 
Image Settings" følgende måde: 
	X Tryk på fanen "GLOW800".
	X Reduktion af farvemætheden i hvidlysinformationerne på 

GLOW800-billedet med skyderen "Saturation". 
Når farvemætheden er mindre, bliver hvidlysandelen på billedet 
mindre mættet, og pseudo-farve-fluorescensinformationerne 
bliver mere fremtrædende.

og/eller
	X Reduktion af lysstyrken i hvidlysinformationerne på GLOW800-

billedet med skyderen "Brightness". 
Når lysstyrken i hvidlysdelen på billedet bliver mindre, øges 
kontrasten og synligheden af pseudo-farvefluorescensinformation
erne.
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Farvebalancen kan kontrolleres ved at bruge de farvede områder på 
GLOW800-testkortets for- og bagside til at sammenligne det 
originale optiske billede i øjestykkerne med billedet på skærmen.

Billede på GLOW800 testkort – forside

Billede på GLOW800 testkort – bagside

Hvis tilstanden GLOW800 ikke er aktiv: 
	X Brugeren kan ændre billedparameterværdierne.

Hvis tilstanden GLOW800 er aktiv:
	X Brugeren får vist et live-billeder i eksempelvisning og kan 

ændre billedparameterværdierne, hvilket med det samme vil 
blive vist på live-billedet.

White Balance
"Auto White Balance" (1) kan kun foretages i tilstanden "White 
Light".

1

Farvebalancen stilles tilbage til en referencestandard ved at placere 
et hvidt objekt, som dækker hele synsfeltet, under mikroskopet og 
justere lysintensiteten til det ønskede niveau og derefter trykke på 
knappen "Auto White Balance" (1).
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22 Optagelse
22.1 Start optagelse/gem billede
Hvis du tænder/slukker for tilstanden GLOW800 (ved hjælp af de 
tildelte knapper på håndtag og/eller fodkontakt), starter/standser 
optagelsen automatisk. Efter 3 minutter standses tilstanden og 
optagelsen automatisk, og der vendes tilbage til hvidlystilstand. 
Desuden kan du tage GLOW800 billeder via et tildelt håndtag og/eller 
en tildelt fodkontakt eller kameraikonet (2) på berøringspanelet.

1 2

Du kan se, hvordan du betjener det indbyggede 
optagesystem, i brugsanvisningen til 
operationsmikroskopet ARveo 8.

22.2 Afspilning
22.2.1 Via håndtag/fodkontakt 
	X Den seneste GLOW800-loopoptagelse kan afspilles ved at trykke 

på den tildelte afspilningsknap på mikroskopets håndtag (se en 
komplet liste med alle tildelte funktioner i brugsanvisningen til 
ARveo8). Afspilningen vises kun på skærmen med en gul ramme 
omkring videoskærmen.
	X Hvis du vil standse afspilningen, skal du trykke på 

afspilningsknappen igen.

22.2.2 Via touchpanelet
	X Tryk på ikonet "Data review" (1) for at få vist en liste med 

optagelser til visning og kopiering.

1

Følgende menu vises:

2 3

	X Tryk på knappen "Preview & Export" (3). 
Listen med optagelser og gemte billeder vises:

	X Hvis du vil vise videoer eller billeder, skal du trykke på 
miniaturerne.
Derefter får du vist en detaljeret visning af videoen eller billedet 
på touchpanelet. 

4

Med videoafspilleren kan du rulle gennem tidslinjen. Hvis du 
trykker på udvidelsesikonet (4), vises afspilningen nu på skærmen 
og touchpanelet.
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23 Forberedelser før 
operationen (ARveo 8)

23.1 Valg af en profil med 
GLOW800-indstillinger

 
	X Vælg en kirurgprofil, som GLOW800-profilen allerede er blevet 

defineret for, på siden "Select surgeon":
Hvis der ikke findes nogen profil, skal du om nødvendigt oprette en 
ny kirurgprofil.

23.2 Oprettelse af en ny kirurgprofil
23.2.1 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 23.2.2) kan du kopiere 

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

• Med funktionen "Create New" (se afsnittet 23.2.3) kan du starte 
med en tom liste med de brugerindstillinger, du vil konfigurere.
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23.2.2 Kopiering af standardindstillingerne fra GLOW800 (Vascular) 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 GLOW800 (Vascular).

	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. _Vascular)

 Du har nu to muligheder: 

Kopiering af den faste standardindstilling på GLOW800 (Vascular) Kopiere indstillingerne fra en eksisterende kirurgprofil
	X Klik på profilen "_Vascular" (1), og bekræft med "OK" (2)

Dialogboksen lukkes, og Vascular-profilen kopieres nu ind i 
kirurgprofilen, hvor du kan aktivere tilstanden GLOW800 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 Vascular 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 23.2.4, for at konfigurere brugerindstillingerne.
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23.2.3 Oprettelse af en helt ny profil
Hvis du vil oprette en ny profil, skal du først følge de trin, der er 
beskrevet under 23.2.1. 
	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 23.2.4, for at 
konfigurere brugerindstillingerne. 

23.2.4 Konfigurering af brugerindstillinger på 
håndtagene

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
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	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.

BEMÆRK
	X Klik på "Right", hvis du vil konfigurere højre håndtag.

23.2.5 Eksempel på, hvordan du tildeler 
GLOW800-funktionen

I følgende eksempel kan du se, hvordan du kan tildeler tænd/sluk-
funktionen på GLOW800 til en knap på venstre håndtag.

BEMÆRK
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 
GLOW800.
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 GLOW800-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:
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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:

23.2.6 Valg af standardindstillingen på GLOW800

BEMÆRK
Standardindstillingen kan bruges til hurtigt at aktivere tænd/sluk-
funktionen for GLOW800 på mikroskopet.

Standardprofilen kan bruges og ændres, men ændringer af 
profilindstillingerne 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 GLOW800.

Denne standardindstilling kan også bruges som udgangspunkt, når 
du skal oprette en ny kirurgprofil (se under 23.2.2).

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:
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2

	X Vælg standardprofilen "_Vascular" (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 GLOW800-funktionen i et komplet arbejdsforløb.

Følgende funktioner tildeles, når du vælger standardindstillingen 
for GLOW800: 

Trinvis loop

venstre håndtag højre håndtag

GLOW800 
tænd/sluk Afspilning

Y+

Y–

X– X+

Du kan skifte tilbage til hvidlystilstand ved at trykke 
joysticket på venstre håndtag mod venstre igen.
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24 Kontrollér lyset samt 
funktion og justering

24.1 Tjekliste før operation 
(GLOW800)

Rengøring af optisk tilbehør
	X Kontrollér, at det optiske tilbehør er rent.
	X Fjern støv og smuds.

Brug af GLOW800
	X Ved brug af GLOW800 skal der være en Doppler-ultralydsenhed 

eller en lignende enhed til rådighed i tilfælde af ingen eller 
mangelfuld visualisering af blodgennemstrømningen fra 
ICG/GLOW800-proceduren.

Afbalancering
	X Afbalancer mikroskopet efter monteringen (se 

brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).

Driftskontrol 
	X Tænd for mikroskopet.
	X Tænd for lyset. 
	X Kontrollér mikroskopets lys.
	X Test GLOW800 ved hjælp af testkortet.

Sterilitet
	X

Se brugsanvisningen til det relevante Leica 
operationsmikroskop for oplysninger om steriliserbare 
komponenter. 

24.2 Testkort
GLOW800-testkortet skal anvendes for at kontrollere, at GLOW800 
fungerer, at det hvide lys og fluorescensbilledet er indstillet korrekt 
samt at lysniveauet er korrekt.

ADVARSEL

Risiko for infektion på grund af ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X GLOW800-testkortet må ikke bruges i det sterile felt. 
	X Må kun bruges i ikke-sterile miljøer.
	X Mikroskopets lys må kun kontrolleres i et ikke-sterilt 

miljø. 
	X Det er vigtigt, at parfokalitetsindstillingen af Leica 

operationsmikroskopet er præcis. Følg vejledningen for 
indstilling af parfokalitet.

Testen klargøres på følgende måde:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01
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4 2 2

1 22

3

1 Trinvis forøgelse af NIR-intensitetsfelterne 0=lys til 9=mørk
2 NIR-fluorescensområde med lav intensitet inklusive 4 forskellige 

farveområder for hvidt lys
3 NIR-fluorescenssignal med høj intensitet med rundt punkt
4 Hul til fastgørelse af kortet
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24.3 Klargøring

ADVARSEL

Bruger valgt med programmeret fluorescensfunktion.
	X Korrekt bruger er aktiveret.
	X Klargøringskontrol er udført.
	X Mikroskopets lampe er inden for tolerancerne (se 

brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet).

Testen klargøres på følgende måde:
	X Til generelle test anvendes forudindstillingen i GLOW800.
	X Placer GLOW800-testkortet under mikroskopet.

ADVARSEL

Risiko for infektion på grund af ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X GLOW800-testkortet må ikke bruges i det sterile felt. 
	X Må kun bruges i ikke-sterile miljøer.
	X Mikroskopets lys må kun kontrolleres i et ikke-sterilt 

miljø. 
	X Det er vigtigt, at parfokalitetsindstillingen af Leica 

operationsmikroskopet er præcis. Følg vejledningen for 
indstilling af parfokalitet.

	X Indstil arbejdsafstanden (WD) til 350 mm.
	X For at undgå reflekser skal mikroskopet stilles i en lille, men 

tilstrækkelig, vinkel over testkortet.
	X Følg vejledningen for indstilling af parfokalitet.
	X Fokuser ved at flytte mikroskopets position til den kraftigste 

forstørrelse (uden at fokusere!).
	X Efter placering og fokusering skal forstørrelsen ændres til 3,0×.
	X Flyt testkortet til midten af synsfeltet.
	X Skift til GLOW800-tilstand ved at trykke på tænd/sluk knappen 

til GLOW800 på håndtaget.
	X Juster fluorescenslyset til 50 %.
	X GLOW800-testkortet kan nu observeres i øjestykket i hvidt lys 

og på skærmen (ekstraudstyr) i fluorescens med hvidt lys.

Va
nd
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0 
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1 Optikholder til mikroskop
2 Testkort

Visning i øjestykke:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Visning af testkortet ved observation med hvidt lys:
Huller i de farvede firkanter gør det muligt at kontrollere 
indstillingen af fluorescens- og hvidlysbilledet.
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24.4 Funktionsområder på testkortet
Test i observationstilstand for fluorescens med hvidt lys
Kontrollér, at fluorescensbilledet er justeret korrekt til 
hvidlysbilledet.

1. Alle lyse fluorescenspunkter skal passe nøjagtigt i hullerne i de 
farvede firkanter (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Kontrollér fluorescensintensiteten (A–D).
Ved den ønskede WD = 350 mm, 
Forstørrelse = 3,0× og 
Lysstyrke GLOW800 = 50 %
I GLOW800-fluorescenstilstand skal minimum 
fluorescensbjælkerne 1-6 være synlige (E)!

3. Kontrollér, om pseudo-farven for fluorescens er den ønskede 
farve.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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F

G

H

I

4. Kontrollér farverne (F–I) i hvidlysbilledet i hvidlystilstanden. 
De bløde farver i de 4 farvede firkanter, rød, gul, grøn og blå, 
skal vises med samme farve på videoskærmen.

Test i sorthvid fluorescensobservationstilstand

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Kontrollér fluorescensintensiteten. Ved den ønskede WD = 350 mm, 
forstørrelse = 3,0× og belysning = 50 % i GLOW800-fluorescenstil-
stand skal minimum fluorescensbjælkerne 1-6 være synlige.

Hvis færre bjælker er synlige, skal det kontrolleres, at:
• Kortet ikke er udløbet
• Tærsklen er indstillet til 0 % (laveste) til 100 % (højeste).
• Belysningssystemerne fungerer som forventet:

• Lysmålerens visning er ok
• Pærens brugstid ikke er overskredet
• Lysstyret har den korrekt form

Kontakt Leicas servicetekniker, hvis der er behov for yderligere 
analyse.
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25 Betjening
ADVARSEL

Fare for skade på patienten på grund af ikke-godkendt 
fluorescensmedium.
	X Brug kun fluorescensmedier, der er godkendt til den 

planlagte anvendelse.

Ved brug af GLOW800 skal der være en Doppler-ultralydsen-
hed eller lignende til rådighed i tilfælde af ingen eller man-
gelfuld visualisering af blodgennemstrømningen fra 
ICG/GLOW800-proceduren.

25.1 Brug af GLOW800
	X Tænd for lyset i Leica operationsmikroskopet. 
	X Vælg en bruger: Vælg enten brugerindstillingen "Fluorescence 

Vascular GLOW800" eller din egen GLOW800-bruger.

25.2 Styring af funktionerne 
i GLOW800

Styring af funktionerne i GLOW800, f.eks. på mikroskopets venstre 
håndtag 

Trinvis loop

venstre håndtag højre håndtag

GLOW800 
tænd/sluk Afspilning

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
På håndtaget kan du skifte mellem hvidlystilstand (GLOW800  
On/Off) og GLOW800-tilstand. 

	X Tryk joysticket til venstre for at skifte mellem tilstandene.

ADVARSEL 

Fare for skader på patienten på grund af for kraftig stråling 
fra GLOW800.
	X Undgå langvarig og/eller for omfattende brug af stråling 

med GLOW800.

GLOW800-tilstanden deaktiveres automatisk efter højst 
180 sekunder (forudindstillet, værdien kan ændres) for at 
forhindre for kraftig eksponering af patienten med stråling 
fra GLOW800.

Funktionen "GLOW800 On/Off" aktiverer lyset i GLOW800 og 
det følsomme kamera i GLOW800, skifter GLOW800-video-
signalerne til systemets videoudgang, og video afspilles på 
skærmen.
Samtidig startes optagelsen af GLOW800-videosignalerne.
Når der trykkes på knappen "GLOW800 On/Off" igen, vender 
systemet tilbage til hvidlystilstand og deaktiverer funktio-
nerne i GLOW800, og GLOW800-optagelsen afsluttes.

Afspilning af loop 
	X Hvis du trykker joysticket til højre, startes afspilningen af det 

senest optagne loop på optageenheden.

Forudgående loop
	X Hvis du trykker joysticket nedad flere gange, kan du skifte 

tilbage til tidligere optagne GLOW800-loops. 
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26 Pleje og vedligeholdelse
GLOW800 er tilbehør til et Leica operationsmikroskop.  
Der findes oplysninger om pleje og vedligeholdelse 
i brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet.

27 Bortskaffelse
Ved bortskaffelse af produkterne skal alle gældende nationale love overholdes, og i den forbindelse skal de relevante miljøstationer 
anvendes. Apparatets emballage bortskaffes via genbrugssystemerne.
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28 Hvad gør man, når...?
Hvis de elektrisk styrede funktioner ikke fungerer korrekt, skal følgende altid kontrolleres først: 
• Er strømmen slået til?
• Er strømkablerne tilsluttet korrekt?
• Er alle forbindelseskabler tilsluttet korrekt?
• Er alle videokabler tilsluttet korrekt?

28.1 Generelt

For oplysninger om funktionsfejl vedrørende Leica operationsmikroskopet henvises til brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet.

28.2 GLOW800
28.2.1 Kalibrering

Observation Årsag Afhjælpning

GLOW800-indskydningen i øjestykket passer ikke 
til det optiske billede.

CaptiView-kalibreringen er gået tabt 	X Kalibreringen skal udføres igen. 
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

GLOW800-fluorescensbilledet er korrekt justeret 
til hvidlysbilledet.

Indstillingen, der skal passe til begge billeder,  
er forkert

	X Indstillingerne skal tilpasses, så de passer  
til begge billeder. 
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

28.2.2 VPU

Observation Årsag Afhjælpning

Forkerte oplysninger vises til brugeren for 
fortolkning 

Kalibreringsfejl i enhedens algoritme 	X Brug nulstillingsknappen til genstart/
nulstilling af systemet.

Forkert kontrol før drift 	X Gentag den procedure, der udføres før drift.
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Systemet starter ikke Elektronisk fejl 	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Videosignalet viser et rødt kryds/rødt "X" Kamerasignalet mangler 	X Brug nulstillingsknappen til genstart/
nulstilling af systemet.
	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Systemet er frosset/reagerer ikke Fejl i softwarens initialiseringsproces 	X Brug nulstillingsknappen til genstart/
nulstilling af systemet.

28.2.3 Begrænsning

Observation Årsag Afhjælpning

Ved høj forstørrelse er GLOW800-fluorescensen 
ude af fokus, selvom hvidlysbilledet er skarpt

Ved høj forstørrelse kan NIR-fokus variere i 
forhold til WL-fokus

	X Reducer forstørrelsen, indtil 
GLOW800-billedet er skarpt



Hvad gør man, når...?

78 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

Observation Årsag Afhjælpning

Nogle dele af fluorescensbilledet er skarpe 
(interesseområde), mens andre er ude af fokus

Fluorescensen, der er ude af fokus, dækker ikke 
objektet, men flyder over det

Selvom ROI er i fokus, er andre fluorescerende 
områder det muligvis ikke og kan producere 
forstyrrelse, flydende fluorescens. Hvis ikke alle 
fluorescerende områder kan være i fokus, kan 
denne effekt ikke undgås.

Dobbeltfluorescens, flydende med forsinkelse  
på skærmen og i optagelsen

Når fluorescensen indskydes i venstre øjestykke, 
optages og vises fluorecensbilledet to gange på 
skærmen

	X For at undgå et billede med 
dobbeltfluorescens skal overlejringen slukkes 
i venstre øjestykke.

Flowsignalet er lavet/mørkt, usynligt eller 
støjende

Fluorescenssignalet er meget lavt som følge af 
høj forstørrelse og/eller arbejdsafstanden

	X Sørg for, at GLOW800-belysningen/excitatio-
nen indstilles til 100 %, reducer forstørrelsen, 
og/eller forøg ICG-dosis hvis muligt.

Med en ICG-dosis på 12,5 mg/75 kg genererer 
GLOW800 fluorescensbilleder med god synlighed 
selv ved høje forstørrelser eller arbejdsafstande.

Pæren har lav effektivitet og skal udskiftes, eller 
belysningssystemet er uden for 
specifikationsområdet (lav lystransmission fra 
det fiberoptiske lysstyr eller 
belysningsstrålebanen)

	X Kontrollér pærens levetid og 
belysningssystemet. 
	X Kontakt Leicas servicetekniker, hvis der er 

behov for professionel analyse.

28.2.4 Brugerkorrektioner

Observation Årsag Afhjælpning

Der vises hverken et skarpt GLOW800-billede  
eller et skarpt hvidlysbillede på skærmen

Finfokuseringen af video er ikke indstillet korrekt 	X Tryk på parfokalitetsknappen, eller juster 
finfokuseringen manuelt ved at trykke på 
knapperne (+) eller (–).

Diopterindstillingerne på kirurgens øjestykke er 
forkert, og du arbejder ikke i parfokalitet

	X Tryk på parfokalitetsknappen, juster WD for 
at modtage et skarpt videobillede, og indstil 
diopterne korrekt.

Flowsignalet er overeksponeret Fine kar og perfusion lyser for meget op. ICG-
koncentrationen i bolus er muligvis for høj

	X Reducer ICG-dosis til 12,5 mg/75 kg, og/eller 
reducer GLOW-lysstyrken (belysnings-/
excitationsintensitet) til 50 %.

Flowsignalet er overmættet eller for 
dominerende

Der er ikke nogen transparens i signalet, og 
signalet virker fladt. GLOW "Intensity" er muligvis 
for høj

	X Reducer GLOW "Intensity" til det normale 
niveau på 50 % eller derunder.

Flowsignalet er lavt Fluorescensen er svag, flowet vises ikke i fine kar. 
ICG-koncentrationen er muligvis for lav

	X Forøg om muligt ICG-dosis.

Flowsignalet er for lyst GLOW "Intensity" er for lav 	X Forøg GLOW "Intensity". 
Standardindstillingen er 50 %.

Indskudt fluorescensbillede i øjestykket er  
svagt/lyst, selvom signalet på skærmen er godt

Fluorescenssignalet er for lavt til at give god 
overlejring ved højere forstørrelser og WD'er

	X Reducer forstørrelsen, og kontrollér, at 
belysningen/excitationen er indstillet til 
mindst 100 %.

Lysstyrken af det indskudte billede af for lav 	X Forøg lysstyrken på CaptiView-
indskydningen.
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Observation Årsag Afhjælpning

Lysstyrken i GLOW800-billedet er ikke 
tilstrækkelig 

Ved lavere WD'er og højere forstørrelse vil 
BrightCare Plus reducere belysningen/excitatio-
nen for GLOW800

	X Deaktivér BrightCare Plus for GLOW800 for at 
få maksimal excitationsintensitet.

GLOW800-billedet viser kun højintensiv 
fluorescens. Lavintensitetsfluorescens og 
flowsignal mangler i fine kar

Det nedre tærskelniveau er indstillet for højt 	X Reducer det nedre tærskelniveau til ≤8 % for 
at få vist hele fluorescensintensitetsområdet.

Flowsignalet i fine kar er ikke synligt i nogle 
tilfælde, kun kraftig FL vises

GLOW "Lower Threshold" er indstillet for højt, 
muligvis via en utilsigtet håndtagskommando

	X For at undgå utilsigtede ændringer i tærsklen 
skal du kontrollere, om GLOW "Lower 
Threshold" "+" eller "–" er aktiveret på 
knappen på håndtaget. Hvis det er tilfældet, 
skal du slette denne funktion i 
håndtagsindstillingerne.

Flowsignalet til objektkontrast er for lavt Farvens "Saturation" i GLOW-billedet er for høj 	X Reducer GLOW "Saturation".

Hvidlysdelen af GLOW-billedet mangler farver Farvens "Saturation" i GLOW-billedet er for lav 	X Forøg GLOW "Saturation".
Bemærk  Forøget "Saturation" kan reducere 

kontrasten af indspejlet FL-information 
oven på WL-objektbilledet.

Det indskudte fluorescensbillede i øjestykket er 
svagt/lyst, selvom signalet på skærmen er godt

Fluorescenssignalet er for lavt til at give god 
overlejring ved højere forstørrelser og WD'er

	X Reducer forstørrelsen, og kontrollér, at 
belysningen/excitationen er indstillet til 
mindst 100 %.

2) Lysstyrken af det indskudte billede af for lav 	X Forøg lysstyrken på CaptiView-
indskydningen.

Lav fluorescens dækker store dele af billedet Ekstern NIR-stråling registreres og vises 	X Sluk den eksterne lyskilde, der producerer 
NIR-stråling i det GLOW800-registrerede 
spektralområde, og/eller forøg den nedre 
tærskel til 8 %.

Et fluorescenssignal afspejles i omgivende væv 	X Forøg den nedre grænse til 8 %-12 %.

Den resterende ICG viser lav fluorescens 	X Forøg den nedre grænse til 8 %-12 %.
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28.2.5 Fejl

Observation Årsag Afhjælpning

Der vises ikke noget GLOW-billede GLOW800-tilstanden er ikke aktiv 	X Kontrollér, at fluorescens-LED'en og styreen-
heden viser GLOW800-tilstanden.
	X Kontrollér, om funktionen GLOW800 On/Off 

er tildelt til den ønskede knap og det ønskede 
håndtag.
	X Brug testkortet til at udføre en korrekt test.
	X Kontakt Leicas servicetekniker, hvis 

problemet fortsætter.

GLOW800-billedet på skærmen er ikke skarpt  
ved lav forstørrelse, men hvidlysbilledet er skarpt 
selv ved lav forstørrelse

Fokusplanet for fluorescens er ikke justeret. 	X Kontakt en Leica servicetekniker.

Forstyrrende fluorescenssignaler især i det 
yderste af synsfeltet

Omgivende NIR-lys >800 nm registreres af 
GLOW-kameraet i det ydre synsfelt (FoV), 
hvorimod fokuspunktet er placeret lavere

	X Sluk den eksterne lyskilde, der producerer 
NIR-stråling i det GLOW800-registrerede 
spektralområde.

GLOW-belysningen berører grænsen af 
hulrummet og producerer forstyrrende 
fluorescensartefakter

	X Luk belysningens iris for at undgå belysning 
af uinteressante områder.

GLOW-fluorescensvideobilledet dækker hele 
synsfeltet

Det omgivende NIR-lys fra en lyskilde på operati-
onsstuen eller belysningen på operationsstuen 
når objektfeltet og registreres af fluorescenska-
meraet i hele det ydre synsfelt (FoV)

	X Sluk for den eksterne NIR-lyskilde.
	X For at registrere denne lyskilde på operati-

onsstuen skal du slukke mikroskopbelysnin-
gen og fokusere mikroskopet på et stykke 
hvidt papir i GLOW-tilstand.
	X Så længe der foreligger et forkert signal, er 

det omgivende NIR-lys aktivt. Sluk lyskil-
derne på operationsstuen et efter et, indtil 
problemet forsvinder.

Flowsignalet fremstår mørkt på 3D-skærme Visningsposition under og/eller lateralt forskudt 
i forhold til skærmens akse medfører, at det viste 
billede bliver mørkere

	X Placer skærmens akse ud for din 
observationsretning.

28.2.6 Indbygget optagelse

Observation Årsag Afhjælpning

Der er ikke et GLOW-fluorescensbillede på 
skærmen, og det er ikke indskudt, selvom det 
fungerede tidligere

Ikke mere plads på disken på ARveo 
8-optageenheden. 

	X Kontrollér pladsen på ARveo 
8-optageenheden:
	X Hvis disken på ARveo 8-optageenheden er 

fuld, skal du gemme og slette ubrugte 
brugerdata for at frigive plads.
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29 Tekniske data
29.1 Tekniske dataGLOW800
Fluorescensexcitation 790 nm (GLOW800)
Fluorescenssignal 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spektre

Billedsensor 3× 1/1,2"

NIR-kamera HD-farvekamera med høj følsomhed

For tekniske data vedrørende Leica operationsmikroskopet 
henvises til brugsanvisningen til Leica operationsmikroskopet.

Kameraets billedstørrelse for visningsområdet 

 

 

 

1 2 3

1 Kameraets billedstørrelse
2 Synsfelt
3 Skærmstørrelse

Figuren viser kameraets billedstørrelse vedrørende 
synsfeltet for de visuelle videokamera og GLOW800 NIR-
kameraet. Bemærk, at synsfeltet ikke dækkes helt af 
dokumentationssystemet.
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29.2 Kompatibilitet

Leica operationsmikroskoper ARveo 8

29.3 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

29.4 Overholdte standarder
•  Elektrisk medicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav i IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Medical Division i Leica Microsystems (Schweiz) AG har et certificeret administrationssystem til den internationale standard ISO 13485, 

som omhandler kvalitetsstyring, kvalitetssikring og miljøstyring.

30 Producentens erklæring vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

GLOW800 er testet i kombination med Leica 
operationsmikroskoper. For erklæring om elektromagnetisk 
kompatibilitet henvises til brugsanvisningen til Leica 
operationsmikroskopet.
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