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Ευχαριστούμε που αγοράσατε το σύστημα χειρουργικού μικροσκοπίου της Leica.
Κατά τη σχεδίαση των συστημάτων μας δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον απλό και 
ευνόητο χειρισμό. Παρόλα αυτά, σας προτείνουμε να μελετήσετε λεπτομερώς το 
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για να επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα 
του νέου χειρουργικού μικροσκοπίου σας.
Για πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Leica 
Microsystems, καθώς και τη διεύθυνση του πλησιέστερου αντιπροσώπου της Leica, 
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία μας:

www.leica-microsystems.com

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Ευελπιστούμε ότι θα απολαύσετε την 
ποιότητα και τις επιδόσεις του χειρουργικού μικροσκοπίου της Leica Microsystems.

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

Αποποίηση ευθύνης
Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο συνδέονται άμεσα με τον 
χειρισμό του εξοπλισμού. Η ιατρική απόφαση παραμένει ευθύνη του ιατρού.
Η Leica Microsystems έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει ένα πλήρες 
και σαφές εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης που θα επισημαίνει τα βασικά σημεία χρήσης 
του προϊόντος. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του 
προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Leica.
Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε τα ιατρικά προϊόντα της Leica Microsystems 
χωρίς πρώτα να κατανοήσετε πλήρως τη χρήση και την απόδοση του προϊόντος.

Ευθύνη
Σχετικά με τη δική μας ευθύνη βλ. τους τυποποιημένους γενικούς και ειδικούς 
όρους πωλήσεων της εταιρείας μας. Κανένα στοιχείο της παρούσας αποποίησης 
ευθυνών δεν περιορίζει οποιαδήποτε δική μας ευθύνη κατά τρόπον που δεν 
επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε αποκλείει καμία από τις ευθύνες 
μας που δεν μπορούν να αποκλεισθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
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1 Εισαγωγή
1.1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης
Το GLOW800 είναι προαιρετικό εξάρτημα για χειρουργικά 
μικροσκόπια Leica. 
Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφονται οι λειτουργίες 
του GLOW800. 
Για πληροφορίες και περιγραφή του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του συγκεκριμένου 
χειρουργικού μικροσκοπίου.

Πέρα από τις σημειώσεις που αφορούν τη χρήση των 
οργάνων το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο 
"Υποδείξεις ασφαλείας")

	X Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.

1.2 Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης έχουν την εξής ερμηνεία:

Σύμβολο Προειδοποι-
ητική λέξη

Ερμηνεία

Προειδοποί-
ηση

Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση ή εσφαλμένη χρήση που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο. 

Προσοχή Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση ή εσφαλμένη χρήση η οποία, αν 
δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε ασή-
μαντο ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό. 

Σημείωση Επισημαίνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση ή αδόκιμη χρήση, η οποία, εάν 
δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει 
σημαντική υλική, οικονομική και περιβαλ-
λοντική ζημία

Χρήσιμη πληροφορία που βοηθά το χρήστη 
ως προς την τεχνικά σωστή και αποτελε-
σματική χρήση του προϊόντος. 

	X  Απαιτείται ενέργεια. Αυτό το σύμβολο 
υποδεικνύει ότι πρέπει να εκτελέσετε μια 
συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών.

2 Υποδείξεις ασφάλειας
Ένα χειρουργικό μικροσκόπιο Leica με GLOW800 συνιστά τεχνολογία 
αιχμής. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι κατά τον 
χειρισμό του. 
	X Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών 

χρήσης και του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica και ειδικότερα τις υποδείξεις ασφαλείας.
	X Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση της παρούσας 

συσκευής από ή κατόπιν εντολής πιστοποιημένου γιατρού.

2.1 Προβλεπόμενη χρήση
• Το GLOW800 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα χειρουργικού 

μικροσκοπίου Leica που χρησιμοποιείται κατά την επέμβαση για 
την παρατήρηση της ροής του αίματος στην εγκεφαλική αγγει-
ακή περιοχή και των παρακαμπτήριων μοσχευμάτων κατά τη 
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων αορτοστεφανιαίας παρά-
καμψης (CABG), καθώς και της ροής του αίματος κατά τη διάρ-
κεια επεμβάσεων πλαστικής και αναπλαστικής χειρουργικής.

Αντένδειξη
• Οι ιατρικές αντενδείξεις που αφορούν στη χρήση του χειρουργι-

κού μικροσκοπίου Leica με GLOW800 σε συνδυασμό με ένα μέσο 
φθορισμού είναι εκείνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
τη χρήση κατάλληλων επώνυμων ουσιών και υπερσύγχρονων 
τεχνικών εξέτασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού των οφθαλμών.
	X Να μην χρησιμοποιείται GLOW800 στην οφθαλμολογία.

2.2 Κίνδυνοι χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λοίμωξης λόγω μη αποστειρωμένης κάρτας ελέγχου 
GLOW800.
	X Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα ελέγχου GLOW800 στο 

αποστειρωμένο πεδίο. 
	X Χρησιμοποιείτε μόνο σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον.
	X Ελέγχετε το φωτισμό του μικροσκοπίου αποκλειστικά σε 

μη αποστειρωμένο περιβάλλον. 
	X Φροντίστε να διασφαλίσετε την ακριβή παρεστιακή 

ρύθμιση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιλεγμένος χρήστης με μια προγραμματισμένη λειτουργία 
φθορισμού.
	X Ο σωστός χρήστης είναι ενεργοποιημένος.
	X Εκτελείται έλεγχος προετοιμασίας.
	X Η λάμπα φωτισμού μικροσκοπίου είναι εντός των ορίων 

ανοχής (βλ. εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενή από μη εγκεκριμένα μέσα 
φθορισμού.
	X Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μέσα φθορισμού 

εγκεκριμένα για την προγραμματισμένη εφαρμογή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

GLOW800 Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών από 
υπερβολική ακτινοβολία.
	X GLOW800 Αποφεύγετε την παρατεταμένη ή/και 

υπερβολικά συχνή χρήση ακτινοβολίας.
	X Η λειτουργία GLOW800 απενεργοποιείται αυτόματα πριν από 

το πέρασμα 180 δευτερολέπτων, για να προληφθεί η υπερ-
βολική έκθεση του ασθενούς στην ακτινοβολία GLOW800  .

2.3 Πληροφορίες για τον υπεύθυνο 
για το όργανο

	X Κατά τη χρήση του GLOW800 φροντίζετε ώστε να υπάρχει 
διαθέσιμη συσκευή Doppler υπερήχων η παρόμοια, σε 
περίπτωση απεικόνισης μηδενικής ή ανεπαρκούς ροής αίματος 
από τη διαδικασία ICG/GLOW800.

2.4 Πινακίδες και ετικέτες
Ετικέτα τύπου

Ετικέτα UDI

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

Αναγνωριστικό παραγωγής (PI)
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός μήτρας δεδομένων GS1

Αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (DI)

Υποχρεωτική ετικέτα
Μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προτού χρη-
σιμοποιήσετε το προϊόν. Διεύθυνση στο web για την ηλεκτρονική 
έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης.

3 Περιγραφή 
3.1 Λειτουργία
Ο φωτισμός του GLOW800 είναι ένας λαμπτήρας xenon και βρίσκε-
ται στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica. Αυτός ο λαμπτήρας παρέχει 
ορατό και σχεδόν υπέρυθρο φως. Το σχεδόν υπέρυθρο φως δεν 
μπορεί να παρατηρηθεί μέσω του χειρουργικού μικροσκοπίου, αλλά 
καταγράφεται με ειδική κάμερα και προβάλλεται στην οθόνη που 
είναι τοποθετημένη στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica.
Χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές/τα κουμπιά που ορίζονται στις 
ρυθμίσεις χρήστη μπορείτε να μεταβαίνετε μεταξύ του ορατού 
φωτός και του φωτός GLOW800.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του αντίστοιχου 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 

3.2 Σχέδιο
Το GLOW800 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα του φορέα οπτικού 
συστήματος M530. 

Το GLOW800 αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα: 
A GLOW800 ULT, βλέπε κεφάλαιο 3.2.1, θέση (1)
B GLOW800 VPU, βλέπε κεφάλαιο 3.2.3, θέση (3)
C Φίλτρα  GLOW800, βλέπε κεφάλαιο3.2.3, στη θέση (4)
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3.2.1 Φορέας οπτικού συστήματος M530 με 
GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Μονάδα απεικόνισης έγχυσης Leica CaptiView (προαιρετικό)
3 Μονάδα φθορισμού Leica FL400, FL560 ή FL400/560 (προαιρετικό)
4 Φορέας οπτικού συστήματος M530

�

�

�

�

�

�

1 Διεπαφή για βοηθό πλευρικά αριστερά και δεξιά
2 Διεπαφή για βοηθό πίσω/απέναντι, περιστρεφόμενη κατά 360°
3 Πίσω βοηθός εστίαση ακριβείας
4 Διακόπτης για βοηθό πλευρικά ή πίσω
5 Διεπαφή βασικού χειρουργού, περιστρεφόμενη κατά 360°
6 GLOW800 ULT

• Το GLOW800 είναι ενσωματωμένο στο περίβλημα του ULT530
• Ενσωματωμένες κάμερες για ορατό φως και για σχεδόν 

υπέρυθρο φως (φως NIR - φθορισμός), μια κοινή 
τηλεχειριζόμενη εστίαση ακριβείας και για τα δύο

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Σήμα βίντεο SDI αριστερά
2 Σήμα βίντεο SDI δεξιά
3 Σήμα βίντεο IGS
4 Κουμπί επαναφοράς για επανεκκίνηση/επαναφορά του συστήματος
5 Σύστημα τεκμηρίωσης (προαιρετικό)

3.2.3 Χειρουργικό μικροσκόπιο Leica OHX με 
εξαρτήματα GLOW800

2

1

3

4

5
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1 Οθόνη (προαιρετικό)
2 Οθόνη διεπαφής γραφικών χρήστη
3 GLOW800 VPU (βλέπε κεφάλαιο 3.2.2)
4 Μονάδα φωτισμού με φίλτρα GLOW800
5 Οθόνη χειρουργού

3.2.4 Χειρουργικό μικροσκόπιο Leica OH6 με 
εξαρτήματα GLOW800

1
5

2

3

4

1 Οθόνη (προαιρετικό)
2 Οθόνη διεπαφής γραφικών χρήστη
3 GLOW800 VPU (βλέπε κεφάλαιο 3.2.2)
4 Μονάδα φωτισμού
5 Λυχνία LED κατάστασης

3.2.5 Χειρουργικό μικροσκόπιο ARveo με 
εξαρτήματα GLOW800

1
5

2

3

4

1 Οθόνη (προαιρετικό)
2 Οθόνη διεπαφής γραφικών χρήστη
3 GLOW800 VPU (βλέπε κεφάλαιο 3.2.2)
4 Μονάδα φωτισμού
5 Λυχνία LED κατάστασης
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4 GLOW800 Εξαρτήματα συστήματος - Επισκόπηση σήματος

2 ροές βίντεο

2×WL ή WL/pc-FL+B/W-FL ή  
WL+B/W-FL

2 ροές βίντεο

2×WL ή WL/pc-FL+B/W-FL ή  
WL+B/W-FL

1 ροή βίντεο

pc-FL ή WL/pc-FL

2 ροές βίντεο 

2×WL ή 1×WL/FL ή 1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

3 κάμερες 
HD

για τη λήψη 
δεξιού, 

αριστερού WL  
και δεξιού FL

WL  
αριστερή 

διαδρομή δέσμης

WL  
δεξιά διαδρομή 

δέσμης

FL  
αριστερή 

διαδρομή δέσμης

GLOW800 

VPU

Λογισμικό 
GLOW 
Autofocus 
(προαιρε-
τικό)

Οθόνη μικροσκοπίου 
Leica 
εμφανίζει 1 σήμα σε πλήρη 
οθόνη ή 2 σήματα σε 
παράλληλες στήλες ή ως 
εικόνα σε εικόνα

Μονάδα εγγραφής 
2D/3D (προαιρετικό)  
καταγράφει δύο ροές 
βίντεο

Leica CaptiView 
(προαιρετικό)  
εμφανίζει το σήμα FL 
στους προσοφθάλμιους ως 
επικάλυψη ή μη επικάλυψη

Leica HuD (προαιρετικό) 
εμφανίζει WL 2D/3D  
ή FL 2DΔιεπαφή 

γραφικών 
χρήστη

Επεξήγηση:
pc-FL = φθορισμός ψευδοχρώματος
B/W-FL = ασπρόμαυρος φθορισμός
WL/pc-FL = εικόνα αντικειμένου λευκού φωτός και φθορισμός ψευδοχρώματος

Η οπτικοποίηση 3D προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς 
διδασκαλίας και δεν προορίζεται για χειρουργείο ορθής 
διόπτευσης.
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5 Περιγραφή
5.1 Λειτουργία
Το προαιρετικό εξάρτημα GLOW800 επιτρέπει στον χειρουργό τη 
διοχέτευση και παρατήρηση σχεδόν υπέρυθρου (Near Infrared - 
NIR) φθορισμού (fluorescence - FL) του φωσφοριστή (ICG) με τα 
χειρουργικά μικροσκόπια M530 OH6, M530 OHX ή ARveo.

Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας GLOW800, ο φωτισμός 
λευκού φωτός της βάσης μικροσκοπίου Leica (Leica OH6, Leica OHX 
ή ARveo) επεκτείνεται σε υπέρυθρος (InfraRed - IR) για να διεγερθεί 
ο φωσφοριστής (ICG).

Το φιλτραρισμένο σήμα φθορισμού NIR του φωσφοριστή (ICG) 
προσλαμβάνεται από βιντεοκάμερα με ευαισθησία NIR στο 
GLOW800 ULT και υφίσταται επεξεργασία στο GLOW800 VPU.

5.1.1 Παρατήρηση φθορισμού στην οθόνη βίντεο 
του μικροσκοπίου

Το GLOW800 προσφέρει δύο διαφορετικούς τύπους παρατήρησης 
του σήματος βίντεο του φθορισμού στην προαιρετική οθόνη βίντεο 
του μικροσκοπίου:

Τύπος Α: Λειτουργία ψευδοχρώματος (Ψευδόχρωμα ON) 
Προβολή αντικειμένου λευκού φωτός με το ενσωματωμένο σήμα 
φθορισμού σε ψευδόχρωμα, βίντεο #1A

Ασπρόμαυρη προβολή φθορισμού Βίντεο#2A

Τύπος Β: Ασπρόμαυρη λειτουργία (Ψευδόχρωμα OFF)
Προβολή αντικειμένου λευκού φωτός#1B

Ασπρόμαυρη προβολή φθορισμού Βίντεο#2B
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5.1.2 Παρατήρηση φθορισμού και καταγραφή με σύστημα τεκμηρίωσης
Το GLOW800 VPU (μονάδα επεξεργασίας βίντεο) δημιουργεί δύο βίντεο που μπορούν να καταγραφούν από ένα προαιρετικό σύστημα 
τεκμηρίωσης, π.χ. HDMD PRO, εάν ενσωματωθεί στο χειρουργικό μικροσκόπιο.
Οι παρακάτω ρυθμίσεις εγγραφής και οπτικοποίησης μπορούν να προκαθοριστούν σε ένα προαιρετικό σύστημα τεκμηρίωσης. Οι εγγραφές 
και οι ενδείξεις γίνονται με τον παρακάτω τρόπο:

Τύπος φθορισμού λευκού φωτός Α: Λειτουργία ψευδοχρώματος (Ψευδόχρωμα On – WL/FL)  
και παρατήρηση ασπρόμαυρου φθορισμού (B/W-FL)

GLOW800 Επεξεργασία εικόνας

Παρέχονται δύο βίντεο για οπτικοποίηση και εγγραφή

Βασικό βίντεο #1A 2ο βίντεο #2A

Προβολή και εγγραφή

Ρύ
θμ

ισ
η 

1 Μια προβολή βίντεο στην οθόνη βίντεο,  
είτε το βασικό είτε το 2ο βίντεο.  

Καταγράφονται και τα δύο βίντεο

Βασικό βίντεο #1A 2ο βίντεο #2A

Ρύ
θμ

ισ
η 

2 Προβολή εικόνα σε εικόνα στην οθόνη βίντεο,  
είτε το βασικό είτε το 2ο βίντεο είναι σε πλήρη οθόνη. 

Καταγράφονται και τα δύο βίντεο

Βασικό βίντεο #1A =  
πλήρης οθόνη,  

2ο βίντεο #2A = παράθυρο

Βασικό βίντεο #2A =  
πλήρης οθόνη,  

2ο βίντεο #1A = παράθυρο

Ρύ
θμ

ισ
η 

3

Προβολή σε παράλληλες στήλες στην οθόνη βίντεο. 
Καταγράφονται και τα δύο βίντεο

Αριστερά = βίντεο #2A,
Δεξιά = βίντεο #1A



Περιγραφή

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 13

Τύπος ασπρόμαυρου φθορισμού Β: Ασπρόμαυρη λειτουργία (Ψευδόχρωμα OFF) (B/W-FL) και παρατήρηση λευκού φωτός (WL)

 GLOW800 Επεξεργασία εικόνας

Παρέχονται δύο βίντεο για οπτικοποίηση και εγγραφή

Βασικό βίντεο #2B 2ο βίντεο #1B

Προβολή και εγγραφή

Ρύ
θμ

ισ
η 

1 Μια προβολή βίντεο στην οθόνη βίντεο,  
είτε το βασικό είτε το 2ο βίντεο.  

Καταγράφονται και τα δύο βίντεο

Βασικό βίντεο #2B Βίντεο #1B

Ρύ
θμ

ισ
η 

2 Προβολή εικόνα σε εικόνα στην οθόνη βίντεο,  
είτε το βασικό είτε το 2ο βίντεο είναι σε πλήρη οθόνη. 

Καταγράφονται και τα δύο βίντεο

Βασικό βίντεο #2B =  
πλήρης οθόνη,

2ο βίντεο #1B = παράθυρο

Βασικό βίντεο #1B =  
πλήρης οθόνη,

2ο βίντεο #2B = παράθυρο

Ρύ
θμ

ισ
η 

3

Προβολή σε παράλληλες στήλες στην οθόνη βίντεο. 
Καταγράφονται και τα δύο βίντεο

Αριστερά = βίντεο #2B,
Δεξιά = βίντεο #1B

Με το προαιρετικό σύστημα εγγραφής HDMD Pro η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του GLOW800 θα ξεκινήσει και θα διακόψει 
αυτόματα την εγγραφή των δύο προκαθορισμένων ροών βίντεο. Εάν εκτελείται ήδη η εγγραφή λευκού φωτός, η εγγραφή θα αλλάξει για να 
καταγράψει τις δύο προκαθορισμένες ροές βίντεο ("Loop WL και "Loop NIR"). Αρκετές εγγραφές "Loop" και εγγραφές WL (τμήματα) 
μπορούν να διαφοροποιηθούν μέσω ενός καταλόγου στη σελίδα επισκόπησης βίντεο. Εάν η λειτουργία GLOW800 έχει ολοκληρωθεί, θα 
ολοκληρωθούν επίσης και οι δύο εγγραφές. 

Σημείωση Εάν η εγγραφή λευκού φωτός πρέπει να συνεχιστεί μετά από τη λειτουργεία GLOW, πρέπει να εκκινηθεί ξανά.

Η λειτουργία αναπαραγωγής του προαιρετικού συστήματος τεκμηρίωσης HDMD PRO επιτρέπει την εκ νέου προβολή των "loops" στην οθόνη, 
μία φορά ή σταθερά, σε κανονική κίνηση, αργή κίνηση ή κίνηση καρέ καρέ. Το δεύτερο βίντεο που καταγράφηκε μπορεί να επιλεγεί επίσης για 
αναπαραγωγή, είτε ως βασική πηγή βίντεο είτε ως εικόνα σε εικόνα (picture-in-picture - PiP) ή σε παράλληλες στήλες (side-by-side - SbS).
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα εγχειρίδια τεκμηρίωσης της συσκευής.
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6 Χειριστήρια
6.1 Χειρολαβές

1

2

4

3

5

4

1

2

Αντιστοίχιση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
1 Μεγέθυνση
2 Μοχλός 4 λειτουργιών τύπου Joystick
3 Απόσταση εργασίας
4 Απασφάλιση όλων των φρένων
5 Απασφάλιση προεπιλεγμένων φρένων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους διακόπτες (1), (2), (3) και 
(5) των χειρολαβών ξεχωριστά για κάθε χρήστη στο μενού 
διαμόρφωσης.
Σε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το πλήκτρο (4) απα-
σφαλίζει όλα τα φρένα. Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαμορ-
φώσιμο. Για τον μοχλό τύπου Joystick και τα άλλα πλήκτρα 
είναι διαθέσιμες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάλογες της 
εκάστοτε εργασίας.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χειρολαβής για GLOW800

Βηματικός βρόχος

αριστερή χειρολαβή δεξιά χειρολαβή

Ενεργοποίη
ση/Απενεργ

οποίηση 
GLOW800

Αναπαρα-
γωγή

Y+

Y–

X– X+

Η χρήση του joystick 4 λειτουργιών συνιστάται (2) για τον έλεγχο 
του GLOW800 όπως ορίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση 
GLOW800, παρόλο που μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους διακόπτες 
(1), (2), (3) και (5) των χειρολαβών μεμονωμένα στο μενού 
διαμόρφωσης, για να καλύψετε τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Σε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο διακόπτης (4) 
απελευθερώνει όλα τα φρένα. Αυτός ο διακόπτης δεν είναι 
διαμορφώσιμος διαφορετικά. 

6.2 Λυχνίες LED κατάστασης και 
οθόνη

Οι λυχνίες LED που βρίσκονται στον βραχίονα C της βάσης 
βρίσκονται κοντά στον χειρουργό και πληροφορούν σχετικά με την 
κατάσταση φθορισμού και εγγραφής του μικροσκοπίου:

6.2.1 Leica OH6 - Λυχνία LED κατάστασης

1
2

1 Λυχνία LED κατάστασης για φθορισμό
2 Λυχνία LED κατάστασης για εγγραφή

Η λυχνία LED κατάστασης φθορισμού (1) υποδεικνύει τη 
δραστηριότητα φθορισμού

 λευκό: χωρίς φθορισμό,
  λειτουργία λευκού φωτός

 μπλε: το FL400 είναι ενεργοποιημένο
 κυανό: το FL560 είναι ενεργοποιημένο
 κίτρινο: το FL800 είναι ενεργοποιημένο
 ματζέντα: το GLOW800 είναι ενεργοποιημένο

Η λυχνία κατάστασης LED για την εγγραφή (2) ανάβει με
 κόκκινο: εγγραφή βρόχου GLOW800 σε εξέλιξη

 πράσινο: λειτουργία επανάληψης GLOW800
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6.2.2 Οθόνη χειρουργού Leica OHX
Η οθόνη χειρουργού υποδεικνύει την κατάσταση του φθορισμού.

4

3

1 2
5

1 Εικονίδιο φθορισμού
2 Χρωματιστή γραμμή κατάστασης φθορισμού
3 Εικονίδιο τεκμηρίωσης
4 Εικονίδιο επανάληψης
5 Εικονίδιο εγγραφής

Η χρωματιστή γραμμή κατάστασης φθορισμού (4) υποδεικνύει την 
κατάσταση φθορισμού.

 λευκό φως: χωρίς φθορισμό,
  λειτουργία λευκού φωτός
 μπλε: το FL400 είναι ενεργοποιημένο
 κυανό: το FL560 είναι ενεργοποιημένο
 κίτρινο: το FL800 είναι ενεργοποιημένο
 ματζέντα: το GLOW800 είναι ενεργοποιημένο

	X Εάν το προαιρετικό σύστημα εγγραφής είναι ενσωματωμένο στο 
σύστημα του μικροσκοπίου, το εικονίδιο εγγραφής (5) θα 
αλλάξει από μαύρο σε κόκκινο εάν καταγράφεται η GLOW800 
αλληλουχία βίντεο (βρόχος) NIR.
	X Το εικονίδιο επανάληψης (4) παραμένει μαύρο.
	X Στη λειτουργία επανάληψης το εικονίδιο επανάληψης (4) γίνεται 

πράσινο και το εικονίδιο εγγραφής (5) παραμένει μαύρο (βλέπε 
παρακάτω).

7 Προετοιμασία πριν από 
το χειρουργείο

7.1 Προσαρμογές στη μονάδα 
ελέγχου M530 για GLOW800

Διασφαλίστε ότι τα προαιρετικά εξαρτήματα GLOW800 είναι 
ενεργοποιημένα. 
Για περαιτέρω υποστήριξη επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Leica με τον οποίον συνεργάζεστε.

Χρήση των προεπιλογών χρήστη "Fluorescence Vascular GLOW800"

1
	X Πατήστε το κουμπί "User List" (1). 

Εμφανίζεται η διαθέσιμη λίστα χρηστών για το μικροσκόπιο.
	X Πατήστε το κουμπί "Presets" στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας 

λίστας χρηστών. 
Προβάλλονται οι διαθέσιμες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το 
μικροσκόπιο:

2
	X Επιλέξτε το κουμπί προεπιλογή χρήστη "Fluorescence Vascular 

GLOW800" (2).
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Ανάθεση λειτουργιών στη χειρολαβή
	X Στο μενού Main κάντε κλικ στο κουμπί "Show Settings" (3).

3

	X Επιλέξτε την καρτέλα "Handle Left" ή "Handle Right" (4).

4

Προβάλλεται μια επισκόπηση των κουμπιών της αριστερής 
χειρολαβής των λειτουργιών GLOW800 που μπορούν να 
εκτελεστούν.

Τροποποίηση των προεπιλογών χρήστη "Fluorescence Vascular 
GLOW800"

Εάν έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης 
ρύθμισης "Fluorescence Vascular GLOW800" στις δικές σας 
ανάγκες κατά την εφαρμογή, μπορείτε να τις υιοθετήσετε 
και να τις αποθηκεύσετε με νέο όνομα χρήστη.

	X Στο μενού "User settings" κάνετε κλικ στην επιλογή "Save" και 
μετά "Save as". 
	X Επιλέξτε μια κενή θέση στον κατάλογο χρηστών. 

	X Πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα χρήστη.
	X Κάνετε κλικ στο κουμπί "Save" για να αποθηκεύσετε τις 

ρυθμίσεις σας με το όνομα χρήστη που έχετε πληκτρολογήσει 
στην επιθυμητή θέση.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα 
στιγμή μέσω του μενού "User Settings".

Δημιουργία του δικού σας χρήστη GLOW800
	X Κάντε κλικ στο κουμπί γρήγορης πρόσβασης "Menu" (5).

5

	X Επιλέξτε "User Settings".

	X Επιλέξτε "New User".
	X Ανοίξτε την καρτέλα "Handle Left" ή "Handle Right" (6) για να 

αντιστοιχίσετε GLOW800 λειτουργίες στη χειρολαβή.

6

7

8

9
	X Στο αριστερό πεδίο επιλογής, επιλέξτε την ομάδα λειτουργιών 

"Fluorescence" (7) κάνοντας κλικ σε αυτήν.
	X Αντιστοιχίστε τη λειτουργία "GLOW800 Mode On/Off" (8) με 

οποιοδήποτε κουμπί επιλέγοντας την επιθυμητή λειτουργία.
	X Κατόπιν αυτού, κάνετε κλικ στο πεδίο ετικέτας του επιθυμητού 

κουμπιού για να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία που θέλετε. 
– ή –
Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο στην υπό διαμόρφωση χειρολαβή. 
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	X Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για όλες τις λειτουργίες που 
πρέπει να προστεθούν.
	X Κάνετε κλικ στο κουμπί "Save".
	X Επιλέξτε μια κενή θέση στον κατάλογο χρηστών. 
	X Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα χρήστη μέσω του 

πληκτρολογίου, π.χ. "ICG Glow User".
	X Κάντε κλικ στο κουμπί "Save" (9) για να αποθηκεύσετε τις 

ρυθμίσεις σας με το όνομα χρήστη που έχετε πληκτρολογήσει 
στην επιθυμητή θέση.

Στο μενού σέρβις μπορείτε να ρυθμίσετε από το σέρβις μια 
τιμή για τη μέγιστη διάρκεια της λειτουργίας GLOW800 από 
10 έως 180 δευτερόλεπτα.

Σημείωση Συνιστούμε την αντιστοίχιση στον χειρομοχλό 
λειτουργιών GLOW των οποίων έχετε καλή γνώση. 
Συνηθισμένες εντολές είναι "On/Off" και "Playback".

7.2 Ορατότητα φθορισμού
Η λειτουργία GLOW800 βελτιστοποιεί αυτόματα την ορατότητα 
φθορισμού για τη λήψη της καλύτερης δυνατής εικόνας για ένα 
μεγάλο εύρος τιμών εργασίας παραμέτρων μικροσκοπίου και 
δοσολογίας ICG.
Ωστόσο, αυτές οι παράμετροι εξακολουθούν να έχουν επίδραση 
στην ορατότητα φθορισμού όπως επεξηγεί η παρακάτω περιγραφή 
για περαιτέρω οπτικοποιήσεις.

Ορατότητα FL =
Φωτισμός × Δοσολογία

Mέγ2 × WD2

Ορατότητα FL: Φωτεινότητα φθορισμού/αντίληψη στην οθόνη
Φωτισμός: Ένταση διέγερσης μικροσκοπίου
Δοσολογία: Εισηγμένη ποσότητα ICG σε mg/kg
Mag.: Μεγέθυνση
WD: Απόσταση εργασίας

Η δοσολογία ICG είναι απόφαση του αναισθησιολόγου  
ή/και του χειρουργού.

• Μικρότερη ένταση διέγερσης "Brightness GLOW800" ή/και 
μικρότερη δοσολογία ICG μειώνει την ορατότητα φθορισμού, 
ειδικά σε υψηλή μεγέθυνση ή/και μεγάλη απόσταση εργασίας. 
Μικρότερη ορατότητα φθορισμού ή φωτεινότητα φθορισμού 
ενδέχεται να παρατηρείται ήδη σε μικρότερη μεγέθυνση και WD.

• Μεγαλύτερη ένταση διέγερσης "Brightness GLOW800" ή/και 
μεγαλύτερη δοσολογία ICG αυξάνει την ορατότητα φθορισμού, 
ειδικά σε υψηλή μεγέθυνση ή/και μεγάλη απόσταση εργασίας 
και μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση αυτών των δύο οπτικών 
παραμέτρων.

Η ορατότητα φθορισμού μπορεί να μειωθεί ακόμα και σε 
κανονικές συνθήκες, αν μειωθεί η απόδοση του συστήματος 
φωτισμού ή αν ο κύκλος ζωής του λαμπτήρα Xenon φτάνει 
στο τέλος του.

Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα στη γραφική 
διεπαφή χρήστη (GUI) με αίτημα αλλαγής του λαμπτήρα φωτισμού.

7.2.1 GLOW800 Φωτεινότητα (ένταση φωτισμού/
διέγερσης)

	X Ανοίξτε την καρτέλα "FL" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα 
GLOW800 στο επιθυμητό επίπεδο με τη γραμμή (1).

1

Συνιστώμενες ρυθμίσεις φωτεινότητας
Η προεπιλεγμένη και συνιστώμενη ρύθμιση "Brightness GLOW800" 
είναι 100 % προς επίτευξη καλής ορατότητας φθορισμού σε 
μεγαλύτερες μεγεθύνσεις και αποστάσεις εργασίας.

7.2.2 Περιορισμός απόστασης εργασίας

10

	X Αποφασίστε αν ο περιορισμός απόστασης εργασίας στη 
λειτουργία λευκού φωτός πρέπει να είναι ενεργός 
(προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή ανενεργός (10).
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Όταν απενεργοποιείται ο περιορισμός απόστασης εργασίας 
σε λειτουργία λευκού φωτός και η απόσταση εργασίας είναι 
μεγαλύτερη από το όριο κατά την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας GLOW800, η απόσταση εργασίας ελαττώνεται 
και η εικόνα δεν είναι εστιασμένη.

7.2.3 Όρια GLOW800
Τα "LimitsGLOW800" καθορίζουν τα εύρη Μεγέθυνσης και 
Απόστασης εργασίας για καλή ορατότητα φθορισμού.

Για να επεκτείνετε τα εύρη Μεγέθυνσης ή/και Απόστασης εργασίας 
πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε 
τη δοσολογία ICG για να αποκτήσετε την ιδανική οπτικοποίηση 
φθορισμού.

7.3 Μενού ρυθμίσεων χρήστη 
GLOW800

Η καρτέλα προσφέρει συγκεκριμένες ρυθμίσεις GLOW800 για κάθε 
χρήστη:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Ψευδόχρωμα
Το ψευδόχρωμα ορίζει έναν από τους δύο τύπους παρατήρησης 
φθορισμού. Το ψευδόχρωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενερ-
γοποιηθεί με το κουμπί (1). Είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.
Το ψευδόχρωμα είναι ενεργοποιημένο (Τύπος παρατήρησης A-1 έως A-4)
• Προβολή αντικειμένου λευκού φωτός με ενσωματωμένο σήμα 

φθορισμού σε ψευδόχρωμα (παρατήρηση φθορισμού λευκού 
φωτός = WL/FL)

Ψευδόχρωμα απενεργοποιημένο (Τύπος παρατήρησης B-5)
• Στάνταρ ασπρόμαυρη προβολή φθορισμού = B/W-FL στην 

οθόνη μικροσκοπίου.

Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 5.1.1.
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7.3.2 Κατώφλι
Με τη γραμμή "Threshold" (2, σελίδα 18) μπορεί να οριστεί το εύρος έντασης φθορισμού προς εμφάνιση στην προβολή φθορισμού 
λευκού φωτός. Σήματα χαμηλής έντασης (π.χ. θόρυβος) ή/και σήματα υψηλής έντασης μπορούν να φιλτραριστούν με τον ορισμό ενός 
κατώτερου και ενός ανώτερου κατωφλιού με τις δύο κόκκινες γραμμές.
H προεπιλεγμένη τιμή και η προτιμώμενη ρύθμιση για το κατώτερο κατώφλι είναι 0 %, για το ανώτερο κατώφλι 100 % για την παρατήρηση 
του συνόλου του εύρους των σημάτων φθορισμού. Η χρήση της κάρτας ελέγχου υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία 
"Threshold" επιδρά στο σήμα φθορισμού.

Κατώτερο κατώφλι στο 0 % και ανώτερο κατώφλι στο 100 %- εμφανίζονται όλες οι εντάσεις φθορισμού

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Ασπρόμαυρη παρατήρηση φθορισμού 
(Οθόνη βίντεο)

Λευκό φως + παρατήρηση φθορισμού
(Οθόνη βίντεο)

Κατώτερο κατώφλι στο 60 % και ανώτερο κατώφλι στο 100 % - εμφανίζεται μόνο μεσαία προς υψηλή ένταση

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Ασπρόμαυρη παρατήρηση φθορισμού 
(Οθόνη βίντεο)

Λευκό φως + παρατήρηση φθορισμού
(Οθόνη βίντεο)

Κατώτερο κατώφλι στο 40 % και ανώτερο κατώφλι στο 70 % - εμφανίζεται μόνο η μεσαία προς υψηλή ένταση

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

Ασπρόμαυρη παρατήρηση φθορισμού 
(Οθόνη βίντεο)

Παρατήρηση φθορισμού λευκού φωτός
(Οθόνη βίντεο)
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Ρυθμίσεις κατωφλιού

1 2 3 4 3 5 6

78

Το κατώφλι ορίζει το υποδεικνυόμενο εύρος φθορισμού κατά τη χαμηλότερη υποδεικνυόμενη ένταση φθορισμού (1= κάτω, 2=επάνω) και 
την υψηλότερη ένταση φθορισμού (5= κάτω, 6=επάνω). Οι κόκκινες γραμμές (3) υποδεικνύουν τις αποθηκευμένες τιμές, οι πράσινες γραμ-
μές (4) το εμφανιζόμενο εύρος φθορισμού. Τα ποσοστά του κατώτερου και του ανώτερου ορίου του εύρους δίνονται από τις τιμές (7) και (8).

Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι η εμφάνιση του πλήρους εύρους φθορισμού με κατώτερο όριο = 0 % και ανώτερο όριο = 100 %.

Σε περίπτωση προσαρμογής του εύρους με τα κουμπιά (1), (2), (5) και (6) η γραμμή θα υποδεικνύει το προσαρμοσμένο εύρος. Το νέο εύρος 
μπορεί να ενεργοποιηθεί με το κουμπί "Apply" (7, σελίδα 18) για παρατήρηση των αποτελεσμάτων στην οθόνη και στους προσοφθάλμιους 
φακούς (με το προαιρετικό CaptiView). Εάν το νέο εύρος αποθηκευτεί, οι κόκκινες γραμμές θα μετακινηθούν στις κατάλληλες θέσεις στα 
γραφικά. Παράδειγμα: εύρος 32–72 %.
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7.3.3 Χρώμα
Με το κουμπί "Color" (3, σελίδα 18) μπορεί να επιλεγεί το ψευδόχρωμα του σήματος φθορισμού.
Οι επιλέξιμες τιμές χρώματος είναι από 1=ματζέντα έως 7=κιτρινοπράσινο, αν η εικόνα FL δεν εισάγεται στους προσοφθάλμιους φακούς.  
Το επιλεγμένο χρώμα ορίζει την εμφάνιση του φθορισμού στο επάνω μέρος της εικόνας λευκού φωτός για βελτιστοποίηση της χρωματικής 
αντίθεσης μεταξύ των χρωμάτων του αντικειμένου σε λευκό φως και του σήματος φθορισμού.

Εάν η εικόνα GLOW800 εισαχθεί στον αριστερό ή και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς με χρήση της προαιρετικής μονάδας 
CaptiView (κεφάλαιο 7.7), η επιλογή χρωμάτων περιορίζεται σε μπλε #3 και πράσινο #6.

Χωρίς εισαγωγή εικόνας Με εισαγωγή εικόνας

χρώμα όνομα χρώματος τιμή RGB χρώμα

1 ματζέντα 255-000-255 3

2 βιολετί 127-000-255 6

3 μπλε 000-000-255

4 κυανό 000-127-255

5 σκούρο κυανό 000-221-221

6 πράσινο 000-255-000

7 κιτρινοπράσινο 127-255-000

Εμφάνιση φθορισμού με χρώμα #6 πράσινο σε παρατήρηση 
φθορισμού λευκού φωτός. Το χρώμα #6 είναι το προεπιλεγμένο 
χρώμα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση GLOW800 (οθόνη βίντεο)

Εμφάνιση φθορισμού με χρώμα #1 – ματζέντα σε παρατήρηση 
φθορισμού λευκού φωτός (οθόνη βίντεο)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01
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Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800
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7.3.4 Ένταση
Η γραμμή "Intensity" (4, σελίδα 18) προσαρμόζει την αντίθεση 
φθορισμού, τη φωτεινότητα και τη διαφάνεια σε σχέση με τις 
λεπτομέρειες του αντικειμένου.
Οι τιμές έντασης κυμαίνονται από 0 % έως 100 %, η προεπιλογή 
είναι 50 %.
Ο φθορισμός είναι ορατός σε όλο το εύρος ποσοστών. 
Π.χ. σε ένταση 0 % ο φθορισμός είναι ορατός μόνο με το αντικείμενο 
κυρίαρχο, σε ένταση 100 % ο φθορισμός είναι έντονα ορατός και 
κυρίαρχος.

Ελάχιστη ρύθμιση έντασης – 0 %

Μεσαία ρύθμιση έντασης – 50 %

Μέγιστη ρύθμιση έντασης – 100 %

7.3.5 Κορεσμός WL και φωτεινότητα WL
Για να αυξηθεί η αντίθεση της πληροφορίας φθορισμού σε σχέση με 
την ανατομική εικόνα βίντεο, τα χαρακτηριστικά της ανατομικής 
εικόνας λευκού φωτός μπορούν να προσαρμοστούν μέσω:
• Μείωσης του κορεσμού χρώματος της ανατομικής εικόνας 

λευκού φωτός με τη γραμμή κορεσμού WL (5, σελίδα 18)
• Μείωσης της φωτεινότητας της ανατομικής εικόνας λευκού 

φωτός με τη γραμμή φωτεινότητας WL (6, σελίδα 18)

7.3.6 Κουμπί εφαρμογής
Πατώντας το κουμπί "Apply" (7, σελίδα 18) στη σελίδα GLOW800 
των ρυθμίσεων χρήστη, οι αλλαγές μιας ή πολλών από τις 
διαφορετικές ρυθμίσεις GLOW800 ενεργοποιούνται στο σύστημα 
GLOW800.
Το αποτέλεσμα των αλλαγμένων ρυθμίσεων μπορεί να παρατηρηθεί 
μετά από λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη GLOW800.

7.4 Ρυθμίσεις χρήστη κάμερας

2

1

3

7.4.1 Ψηφιακό ζουμ
Με το "Digital Zoom" η μορφή της οθόνης προσαρμόζεται στις 
ανάγκες του κάθε χρήστη GLOW. Υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες 
μορφές που μπορούν να αλλαχτούν με το κουμπί Digital Zoom (3).
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Max. Height Centered".

Max. Height
Προσαρμόζει το μέγιστο ανιχνευμένο οπτικό πεδίο στο κέντρο της 
οθόνης της οθόνης τεκμηρίωσης.
• Σχεδόν στρογγυλή μορφή εικόνας – πλήρης ανάλυση βίντεο
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Full width
Προσαρμόζει το πλήρως οριζόντιο οπτικό πεδίο στην οθόνη της 
οθόνης τεκμηρίωσης
	X μορφή με στρογγυλεμένα άκρα – πλήρως οριζόντια ανάλυση 

βίντεο

Full screen:
προσαρμόζει τη διαγώνιο του οπτικού πεδίου στη διαγώνιο της 
οθόνης της οθόνης τεκμηρίωσης 
	X ορθογώνια μορφή εικόνας – μειωμένη ανάλυση βίντεο

Ψηφιακό ζουμ GLOW σε συνδυασμό με συστήματα πλοήγησης
Εάν το χειρουργικό μικροσκόπιο είναι συνδεδεμένο σε ένα σύστημα 
πλοήγησης και το σύστημα πλοήγησης είναι ενεργό/ενεργοποιη-
μένο, η επιλογή των τεσσάρων επιλογών ψηφιακού ζουμ GLOW μει-
ώνεται αυτόματα σε μία. Αυτή η εναπομείνασα/ενεργοποιημένη 
ρύθμιση ορίζεται εντός της διαδικασίας ενσωμάτωσης και βαθμονό-
μησης του συστήματος πλοήγησης.

Αποποίηση ευθυνών:
Οι προβολές στην οθόνη ή στον προσοφθάλμιο φακό 
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες που 
εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

7.4.2 Έκθεση
Το κουμπί "Exposure" (1, σελίδα 22) ορίζει την ταχύτητα του 
διαφράγματος για την κάμερα λευκού φωτός.
Εάν ρυθμιστεί σε "Auto", η ταχύτητα του διαφράγματος επιλέγεται 
αυτόματα από την κάμερα για τη λήψη της καλύτερης φωτεινότητας 
και αντίθεσης της εικόνας (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
Για να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα διαφράγματος, η 
ρύθμιση μπορεί να αλλαχτεί από "Auto" σε χειροκίνητα επιλέξιμες 
τιμές ταχύτητας διαφράγματος που μπορούν να επιλεγούν σε 
βαθμίδες από 1/60 έως 1/10000.
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7.4.3 Ομογενοποίηση (GLOW800)
Με τη γραμμή "Homogenization" (2, σελίδα 22) η επίδραση του κεντρικά σταθμισμένου φωτισμού μπορεί να ισοσταθμιστεί για την εικόνα 
λευκού φωτός και στη λειτουργία GLOW για το τμήμα λευκού φωτός της εικόνας GLOW. Δεν ομογενοποιείται ούτε η εικόνα μονόχρωμου 
φθορισμού ούτε το περιεχόμενο φθορισμού της εικόνας GLOW.

Μονόχρωμο (ψευδόχρωμα ON) Ομογενοποίηση εικόνας φθορισμού λευκού φωτός GLOW800

Χωρίς ομογενοποίηση Χωρίς ομογενοποίηση

Μεσαία ομογενοποίηση – 50 % Μεσαία ομογενοποίηση – 50 %

Μέγιστη ομογενοποίηση – 100 % Μέγιστη ομογενοποίηση – 100 %

Η ομογενοποίηση είναι επίσης ενεργή στην ασπρόμαυρη λειτουργία (ψευδόχρωμα = OFF).
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7.5 Ρυθμίσεις βίντεο
7.5.1 Ρυθμίσεις βίντεο λευκού φωτός

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Οι προεπιλεγμένες τιμές για Brightness, Contrast και Gamma ορίζο-
νται προκειμένου να έχουν ως αποτέλεσμα την καλή διαφοροποίηση 
των φωτεινών και των σκοτεινών περιοχών της εικόνας. Οι τιμές 
κάτω από το 50 % ορίζουν μείωση, πάνω από 50 % αύξηση, οι νέες 
τιμές ισχύουν και προσαρμόζουν την εικόνα αμέσως.
Εάν απαιτείται προσαρμογή, κάθε τιμή μπορεί να προσαρμοστεί με 
τις γραμμές Image Balance (2–8) στις ρυθμίσεις χρήστη.
Παρόλο που η προεπιλογή για τα Red, Green και Blue παράγει εικόνα 
βίντεο ουδέτερου χρώματος με κορεσμό φυσικού χρώματος, η 
χρωματική ισορροπία και ο κορεσμός της εικόνας βίντεο μπορούν να 
προσαρμοστούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους για καθεμία από 
τις διαθέσιμες λειτουργίες: White light, GLOW800, FL400 και FL560, 
μέσω εναλλαγής από λειτουργία σε λειτουργία με το κουμπί (1):
	X Για επανενεργοποίηση των προεπιλεγμένων τιμών πατήστε το 

κουμπί Default (9).
	X Για επαναπροσαρμογή του Color Balance σε ένα στάνταρ 

αναφοράς, τοποθετήστε ένα λευκό αντικείμενο κάτω από το 
μικροσκόπιο που καλύπτει το σύνολο του οπτικού πεδίου, 
προσαρμόστε την ένταση φωτισμού στο απαιτούμενο επίπεδο 
και πατήστε το κουμπί Auto White Balance (10).
	X Για την προσαρμογή του Color Balance σε συγκεκριμένες ανά-

γκες, η ένταση κάθε χρώματος μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί 
με τις χρωματιστές γραμμές (στα 5, 6, 7; οι τιμές κάτω από το 
50 % ορίζουν μείωση, πάνω από το 50 % αύξηση, οι νέες τιμές 
εφαρμόζονται και προσαρμόζουν την εικόνα αμέσως).

Για να ελέγξετε τη χρωματική ισορροπία, οι χρωματιστές περιοχές 
στο μπροστινό και το πίσω μέρος της κάρτας ελέγχου GLOW800 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκρίνοντας την πρωτότυπη οπτική 
εικόνα με την εικόνα της οθόνης βίντεο.

Εικόνα της κάρτας ελέγχου GLOW800 – μπροστά

Εικόνα της κάρτας ελέγχου GLOW800 – πίσω
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7.6 Εισαγωγή εικόνας GLOW800
Με την προαιρετική εισαγωγή εικόνας CaptiView ενσωματωμένη 
στο χειρουργικό μικροσκόπιο M530 ARveo, OH6 και OHX, η πληρο-
φορία φθορισμού GLOW800 μπορεί να παρατηρηθεί στον δεξιό, 
στον αριστερό ή και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς ως εισηγ-
μένη ψηφιακή εικόνα ή ως επικάλυψη, σύμφωνα με τον επιλεγμένο 
τύπο παρατήρησης φθορισμού και τις ρυθμίσεις CaptiView.
Για να αποφασίσετε μεταξύ του τύπου παρατήρησης A ή B ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 7.3.1, για να αποφασίσετε σχετικά με τους τύπους 
παρατήρησης A-1 έως A-4, δηλ. τις ρυθμίσεις χρήστη CaptiView, 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7.7.

Τύπος παρατήρησης A-1/WLFL

Ψηφιακή εικόνα λευκού φωτός με ενσωματωμένο φθορισμό σε 
βίντεο ψευδοχρώματος στον δεξιό προσοφθάλμιο φακό και οπτική 
εικόνα 2D στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό

Τύπος παρατήρησης A-3/OVL

Επικάλυψη ψηφιακής εικόνας φθορισμού ψευδοχρώματος στον 
αριστερό προσοφθάλμιο φακό στη στερεοσκοπική παρατήρηση 
των οπτικών εικόνων και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς

Τύπος παρατήρησης A-2/OVR

Επικάλυψη ψηφιακής εικόνας φθορισμού ψευδοχρώματος στον 
δεξιό προσοφθάλμιο φακό στη στερεοσκοπική παρατήρηση των 
οπτικών εικόνων και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς

Τύπος παρατήρησης A-4/OVLR

Επικάλυψη ψηφιακής εικόνας φθορισμού ψευδοχρώματος και στους 
δύο προσοφθάλμιους φακούς στη στερεοσκοπική παρατήρηση των 
οπτικών εικόνων και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς

Για σωστή τοποθέτηση επικαλύψεων φθορισμού στους προσοφθάλμιους φακούς συνιστάται ο έλεγχος της εστίασης της εικόνας 
φθορισμού στην οθόνη.

Προς αποφυγή εικόνων φθορισμού με διπλή εγγραφή ή εμφάνιση στην οθόνη, απενεργοποιήστε την επικάλυψη στον αριστερό 
προσοφθάλμιο φακό.
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7.7 Εισαγωγή εικόνας GLOW στους 
προσοφθάλμιους φακούς 
(Ρυθμίσεις χρήστη)

1

Η εισαγωγή των εικόνων GLOW800 μπορεί να καθοριστεί για κάθε 
χρήστη στην καρτέλα CaptiView με τη ρύθμιση "GLOW800" (1) και 
τις παρακάτω επιλογές:
• OFF = καμία εισαγωγή
• Εισαγωγή εικόνας δεξιά = Τύπος παρατήρησης A-1
• Επικάλυψη δεξιά = Τύπος παρατήρησης A-2
• Επικάλυψη αριστερά = Τύπος παρατήρησης A-3
• Επικάλυψη αριστερά και δεξιά = Τύπος παρατήρησης A-4

• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του αντίστοι-
χου συστήματος εισαγωγής εικόνας Leica (CaptiView).

• Εάν η εικόνα GLOW800 εισαχθεί σε έναν ή και στους δύο 
προσοφθάλμιους φακούς, η επιλογή των ψευδοχρωμά-
των μειώνεται σε μπλε #1 και πράσινο #6, βλέπε κεφά-
λαιο 7.3.3.

• Εάν το ψευδόχρωμα απενεργοποιείται για GLOW800 σε 
περίπτωση εισαγωγής εικόνας η επικαλυπτόμενη εικόνα 
φθορισμού γίνεται σε ασπρόμαυρο.

• Εάν η εικόνα GLOW800 έχει εισαχθεί στον αριστερό ή  
και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς, η προβολή της 
οθόνης και η εγγραφή ενδεχομένως παρουσιάσουν 
μικρή μετατόπιση του σήματος φθορισμού για γρήγορες 
κινήσεις.

• Σε περίπτωση μεγάλης μεγέθυνσης > 5,0× συνιστάται η 
απενεργοποίηση της εισαγωγής εικόνας προς αποφυγήν 
επικαλύψεων με αυξημένο θόρυβο για φυσικούς λόγους.

7.8 Εστίαση ακριβείας βίντεο
Το GLOW800 ULT προσφέρει εστίαση ακριβείας και επαναφορά 
παρεστίασης της εστίασης βίντεο.

123

Η εστίαση βίντεο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας 
πατώντας το κουμπί εστίασης επάνω (3) ή/και κάτω (1). Αυτή η 
εντολή μπορεί να δοθεί στη διεπαφή γραφικών χρήστη και από τη 
χειρολαβή, εάν έχει οριστεί.

Η προσαρμογή εστίασης λειτουργεί και στις δύο 
κατευθύνσεις με μια ατέρμονη κυκλική κίνηση. 

Η εστίαση ακριβείας βίντεο μπορεί να επαναπροσαρμοστεί στη θέση 
παρεστίασης πατώντας το κουμπί παρεστίασης (2). Έπειτα το εστι-
ακό επίπεδο βίντεο θα ευθυγραμμιστεί για όλους τους παρατηρητές 
με μηδενικές διοπτρίες αντίστοιχα με σωστές μεμονωμένες ρυθμί-
σεις διοπτριών. Αυτή η εντολή μπορεί επίσης να δοθεί στη διεπαφή 
γραφικών χρήστη και από τη χειρολαβή, εάν έχει οριστεί.
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8 Ελέγξτε τον φωτισμό, 
τη λειτουργία και την 
προσαρμογή

8.1 Κατάλογος ελέγχου πριν από 
την επέμβαση (GLOW800)

Καθαρισμός προαιρετικών οπτικών εξαρτημάτων
	X Ελέγχετε την καθαριότητα των προαιρετικών οπτικών.
	X Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους.

Εφαρμογή GLOW800
	X Κατά τη χρήση του GLOW800 φροντίζετε ώστε να υπάρχει 

διαθέσιμη συσκευή Doppler υπερήχων ή παρόμοια συσκευή, σε 
περίπτωση απεικόνισης μηδενικής ή ανεπαρκούς ροής αίματος 
από τη διαδικασία ICG/GLOW800.

Εξισορρόπηση
	X Εξισορροπήστε το μικροσκόπιο μετά την επανεγκατάσταση 

(βλ. εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica).

Έλεγχος λειτουργίας 
	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο.
	X Ενεργοποιήστε τον φωτισμό. 
	X Ελέγξτε τον φωτισμό του μικροσκοπίου.
	X Ελέγξτε το GLOW800 με την κάρτα ελέγχου.

Στειρότητα (ασηψία)
	X Τοποθετήστε το αποστειρωμένο κάλυμμα.

Για τα αποστειρώσιμα εξαρτήματα του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης. 

8.2 Κάρτα ελέγχου
Για να ελέγξετε και να δοκιμάσετε τη λειτουργία GLOW800, για να 
επαληθεύσετε την κατάλληλη προσαρμογή του λευκού φωτός και 
της εικόνας φθορισμού και για να επαληθεύσετε το επίπεδο 
φωτισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κάρτα ελέγχου GLOW800.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λοίμωξης λόγω μη αποστειρωμένης κάρτας ελέγχου 
GLOW800.
	X Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα ελέγχου GLOW800 στο 

αποστειρωμένο πεδίο. 
	X Χρησιμοποιείτε μόνο σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον.
	X Ελέγχετε το φωτισμό του μικροσκοπίου αποκλειστικά σε 

μη αποστειρωμένο περιβάλλον. 
	X Φροντίστε να διασφαλίσετε την ακριβή παρεστιακή 

ρύθμιση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.

Προετοιμάστε τον έλεγχο σύμφωνα με τα παρακάτω:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Βαθμιαία μείωση πεδίων έντασης NIR 0=φωτεινό έως 
9=σκοτεινό

2 Περιοχή φθορισμού χαμηλής έντασης NIR 
συμπεριλαμβανομένων 4 διαφορετικών χρωματικών περιοχών 
λευκού φωτός

3 Σήμα φθορισμού NIR υψηλής έντασης κυκλικού σημείου
4 Οπή για επιδιόρθωση της κάρτας
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8.3 Προετοιμασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιλεγμένος χρήστης με μια προγραμματισμένη λειτουργία 
φθορισμού.
	X Ο σωστός χρήστης είναι ενεργοποιημένος.
	X Εκτελείται έλεγχος προετοιμασίας.
	X Η λάμπα φωτισμού μικροσκοπίου είναι εντός των ορίων 

ανοχής (βλ. εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica).

Προετοιμάστε τον έλεγχο σύμφωνα με τα παρακάτω:
	X Για γενικές δοκιμές χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση 

GLOW800.
	X Τοποθετήστε την κάρτα ελέγχου GLOW800 κάτω από το 

μικροσκόπιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λοίμωξης λόγω μη αποστειρωμένης κάρτας ελέγχου 
GLOW800.
	X Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα ελέγχου GLOW800 στο 

αποστειρωμένο πεδίο. 
	X Χρησιμοποιείτε μόνο σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον.
	X Ελέγχετε το φωτισμό του μικροσκοπίου αποκλειστικά σε 

μη αποστειρωμένο περιβάλλον. 
	X Φροντίστε να διασφαλίσετε την ακριβή παρεστιακή 

ρύθμιση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.

	X Προσαρμόστε την απόσταση εργασίας (WD) σε 350 mm.
	X Για να αποφύγετε τις αντανακλάσεις, τοποθετήστε το μικροσκό-

πιο σε μικρή αλλά επαρκή γωνία επάνω από την κάρτα ελέγχου.
	X Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.
	X Αποκτήστε εστίαση επανατοποθετώντας το μικροσκόπιο στη 

μεγαλύτερη μεγέθυνση (Μην εστιάστε!).
	X Μετά από την τοποθέτηση και την εστίαση, προσαρμόστε τη 

μεγέθυνση σε 3,0×.
	X Μετακινήστε την κάρτα ελέγχου στο κέντρο του οπτικού πεδίου.
	X Μεταβείτε στη λειτουργία GLOW800 πατώντας το κουμπί On/Off 

GLOW800 στη χειρολαβή.

	X Προσαρμόστε τον φωτισμό φθορισμού σε 50 %.
	X Η κάρτα ελέγχου GLOW800 μπορεί πλέον να παρατηρηθεί στον 

προσοφθάλμιο φακό σε λευκό φως και στην προαιρετική οθόνη 
σε φθορισμό λευκού φωτός.

D
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1 Φορέας οπτικού συστήματος μικροσκοπίου
2 Κάρτα ελέγχου

Προβολή προσοφθάλμιου φακού:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Εμφάνιση της κάρτας ελέγχου σε παρατήρηση λευκού φωτός:
Οι οπές στα χρωματιστά τετράγωνα θα επιτρέπουν τον έλεγχο της 
προσαρμογής του φθορισμού και της εικόνας λευκού φωτός.



Ελέγξτε τον φωτισμό, τη λειτουργία και την προσαρμογή

30 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

8.4 Λειτουργικές περιοχές κάρτας 
ελέγχου

Έλεγχοι σε λειτουργία παρατήρησης φθορισμού λευκού φωτός
Ελέγξτε την κατάλληλη προσαρμογή της εικόνας φθορισμού με την 
εικόνα λευκού φωτός.

1. Όλες οι φωτεινές κουκίδες φθορισμού πρέπει να ταιριάζουν 
ακριβώς στις οπές των χρωματιστών τετραγώνων (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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C
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A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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2. Ελέγξτε την ένταση φθορισμού (A–D).
Στην απαιτούμενη WD = 350 mm, 
Μεγέθυνση = 3,0× και 
Φωτεινότητα GLOW800 = 50 %
Στη λειτουργία φθορισμού GLOW800 πρέπει να είναι 
ορατές τουλάχιστον οι γραμμές φθορισμού 1-6 (E)!

3. Ελέγξτε εάν το ψευδόχρωμα φθορισμού είναι αυτό που 
σκοπεύετε να έχετε.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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4. Ελέγξτε τα χρώματα (F–I) της εικόνας λευκού φωτός στη 
λειτουργία λευκού φωτός. Τα απαλά χρώματα των 4 
χρωματιστών τετραγώνων κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μπλε 
πρέπει να εμφανίζονται με το ίδιο χρώμα στην οθόνη βίντεο.

Έλεγχοι σε ασπρόμαυρη λειτουργία παρατήρησης φθορισμού

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Ελέγξτε την ένταση φθορισμού. Στην απαιτούμενη WD = 350 mm, 
μεγέθυνση = 3,0× και φωτισμό = 50 % σε λειτουργία φθορισμού 
GLOW800 πρέπει να είναι ορατές τουλάχιστον 1-6 γραμμές 
φθορισμού.

Εάν υπάρχουν λιγότερες ορατές γραμμές ελέγξτε εάν:
• Η κάρτα δεν έχει λήξει
• Το κατώφλι είναι ρυθμισμένο σε 0 % (κατώτερο) έως 100 % 

(ανώτερο).
• Τα συστήματα φωτισμού λειτουργούν σύμφωνα με τα 

αναμενόμενα:
• Η ανάγνωση λουξόμετρου είναι εντάξει
• Οι ώρες λαμπτήρων είναι εντός εύρους
• Ο φωτοδηγός βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση

Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica εάν απαιτείται περαιτέρω 
ανάλυση.
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9 Χειρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενή από μη εγκεκριμένα μέσα 
φθορισμού.
	X Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μέσα φθορισμού 

εγκεκριμένα για την προγραμματισμένη εφαρμογή.

Κατά τη χρήση του GLOW800 φροντίζετε ώστε να υπάρχει 
διαθέσιμη συσκευή Doppler υπερήχων η παρόμοια, σε περί-
πτωση απεικόνισης μηδενικής ή ανεπαρκούς ροής αίματος 
από τη διαδικασία ICG/GLOW800.

9.1 Χρήση του GLOW800
	X Ανάψτε το φωτισμό του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
	X Επιλέξτε έναν χρήστη: Επιλέξτε είτε την προεπιλογή χρήστη 

"Fluorescence Vascular GLOW800" είτε έναν δικό σας χρήστη 
GLOW800.

9.2 Έλεγχος των λειτουργιών 
GLOW800

Έλεγχος των λειτουργιών GLOW800, π.χ., στην αριστερή χειρολαβή 
του μικροσκοπίου 

Βηματικός βρόχος

αριστερή χειρολαβή δεξιά χειρολαβή

Ενεργοποίη
ση/Απενεργ

οποίηση 
GLOW800

Αναπαρα-
γωγή

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Η χειρολαβή επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ της λειτουργίας λευκού 
φωτός (GLOW800 On/Off) και της λειτουργίας GLOW800. 

	X Πιέστε τον μοχλό joystick προς τα αριστερά για εναλλαγή των 
λειτουργιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

GLOW800 Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών από 
υπερβολική ακτινοβολία.
	X GLOW800 Αποφεύγετε την παρατεταμένη ή/και 

υπερβολικά συχνή χρήση ακτινοβολίας.

Η λειτουργία GLOW800 απενεργοποιείται αυτόματα πριν από 
το πέρασμα 180 δευτερολέπτων (προεπιλεγμένη τιμή, μπο-
ρεί να αλλάξει), προκειμένου να προληφθεί η υπερβολική 
έκθεση του ασθενούς στην ακτινοβολία GLOW800.

Η λειτουργία "GLOW800 On/Off" ενεργοποιεί τον φωτισμό 
GLOW800 και την ευαίσθητη κάμερα GLOW800, συνδέει τα 
σήματα βίντεο GLOW800 στις θύρες εξόδου βίντεο του 
συστήματος και το βίντεο προβάλλεται στην οθόνη.
Ταυτόχρονα, η εγγραφή των σημάτων βίντεο GLOW800 
ξεκινά στην προαιρετικά συνδεδεμένη μονάδα εγγραφής 
HDMD PRO.
Όταν πατιέται ξανά το κουμπί "GLOW800 On/Off", το 
σύστημα επιστρέφει στη λειτουργία λευκού φωτός και 
απενεργοποιεί τις λειτουργίες GLOW800 και η εγγραφή 
GLOW800 ολοκληρώθηκε.

Επανάληψη 
	X Εάν διατίθεται μια προαιρετική μονάδα εγγραφής HDMD PRO, το 

πάτημα του joystick προς τα δεξιά ξεκινά την αναπαραγωγή του 
τελευταίου βρόχου που έχει εγγραφεί στη μονάδα εγγραφής.

Step loop
	X Εάν διατίθεται μια προαιρετική μονάδα εγγραφής HDMD PRO, με 

επανειλημμένη πίεση του μοχλού joystick προς τα κάτω μπορείτε 
να επιστρέψετε σε βρόχους που εγγράφηκαν προηγουμένως 
GLOW800. 
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10 GLOW Autofocus 
(προαιρετικό)

10.1 Περιγραφή
10.1.1 Λειτουργία
Η λειτουργία GLOW Autofocus χρησιμοποιείται για την αυτόματη 
προσαρμογή εστίασης για τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica με τις 
μονάδες ελέγχου Leica OH6, Leica OHX ή ARveo. 
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η λειτουργία αυτόματης εστίασης 
είναι ενεργοποιημένη και η αυτόματη εστίαση αρχικοποιείται κάθε 
φορά που ενεργοποιείται το φρένο.
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την αυτόματη εστίαση μέσω 
χειρολαβής ή ποδοδιακόπτη.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του αντίστοιχου 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 

10.2 Σχέδιο
Το GLOW Autofocus είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα για τις μονάδες 
ελέγχου Leica OH6, Leica OHX ή ARveo. 

1

1 USB stick GLOW Autofocus

10.3 Εγκατάσταση
Για την εγκατάσταση του GLOW Autofocus, καλέστε έναν 
τεχνικό σέρβις Leica.

Μετά από την εγκατάσταση του GLOW Autofocus, είναι διαθέσιμα τα 
παρακάτω στο μενού:

• Κουμπί Autofocus στο βασικό μενού

• Καρτέλα Autofocus στις ρυθμίσεις χρήστη
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• Η λειτουργία "AF Start" είναι διαθέσιμη στις ρυθμίσεις για τον 
χειρομοχλό/ποδομοχλό

Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η λειτουργία αυτόματης εστίασης 
είναι ενεργοποιημένη και η αυτόματη εστίαση αρχικοποιείται κάθε 
φορά που ενεργοποιείται το φρένο (Brake starts AF).

10.4 Εργασία με το σύστημα GLOW 
Autofocus

Για να λειτουργήσετε τη μονάδα ελέγχου Leica OH6, Leica 
OHX ή ARveo, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των 
αντίστοιχων συστημάτων χειρουργικού μικροσκοπίου.

Το σύστημα GLOW Autofocus ελέγχεται μέσω της μονάδας ελέγχου 
του Leica OH6, Leica OHX ή ARveo. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις 
παρακάτω ρυθμίσεις μέσω της μονάδας ελέγχου:
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Autofocus
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας παρεστίασης για 

ρύθμιση διοπτριών
• Αλλαγή μεγέθους παραθύρου autofocus
• Αλλαγή θέσης παραθύρου autofocus
• Αντιστοίχιση κουμπιού στον ποδοδιακόπτη/χειροδιακόπτη για 

εκκίνηση Autofocus
• Αποθήκευση μεμονωμένων ρυθμίσεων autofocus χειρουργού 

γιατρού

Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση μετά από την εγκατάσταση, η 
λειτουργία autofocus ξεκινά κάθε φορά που ενεργοποιούνται 
τα φρένα.

10.4.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συστήματος 
GLOW Autofocus

Μέσω του μενού Main
Το σύστημα Autofocus είναι ενεργό, όταν το κουμπί "Autofocus" 
είναι υπογραμμισμένο με πράσινο.

1

Απενεργοποίηση συστήματος GLOW Autofocus
	X Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί "Autofocus".

Εμφανίζεται ένα μήνυμα και στο εξής το κουμπί "Autofocus" θα 
είναι γκρι.

Ενεργοποίηση συστήματος GLOW Autofocus
	X Κάντε κλικ στο γκρι κουμπί "Autofocus".

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο πρέπει να 
επιβεβαιώσετε ότι θέλετε πράγματι να ενεργοποιήσετε το 
σύστημα autofocus.
	X Πατήστε "Confirm" για να ενεργοποιήσετε το σύστημα 

autofocus.
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Μέσω χειριστηρίων
Εάν δεν θέλετε αυτόματη εστίαση κάθε φορά που ενεργοποιείται το 
φρένο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Autofocus και αντ' αυτού 
να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία σε ένα κουμπί στον χειροδιακόπτη ή 
στον ποδοδιακόπτη. 

	X Πατήστε το αντιστοιχισμένο κουμπί.
Η αυτόματη εστίαση εκτελείται μια φορά.

10.4.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας 
παρεστίασης για ρύθμιση διοπτριών

Η λειτουργία παρεστίασης μπορεί να ενεργοποιείται επιπλέον της 
λειτουργίας Autofocus.

Με τη λειτουργία Autofocus Parfocality υποστηρίζεται η προσαρ-
μογή της ρύθμισης διοπτριών χρήστη.
	X Πατήστε το κουμπί "Parfocal" (1) στην κεντρική σελίδα GUI για 

να λάβετε την εστίαση ακριβείας GLOW800 σε παρεστιακή θέση. 
	X Εάν το "Parfocality" (2) είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις 

χρήστη σας και ένα κουμπί είναι εκχωρισμένο στο "Autofocus", 
πατήστε αυτό το κουμπί. 

Η λειτουργία "Autofocus" εστιάζει αυτόματα στην προεπιλεγμένη 
περιοχή αντικειμένου στη μέγιστη μεγέθυνση και θα παρουσιάσει 
ευκρινή εικόνα βίντεο σε μέτρια μεγέθυνση σε παρεστιακή θέση.
Τώρα όλοι οι παρατηρητές μπορούν να προσαρμόσουν τις διοπτρίες 
για κάθε προσοφθάλμιο φακό, προκειμένου να υπάρχει εστίαση 
στην προεπιλεγμένη περιοχή αντικειμένου.

10.4.3 Ρυθμίσεις AutoFocus 

2

Το μικρό γκρι πεδίο στο μέσο αντιστοιχεί στο παράθυρο AutoFocus. 
Η διάστικτη γραμμή αναπαριστά το μέγιστο διαθέσιμο παράθυρο 
Autofocus.

Size
	X Προσαρμόστε το μέγεθος του παραθύρου Autofocus.

Πιθανές ρυθμίσεις 10 % έως 100 % 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση 25 % (συνιστώμενη)

X Position / Y Position
	X Προσαρμόστε τη θέση X και Y του παραθύρου Autofocus.

Πιθανές ρυθμίσεις 0 % έως 100 % 
Προεπιλεγμένη ρύθμιση  50 % έκαστο, προκειμένου το 

παράθυρο Autofocus να βρίσκεται ακριβώς 
στη μέση (συνιστώμενο)

AF Mode
	X Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία AF.

Brake starts AF
• Όταν είναι ενεργό, η απελευθέρωση φρένου εκκινεί τη 

λειτουργία AutoFocus.
• Όταν είναι απενεργοποιημένο και το AF Mode είναι ενεργό, η 

λειτουργία Autofocus μπορεί να εκκινηθεί χρησιμοποιώντας ένα 
άλλο πλήκτρο που ορίζεται στις ρυθμίσεις χρήστη.

10.4.4 Αντιστοίχιση κουμπιού για εκκίνηση 
λειτουργίας Autofocus

	X Επιλέξτε προεπιλογή χρήστη.
	X Επιλέξτε την καρτέλα "Foot/Hand 1" ή "Foot/Hand 2".

Στη λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών εμφανίζεται το "AF 
Start".
	X Αντιστοιχίστε τη λειτουργία "AF Start" σε ένα κουμπί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αντιστοίχιση 
λειτουργιών στον ποδομοχλό/χειρομοχλό και την 
αποθήκευση των ρυθμίσεων χρήστη, ανατρέξτε στα 
εγχειρίδια οδηγιών χρήσης του αντίστοιχου συστήματος 
χειρουργικού μικροσκοπίου.
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10.4.5 Σάρωση Autofocus
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο μενού σέρβις Autofocus, το 
Autofocus θα σαρώσει προς τα επάνω και προς τα κάτω για το 
καλύτερο εστιακό πλάνο στο εύρος WD από 225 έως 600 mm 
εκκινώντας στην παρούσα θέση.

11 Φροντίδα και συντήρηση
Το GLOW800 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα για ένα 
χειρουργικό μικροσκόπιο Leica. Για φροντίδα και τη 
συντήρηση ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica.

12 Απόρριψη
Για την απόρριψη των προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται η εκάστοτε 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 
εταιρειών απόρριψης. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να 
ανακυκλώνεται.
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13 Τι πρέπει να κάνω αν...;
Σε κάθε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητων λειτουργιών ελέγξτε καταρχάς τα εξής: 
• Έχει ενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης;
• Έχουν συνδεθεί σωστά τα ηλεκτρικά καλώδια;
• Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια σύνδεσης;
• Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια βίντεο;

13.1 Γενικά

Για δυσλειτουργίες του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica.

13.2 GLOW800
13.2.1 Βαθμονόμηση

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Η εισαγωγή GLOW800 στον προσοφθάλμιο φακό 
δεν είναι προσαρμοσμένη στην οπτική εικόνα.

Απώλεια βαθμονόμησης CaptiView 	X Η βαθμονόμηση πρέπει να επαναληφθεί. 
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Η εικόνα φθορισμού GLOW800 είναι λάθος 
ευθυγραμμισμένη στην εικόνα Λευκού φωτός

Η ρύθμιση για προσαρμογή και στις δύο εικόνες 
είναι λάθος

	X Οι ρυθμίσεις πρέπει να τροποποιηθούν για 
προσαρμογή και των δύο εικόνων. 
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

13.2.2 VPU

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Εμφανίζεται λάθος πληροφορία για ερμηνεία στον 
χρήστη 

Διακοπή βαθμονόμησης αλγόριθμου συσκευής 	X Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για 
επανεκκίνηση/επαναφορά του συστήματος.

Κατάλληλος προλειτουργικός έλεγχος 	X Επαναλάβετε την προλειτουργική διαδικασία.
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Το σύστημα δεν εκκινείται Αποτυχία ηλεκτρονικού συστήματος 	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Το σήμα βίντεο δείχνει κόκκινο σταυρό/κόκκινο 
"X"

Απώλεια σήματος κάμερας 	X Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για 
επανεκκίνηση/επαναφορά του συστήματος.
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Το σύστημα είναι κολλημένο/δεν υπάρχει 
αντίδραση 

Αποτυχία αρχικοποίησης λογισμικού 	X Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για 
επανεκκίνηση/επαναφορά του συστήματος.

13.2.3 Περιορισμός

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Σε μεγάλη μεγέθυνση ο φθορισμός GLOW800 
είναι εκτός εστίασης, παρόλο που η εικόνα Λευκού 
φωτός είναι ευκρινής

Σε μεγάλη μεγέθυνση η εστίαση NIR μπορεί να 
διαφέρει από την εστίαση WL

	X Μειώστε τη μεγέθυνση μέχρι να λάβετε 
ευκρινή εικόνα GLOW800
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Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Κάποια μέρη της εικόνας φθορισμού είναι ευκρινή 
(περιοχή ενδιαφέροντος), άλλα είναι εκτός 
εστίασης

Ο φθορισμός εκτός εστίασης δεν καλύπτει το 
αντικείμενο, ο φθορισμός αιωρείται πάνω από το 
αντικείμενο

Ακόμα κι όταν η περιοχή ενδιαφέροντος είναι 
εστιασμένη, άλλες φθορίζουσες περιοχές 
ενδέχεται να μην είναι και μπορεί να παράγουν 
ενοχλητικό, αιωρούμενο φθορισμό. Εάν δεν 
μπορούν να είναι εστιασμένες όλες οι φθορίζουσες 
περιοχές, δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής αυτής 
της επίδρασης.

Διπλός φθορισμός, ένας αιωρούμενος με αδράνεια 
στην οθόνη και στην εγγραφή

Κατά την εισαγωγή του φθορισμού στον αριστερό 
προσοφθάλμιο φακό η εικόνα φθορισμού 
καταγράφεται και εμφανίζεται στην οθόνη δύο 
φορές

	X Προς αποφυγήν εικόνας διπλού φθορισμού 
πρέπει να απενεργοποιηθεί η επικάλυψη στον 
αριστερό προσοφθάλμιο φακό.

Η ροή σήματος είναι χαμηλή/σκοτεινή, αόρατη ή 
με θόρυβο

Το σήμα φθορισμού είναι πολύ χαμηλό λόγω 
μεγάλης μεγέθυνσης ή/και απόστασης εργασίας

	X Διασφαλίστε ότι ο φωτισμός/διέγερση 
GLOW800 έχει ρυθμιστεί στο 100 %, μειώστε 
τη μεγέθυνση ή/και αυξήστε τη δοσολογία ICG 
αν είναι δυνατό.

Με δοσολογία ICG 12,5 mg/75 kg το GLOW800 θα 
παράγει εικόνες φθορισμού με καλή ορατότητα 
ακόμα και σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις ή αποστά-
σεις εργασίας.

Η απόδοση του λαμπτήρα φωτισμού είναι χαμηλή 
και χρειάζεται αντικατάσταση ή το σύστημα 
φωτισμού είναι εκτός προδιαγραφών (χαμηλή 
μετάδοση φωτός από οπτικό οδηγό ίνας ή 
διαδρομή πορείας φωτισμού)

	X Ελέγξτε τον χρόνο ζωής του λαμπτήρα 
φωτισμού και το σύστημα φωτισμού. 
	X Καλέστε το σέρβις της Leica για 

επαγγελματική διερεύνηση, όταν χρειάζεται.

13.2.4 Διορθώσεις από τον χρήστη

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Ούτε ευκρινές GLOW800 ούτε ευκρινής εικόνα 
Λευκού φωτός στην οθόνη

Δεν υπάρχει σωστή προσαρμογή της εστίασης 
ακριβείας βίντεο 

	X Πατήστε το κουμπί parfocal ή προσαρμόστε 
χειροκίνητα την εστίαση ακριβείας πατώντας 
τα κουμπιά (+) ή (–).

Οι ρυθμίσεις διοπτριών του προσοφθάλμιου 
φακού του χειρουργού είναι λάθος και εργάζεστε 
χωρίς λειτουργία παρεστίασης

	X Πιέστε το κουμπί parfocal, προσαρμόστε τη 
WD για να λάβετε ευκρινή εικόνα βίντεο και 
προσαρμόστε σωστά τις διοπτρίες.

Το σήμα ροής έχει υπερεκτεθεί Τα λεπτά αγγεία και η έγχυση εμφανίζονται με 
υπερβολική φωτεινότητα. Ενδεχομένως η 
συγκέντρωση ICG του βώλου είναι πολύ υψηλή

	X Μειώστε τη δοσολογία ICG σε 12,5 mg/75 kg 
ή/και μειώστε τη φωτεινότητα GLOW (ένταση 
φωτισμού/διέγερσης) σε 50 %.

Το σήμα ροής είναι υπερκορεσμένο ή υπερβολικά 
κυρίαρχο

Δεν υπάρχει άλλη διαφάνεια στο σήμα και το σήμα 
φαίνεται επίπεδο. Ενδεχομένως το "intensity" του 
GLOW είναι πολύ μεγάλη

	X Μειώστε το "intensity" του GLOW στην 
κανονική τιμή 50 % ή λιγότερο.

Το σήμα ροής είναι χαμηλό Ο φθορισμός είναι αμυδρός, δεν εμφανίζεται η 
ροή στα λεπτά αγγεία. Η συγκέντρωση ICG 
ενδέχεται να είναι υπερβολικά χαμηλή

	X Εάν είναι δυνατό, αυξήστε τη δοσολογία ICG.

Το σήμα ροής είναι υπερβολικά ανοιχτόχρωμο Το "intensity" του GLOW είναι υπερβολικά μικρή 	X Αυξήστε την "intensity" του GLOW, το 
στάνταρ είναι 50 %.
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Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Η εισηγμένη εικόνα φθορισμού στον 
προσοφθάλμιο φακό είναι αμυδρή/ανοιχτόχρωμη, 
παρόλο που το σήμα στην οθόνη είναι καλό

Το σήμα φθορισμού είναι υπερβολικά χαμηλό για 
καλή επικάλυψη σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις και 
WD

	X Μειώστε τη μεγέθυνση και ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις φωτισμού/διέγερσης, ώστε να είναι 
τουλάχιστον 100 %.

Η φωτεινότητα της εισηγμένης εικόνας είναι 
υπερβολικά χαμηλή

	X Αυξήστε τη φωτεινότητα της εισαγωγής 
CaptiView.

Η εικόνα GLOW800 δεν είναι αρκετά φωτεινή Σε μικρότερες WD και μεγάλη μεγέθυνση το 
BrightCare Plus θα μειώσει τον φωτισμό/διέγερση 
για το GLOW800

	X Απενεργοποιήστε το BrightCare Plus για το 
GLOW800 για να λάβετε μέγιστη ένταση 
διέγερσης.

Η εικόνα GLOW800 εμφανίζει μόνο φθορισμό 
υψηλής έντασης. Ο φθορισμός χαμηλής έντασης 
και το σήμα ροής σε λεπτά αγγεία απουσιάζουν

Το κατώτερο επίπεδο κατωφλιού έχει ρυθμιστεί 
πολύ υψηλά 

	X Μειώστε το κατώτερο επίπεδο κατωφλιού σε 
≤8 % για να εμφανίσετε το πλήρες εύρος της 
έντασης φθορισμού.

Το σήμα ροής σε λεπτά αγγεία δεν είναι ορατό σε 
ορισμένες περιπτώσεις, απλώς εμφανίζεται 
ισχυρό FL

Το "Lower Threshold" GLOW έχει ρυθμιστεί 
υπερβολικά υψηλά πιθανώς λόγω ακούσιας 
εντολής χειρολαβής

	X Προς αποφυγή ακούσιων αλλαγών στο 
κατώφλι ελέγξτε αν η λειτουργία "Lower 
Threshold" "+" ή "–" έχει ενεργοποιηθεί σε 
κουμπί χειρολαβής. Αν ναι, απενεργοποιήστε 
αυτήν τη λειτουργία στις ρυθμίσεις 
χειρολαβής.

Το σήμα ροής στην αντίθεση αντικειμένου είναι 
υπερβολικά χαμηλό 

Το "Saturation" χρώματος της εικόνας GLOW είναι 
υπερβολικά υψηλό 

	X Μειώστε το "Saturation" του GLOW.

Το μέρος λευκού χρώματος της εικόνας GLOW έχει 
έλλειψη σε χρώματα 

Το "Saturation" χρώματος της εικόνας GLOW είναι 
υπερβολικά χαμηλό 

	X Αυξήστε το "Saturation" του GLOW.
Σημείωση  Αυξημένο "Saturation" μπορεί να 

μειώσει την αντίθεση της υπερεπικα-
λύπτουσας πληροφορίας FL επάνω 
από την εικόνα αντικειμένου WL.

Η εισηγμένη εικόνα φθορισμού στον 
προσοφθάλμιο φακό είναι αμυδρή/ανοιχτόχρωμη, 
παρόλο που το σήμα στην οθόνη είναι καλό

Το σήμα φθορισμού είναι υπερβολικά χαμηλό για 
καλή επικάλυψη σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις και 
WD

	X Μειώστε τη μεγέθυνση και ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις φωτισμού/διέγερσης, ώστε να είναι 
τουλάχιστον 100 %.

2) Η φωτεινότητα της εισηγμένης εικόνας είναι 
υπερβολικά χαμηλή 

	X Αυξήστε τη φωτεινότητα της εισαγωγής 
CaptiView.

Ο χαμηλός φθορισμός καλύπτει τεράστια τμήματα 
της εικόνας

Εντοπίζεται και εμφανίζεται εξωτερική 
ακτινοβολία NIR

	X Απενεργοποιήστε την εξωτερική φωτεινή 
πηγή που παράγει ακτινοβολία NIR στην 
εντοπισμένη φασματική περιοχή GLOW800 ή/
και αυξήστε το χαμηλότερο κατώφλι σε 8 %.

Ένα σήμα φθορισμού αντανακλάται από 
περιβάλλοντα ιστό

	X Αυξήστε το χαμηλότερο κατώφλι σε 
8 %–12 %.

Υπολειπόμενο ICG δείχνει χαμηλό φθορισμό 	X Αυξήστε το χαμηλότερο κατώφλι σε 
8 %–12 %.
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13.2.5 Βλάβη

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Δεν εμφανίζεται εικόνα GLOW Η λειτουργία GLOW800 δεν είναι ενεργή 	X Ελέγξτε ότι η λυχνία LED φθορισμού και η 
μονάδα ελέγχου εμφανίζουν τη λειτουργία 
GLOW800.
	X Ελέγξτε εάν η λειτουργία On/Off GLOW800 

έχει αντιστοιχιστεί στο προβλεπόμενο κουμπί 
και χειρολαβή.
	X Χρησιμοποιήστε κάρτα ελέγχου για 

κατάλληλο έλεγχο.
	X Καλέστε το σέρβις της Leica εάν το πρόβλημα 

παραμείνει.

Δεν υπάρχει ευκρινής εικόνα GLOW800 στην 
οθόνη σε χαμηλή μεγέθυνση, αλλά η εικόνα 
λευκού φωτός είναι ευκρινής, ακόμα και σε 
χαμηλές μεγεθύνσεις

Το εστιακό επίπεδο φθορισμού είναι 
απορρυθμισμένο.

	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Ενοχλητικά σήματα φθορισμού ειδικά στο 
εξωτερικό πεδίο προβολής

Περιβάλλων φωτισμός NIR >800 nm εντοπίζεται 
από την κάμερα GLOW στο εξωτερικό οπτικό πεδίο, 
ενώ το σημείο εστίασης βρίσκεται χαμηλότερα

	X Απενεργοποιήστε την εξωτερική φωτεινή 
πηγή που παράγει ακτινοβολία NIR στην 
εντοπισμένη φασματική περιοχή GLOW800.

Ο φωτισμός GLOW αγγίζει το περίγραμμα της 
κοιλότητας και παράγει ενοχλητικά σφάλματα 
φθορισμού

	X Κλείστε την ίριδα φωτισμού για να αποφύγετε 
τον φωτισμό μη ενδιαφερουσών περιοχών.

Η εικόνα βίντεο φθορισμού GLOW εμποτίζεται στο 
πλήρες οπτικό πεδίο

Περιβάλλων φωτισμός NIR φωτεινής πηγής 
χειρουργείου ή φωτισμός δωματίου χειρουργείου 
φτάνει στο οπτικό πεδίο και εντοπίζεται από την 
κάμερα φθορισμού σε ολόκληρο το οπτικό πεδίο

	X Απενεργοποιήστε την εξωτερική φωτεινή 
πηγή NIR.
	X Για εντοπισμό αυτής της φωτεινής πηγής στο 

χειρουργείο απενεργοποιήστε τον φωτισμό 
μικροσκοπίου και εστιάστε το μικροσκόπιο σε 
λειτουργία GLOW σε λευκό χαρτί.
	X Όσο υπάρχει το ψευδές σήμα, τόσο είναι 

ενεργός ο περιβάλλων φωτισμός NIR. 
Απενεργοποιήστε τις φωτεινές πηγές του 
χειρουργείου τη μία μετά την άλλη μέχρι να 
εξαφανιστεί το πρόβλημα.

Το σήμα ροής εμφανίζεται σκοτεινό σε οθόνες 3D Θέση προβολής κάτω ή/και πλευρικά από τον 
άξονα οθόνης καθιστά σκοτεινότερη την 
παρατηρούμενη εικόνα

	X Ευθυγραμμίστε τον άξονα οθόνης για να 
ταιριάζει στην κατεύθυνση παρατήρησής σας.

13.2.6 HDMD

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Ούτε εικόνα φθορισμού GLOW στην οθόνη, ούτε 
εισαγωγή, παρόλο που λειτούργησε στο παρελθόν

Δεν υπάρχει άλλος χώρος δίσκου στο HDMD PRO 
HDD. 

	X Ελέγξτε τη χωρητικότητα του HDD:
	X Εάν ο HDMD PRO HDD είναι πλήρης, αποθηκεύστε 

και διαγράψτε τα μη χρησιμοποιημένα δεδομένα 
χρήστη για να δημιουργήσετε επαρκή χώρο.

13.3 Σύστημα GLOW Autofocus
Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση

Το μικροσκόπιο δεν βρίσκει την εστίαση Η εστίαση βρίσκεται εκτός της διαμορφωμένης 
τιμής για τη σχετική λειτουργία autofocus

	X Αναθέστε τη διόρθωση της τιμής της σχετικής 
λειτουργίας autofocus στον τεχνικό σέρβις.

Η εστίαση δεν βρίσκει ευθυγραμμισμένο επίπεδο 
ειδώλου στο παράθυρο διαμόρφωσης autofocus

	X Μικρύνετε το παράθυρο autofocus.
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14 Τεχνικά δεδομένα
14.1 Τεχνικά δεδομέναGLOW800
Διέγερση φθορισμού 790 nm (GLOW800)
Σήμα φθορισμού 835 nm (GLOW800)

Φάσματα GLOW800

Αισθητήρας εικόνας 3× 1/1,2" ίντσες

Κάμερα NIR Υψηλής ευαισθησίας, έγχρωμη κάμερα HD

Για τεχνικά χαρακτηριστικά του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουρ-
γικού μικροσκοπίου Leica.

Μέγεθος εικόνας κάμερας σε συνάρτηση με το οπτικό πεδίο 

 

 

 

1 2 3

1 Μέγεθος εικόνας κάμερας
2 Οπτικό πεδίο
3 Μέγεθος οθόνης

Στο σχήμα παρουσιάζεται το μέγεθος εικόνας κάμερας σε 
συνάρτηση με το οπτικό πεδίο για την οπτική βιντεοκάμερα 
και την κάμερα NIR GLOW800. Λάβετε υπόψη ότι το οπτικό 
πεδίο δεν καλύπτεται πλήρως από το σύστημα τεκμηρίωσης.

14.2 Συμβατότητα

Χειρουργικά μικροσκόπια 
Leica

Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες

Κατά τη χρήση +10 °C έως +40 °C 
+50 °F έως +104 °F 
Σχετική υγρασία 30 % έως 95 % 
800 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

Αποθήκευση –30 °C έως +70 °C 
–86 °F έως +158 °F 
Σχετική υγρασία 10 % έως 100 % 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

Μεταφορά –30 °C έως +70 °C 
–86 °F έως +158 °F 
10 % έως 100 % σχετική υγρασία ατμόσφαιρας 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

14.4 Πρότυπα που ικανοποιούνται
Συμμόρφωση CE
•  Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός, Μέρος 1: Γενικός 

ορισμός για την ασφάλεια στα IEC 60601-1, EN 60601-1,  
UL 60601-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.

•  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2.
• Το Medical Division στη Leica Microsystems (Schweiz) AG, 

διαθέτει τα πιστοποιητικά του συστήματος διαχείρισης για τα 
διεθνή πρότυπα ISO 13485 σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας, 
τη διασφάλιση ποιότητας και την περιβαλλοντική διαχείριση.

15 Δήλωση κατασκευαστή για 
την Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα (ΗΜΣ)

Το GLOW800 έχει ελεγχθεί σε συνδυασμό με χειρουργικά 
μικροσκόπια Leica. Για τη δήλωση ΗΜΣ ανατρέξτε στο εγχει-
ρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica.



Ενότητα Β: GLOW800 για ARveo 8
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16 Εισαγωγή
16.1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης
Το GLOW800 είναι προαιρετικό εξάρτημα για χειρουργικά 
μικροσκόπια Leica. 
Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφονται οι λειτουργίες 
του GLOW800. 
Για πληροφορίες και περιγραφή του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του συγκεκριμένου 
χειρουργικού μικροσκοπίου.

Πέρα από τις σημειώσεις που αφορούν τη χρήση των 
οργάνων  
το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο "Υποδείξεις 
ασφαλείας")

	X Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 
προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.

16.2 Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης έχουν την εξής ερμηνεία:

Σύμβολο Προειδοποι-
ητική λέξη

Ερμηνεία

Προειδοποί-
ηση

Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση ή εσφαλμένη χρήση που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο. 

Προσοχή Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση ή εσφαλμένη χρήση η οποία, αν 
δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε 
ασήμαντο ή μέτριας σοβαρότητας τραυμα-
τισμό. 

Σημείωση Επισημαίνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση ή αδόκιμη χρήση, η οποία, εάν 
δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει 
σημαντική υλική, οικονομική και περιβαλ-
λοντική ζημία

Σύμβολο Προειδοποι-
ητική λέξη

Ερμηνεία

Χρήσιμη πληροφορία που βοηθά το χρήστη 
ως προς την τεχνικά σωστή και αποτελε-
σματική χρήση του προϊόντος. 

	X  Απαιτείται ενέργεια. Αυτό το σύμβολο 
υποδεικνύει ότι πρέπει να εκτελέσετε μια 
συγκεκριμένη ενέργεια ή σειρά ενεργειών.

17 Υποδείξεις ασφάλειας
Ένα χειρουργικό μικροσκόπιο Leica με GLOW800 συνιστά τεχνολογία 
αιχμής. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι κατά τον 
χειρισμό του. 
	X Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών 

χρήσης και του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica και ειδικότερα τις υποδείξεις ασφαλείας.
	X Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση της παρούσας 

συσκευής από ή κατόπιν εντολής πιστοποιημένου γιατρού.

17.1 Προβλεπόμενη χρήση
• Το GLOW800 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα χειρουργικού 

μικροσκοπίου Leica που χρησιμοποιείται κατά την επέμβαση για 
την παρατήρηση της ροής του αίματος στην εγκεφαλική αγγει-
ακή περιοχή και των παρακαμπτήριων μοσχευμάτων κατά τη 
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων αορτοστεφανιαίας παρά-
καμψης (CABG), καθώς και της ροής του αίματος κατά τη διάρ-
κεια επεμβάσεων πλαστικής και αναπλαστικής χειρουργικής.

Αντένδειξη
• Οι ιατρικές αντενδείξεις που αφορούν στη χρήση του 

χειρουργικού μικροσκοπίου Leica με GLOW800 σε συνδυασμό με 
ένα μέσο φθορισμού είναι εκείνες που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη χρήση κατάλληλων επώνυμων ουσιών και 
υπερσύγχρονων τεχνικών εξέτασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού των οφθαλμών.
	X Να μην χρησιμοποιείται GLOW800 στην οφθαλμολογία.
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17.2 Κίνδυνοι χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λοίμωξης λόγω μη αποστειρωμένης κάρτας ελέγχου 
GLOW800.
	X Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα ελέγχου GLOW800 στο 

αποστειρωμένο πεδίο. 
	X Χρησιμοποιείτε μόνο σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον.
	X Ελέγχετε το φωτισμό του μικροσκοπίου αποκλειστικά σε 

μη αποστειρωμένο περιβάλλον. 
	X Φροντίστε να διασφαλίσετε την ακριβή παρεστιακή 

ρύθμιση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιλεγμένος χρήστης με μια προγραμματισμένη λειτουργία 
φθορισμού.
	X Ο σωστός χρήστης είναι ενεργοποιημένος.
	X Εκτελείται έλεγχος προετοιμασίας.
	X Η λάμπα φωτισμού μικροσκοπίου είναι εντός των ορίων 

ανοχής (βλ. εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενή από μη εγκεκριμένα μέσα 
φθορισμού.
	X Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μέσα φθορισμού 

εγκεκριμένα για την προγραμματισμένη εφαρμογή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

GLOW800 Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών από 
υπερβολική ακτινοβολία.
	X GLOW800 Αποφεύγετε την παρατεταμένη ή/και 

υπερβολικά συχνή χρήση ακτινοβολίας.
	X Η λειτουργία GLOW800 απενεργοποιείται αυτόματα πριν 

από το πέρασμα 180 δευτερολέπτων, για να προληφθεί 
η υπερβολική έκθεση του ασθενούς στην ακτινοβολία 
GLOW800.

17.3 Πληροφορίες για τον υπεύθυνο 
για το όργανο

	X Κατά τη χρήση του GLOW800 φροντίζετε ώστε να υπάρχει 
διαθέσιμη συσκευή Doppler υπερήχων η παρόμοια, σε 
περίπτωση απεικόνισης μηδενικής ή ανεπαρκούς ροής αίματος 
από τη διαδικασία ICG/GLOW800.

17.4 Πινακίδες και ετικέτες
Ετικέτα τύπου

Ετικέτα UDI

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

Αναγνωριστικό παραγωγής (PI)
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός μήτρας δεδομένων GS1

Αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (DI)

Υποχρεωτική ετικέτα
Μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προτού 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διεύθυνση στο web για την 
ηλεκτρονική έκδοση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης.
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18 Περιγραφή 
18.1 Λειτουργία
Ο φωτισμός του GLOW800 είναι ένας λαμπτήρας xenon και βρίσκε-
ται στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica. Αυτός ο λαμπτήρας παρέχει 
ορατό και σχεδόν υπέρυθρο φως. Το σχεδόν υπέρυθρο φως δεν 
μπορεί να παρατηρηθεί μέσω του χειρουργικού μικροσκοπίου, αλλά 
καταγράφεται με ειδική κάμερα και προβάλλεται στην οθόνη που 
είναι τοποθετημένη στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica.
Χρησιμοποιώντας τις χειρολαβές/τα κουμπιά που ορίζονται στις 
ρυθμίσεις χρήστη μπορείτε να μεταβαίνετε μεταξύ του ορατού 
φωτός και του φωτός GLOW800.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του αντίστοιχου 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 

18.2 Σχέδιο
Το GLOW800 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα του φορέα οπτικού 
συστήματος M530. 

18.2.1 Φορέας οπτικού συστήματος M530 με 
GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Μονάδα απεικόνισης έγχυσης Leica CaptiView (προαιρετικό)
3 Μονάδα φθορισμού Leica FL400, FL560 ή FL400/560 

(προαιρετικό)
4 Φορέας οπτικού συστήματος M530

�

�

�

�

�

�

1 Διεπαφή για βοηθό πλευρικά αριστερά και δεξιά
2 Διεπαφή για βοηθό πίσω/απέναντι, περιστρεφόμενη κατά 360°
3 Πίσω βοηθός εστίαση ακριβείας
4 Διακόπτης για βοηθό πλευρικά ή πίσω
5 Διεπαφή βασικού χειρουργού, περιστρεφόμενη κατά 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Χειρουργικό μικροσκόπιο Leica 
ARveo 8 με εξαρτήματα 
GLOW800

1

2

3

4

5

1 Φορέας οπτικού συστήματος M530
2 Οθόνη βίντεο
3 Μονάδα ελέγχου με οθόνη αφής
4 Χειρολαβή
5 Μονάδα φωτισμού με φίλτρα GLOW800



Χειριστήρια

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 45

19 Χειριστήρια
19.1 Χειρολαβές

1

2

4

3

5

4

1

2

Αντιστοίχιση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
1 Μεγέθυνση
2 Μοχλός 4 λειτουργιών τύπου Joystick
3 Απόσταση εργασίας
4 Απασφάλιση όλων των φρένων
5 Απασφάλιση προεπιλεγμένων φρένων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους διακόπτες (1), (2), (3) και 
(5) των χειρολαβών ξεχωριστά για κάθε χρήστη στο μενού 
διαμόρφωσης.
Σε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το πλήκτρο (4) απα-
σφαλίζει όλα τα φρένα. Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαμορ-
φώσιμο. Για τον μοχλό τύπου Joystick και τα άλλα πλήκτρα 
είναι διαθέσιμες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανάλογες της 
εκάστοτε εργασίας.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χειρολαβής για GLOW800

Βηματικός βρόχος

αριστερή χειρολαβή δεξιά χειρολαβή

Ενεργοποίη
ση/Απενεργ

οποίηση 
GLOW800

Αναπαρα-
γωγή

Y+

Y–

X– X+

Η χρήση του joystick 4 λειτουργιών συνιστάται (2) για τον έλεγχο του 
GLOW800 όπως ορίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση GLOW800, 
παρόλο που μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους διακόπτες (1), (2), (3) 
και (5) των χειρολαβών μεμονωμένα στο μενού διαμόρφωσης, για να 
καλύψετε τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Σε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ο διακόπτης (4) 
απελευθερώνει όλα τα φρένα. Αυτός ο διακόπτης δεν είναι 
διαμορφώσιμος διαφορετικά. 

19.2 Λυχνίες LED κατάστασης και 
οθόνη

Οι λυχνίες LED που βρίσκονται στον βραχίονα C της βάσης 
βρίσκονται κοντά στον χειρουργό και πληροφορούν σχετικά με την 
κατάσταση φθορισμού και εγγραφής του μικροσκοπίου:

19.2.1 Leica ARveo 8 - Λυχνία LED κατάστασης

1
2

1 Λυχνία LED κατάστασης για φθορισμό
2 Λυχνία LED κατάστασης για εγγραφή

Η λυχνία LED κατάστασης φθορισμού (1) υποδεικνύει τη 
δραστηριότητα φθορισμού

 λευκό: χωρίς φθορισμό,
  λειτουργία λευκού φωτός

 μπλε: το FL400 είναι ενεργοποιημένο
 κυανό: το FL560 είναι ενεργοποιημένο
 ματζέντα: το GLOW800 είναι ενεργοποιημένο

Η λυχνία κατάστασης LED για την εγγραφή (2) ανάβει με
 κόκκινο: εγγραφή βρόχου GLOW800 σε εξέλιξη

 πράσινο: λειτουργία επανάληψης GLOW800
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19.3 Ενεργοποίηση διεπαφής 
γραφικών χρήστη

Εκτός από το κουμπί χειρολαβής, το GLOW800 μπορεί επίσης να 
ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από τον πίνακα λειτουργιών 
της οθόνης αφής. Με το πάτημα του εικονιδίου λειτουργίας (1) 
παρουσιάζεται ένα μενού των διαθέσιμων λειτουργιών φθορισμού. 
Μόλις πατηθεί, ενεργοποιείται αμέσως η επιλεγμένη λειτουργία. 
Πατώντας το "White Light", το σύστημα επιστρέφει στη λειτουργία 
λευκού φωτός.

1
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20 Επισκόπηση
20.1 Χρήση
Το προαιρετικό εξάρτημα GLOW800 επιτρέπει στον χειρουργό τη 
διοχέτευση και παρατήρηση σχεδόν υπέρυθρου (Near Infrared – 
NIR) φθορισμού (fluorescence – FL) του φωσφοριστή (ICG) με το 
χειρουργικό μικροσκόπιο ARveo 8.

Το φιλτραρισμένο σήμα φθορισμού NIR του φωσφοριστή (ICG) 
προσλαμβάνεται από βιντεοκάμερα με ευαισθησία NIR στο 
GLOW800 ULT και υφίσταται επεξεργασία στην υπολογιστική 
μονάδα του μικροσκοπίου.

20.1.1 Λειτουργίες παρατήρησης φθορισμού
Το GLOW800 προσφέρει δύο διαφορετικές λειτουργίες παρατήρησης 
του σήματος βίντεο του φθορισμού:

Τύπος Α: Λειτουργία ψευδοχρώματος (Ψευδόχρωμα ON) 
Προβολή αντικειμένου λευκού φωτός με το ενσωματωμένο σήμα 
φθορισμού σε ψευδόχρωμα, βίντεο #1A

Ασπρόμαυρη (μονόχρωμη) προβολή φθορισμού Βίντεο#2A

Τύπος Β: Ασπρόμαυρη (μονόχρωμη) λειτουργία (Ψευδόχρωμα OFF)
Προβολή αντικειμένου λευκού φωτός#1B

Ασπρόμαυρη (μονόχρωμη) προβολή φθορισμού Βίντεο#2B
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20.1.2 Διάταξη οθόνης φθορισμού
Η ακόλουθη εγγραφή και οι ρυθμίσεις οπτικοποίησης μπορούν να 
προκαθοριστούν στη σελίδα "View Configuration" της ενότητας 
"Settings". Για καθεμία από τις επιλογές προβολής που δίνονται, 
μπορείτε να αποφασίσετε το σημείο στο οποίο θα εμφανίζεται η 
μονόχρωμη εικόνα ή/και η εικόνα ψευδοχρώματος. Αυτό μπορείτε 
να το κάνετε σέρνοντας την επιθυμητή εικόνα και αποθέτοντάς τη 
στην προοριζόμενη ζώνη εμφάνισης.
	X Ανοίξτε τη σελίδα "Settings" όπως περιγράφεται στο 21.1.1
	X Πατήστε το κουμπί "View Configuration".

Ανοίγει η σελίδα "View Configuration", η οποία σας προσφέρει 
3 διαφορετικές επιλογές για να διαμορφώσετε την προβολή 
στην οθόνη: ενός περιεχομένου (Single content) (1), εικόνα σε 
εικόνα (Picture-in-Picture) (2), σε παράλληλες στήλες (Side-by-
Side) (3).

1 2 3

Προβολή ενός περιεχομένου
Προβολή ενός μόνο βίντεο στην οθόνη. Είτε του ψευδοχρώματος 
είτε του μονοχρώματος. 
	X Πατήστε την επιλογή προβολής ενός περιεχομένου (1).
	X Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συρσίματος και απόθεσης (drag 

and drop) στον πίνακα λειτουργιών της οθόνης αφής για να 
ρυθμίσετε είτε την προβολή εγγραφής βίντεο ψευδοχρώματος 
είτε την προβολή εγγραφής μονόχρωμου βίντεο στην οθόνη 
βάσης.

Εικόνα σε εικόνα
Προβολή εικόνας σε εικόνα του βίντεο ψευδοχρώματος και του 
μονόχρωμου βίντεο στην οθόνη. 
	X Πατήστε την επιλογή προβολής εικόνας σε εικόνα (2).
	X Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συρσίματος και απόθεσης (drag 

and drop) στον πίνακα λειτουργιών της οθόνης αφής για να 
διαμορφώσετε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο τμήμα είτε την 
προβολή εγγραφής βίντεο ψευδοχρώματος είτε την προβολή 
εγγραφής μονόχρωμου βίντεο στην οθόνη βάσης.
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Παράλληλες στήλες
Προβολή σε παράλληλες στήλες του βίντεο ψευδοχρώματος και του 
μονόχρωμου βίντεο στην οθόνη.
	X Πατήστε την επιλογή προβολής παράλληλων στηλών (3).
	X Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συρσίματος και απόθεσης (drag 

and drop) στον πίνακα λειτουργιών της οθόνης αφής για να 
διαμορφώσετε στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά της οθόνης 
βάσης είτε την προβολή εγγραφής βίντεο ψευδοχρώματος είτε 
την προβολή εγγραφής μονόχρωμου βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εικόνα ψευδοχρώματος στη σελίδα "View Configuration" είναι 
μόνο για σκοπούς απεικόνισης. 
Είτε το επιλεγμένο ψευδόχρωμα είναι το "GREEN" είτε είναι το 
"BLUE", η εικόνα ψευδοχρώματος στο "View Configuration" θα 
εμφανίζει πάντα το "GREEN", ωστόσο, η οθόνη θα εμφανίζει σωστά 
το ψευδοχρώμα που έχει επιλέξει ο χρήστης.

20.1.3 Εγγραφή βίντεο φθορισμού
Η εγγραφή βίντεο του GLOW800 δημιουργεί δύο βίντεο:

1. Το πρώτο είναι πάντα η μονόχρωμη ροή βίντεο
2. Η δεύτερη ροή εγγράφει ό,τι έχει οριστεί ως "AR Ocular Settings" 

(βλ. κεφάλαιο 21.1.7):
• εάν το "Pseudocolor" είναι απενεργοποιημένο

• Μόνο βίντεο αντικειμένου λευκού φωτός
• εάν το "Pseudocolor" είναι ενεργοποιημένο

• Συνδυασμός εικόνας αντικειμένου λευκού φωτός με 
επικαλυπτόμενη πληροφορία φθορισμού 
ψευδοχρώματος

Όλα τα βίντεο παράγονται από την αριστερή κάμερα VL (Video Left 
– Βίντεο αριστερά) και την αριστερή κάμερα FL του μικροσκοπίου.
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21 Τροποποίηση των 
ρυθμίσεων GLOW800

21.1 Ρυθμίσεις τροποποιήσιμες από 
τον χρήστη

21.1.1 Πρόσβαση στη σελίδα ρυθμίσεων χρήστη

1

	X Πατήστε το εικονίδιο του μενού στην επάνω αριστερά γωνία της 
σελίδας "Select Surgeon" (1).
Εμφανίζεται η σελίδα "Options":

2

	X Πατήστε το εικονίδιο "Settings" (2)
Εμφανίζεται η σελίδα "Settings":

3
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21.1.2 Ρυθμίσεις φθορισμού
	X Ανοίξτε τη σελίδα "Settings" όπως περιγράφεται στο 21.1.1
	X Πατήστε το εικονίδιο "Fluorescence Settings".

Εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου "Select function".
	X Πατήστε την καρτέλα "Fluorescence".

4

	X Πατήστε το "GLOW800" (4).
Εμφανίζεται η σελίδα "Fluorescence Settings":

21.1.3 Φωτεινότητα GLOW800 (Ένταση διέγερσης)
	X Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο 21.1.2 για να 

ανοίξετε τη σελίδα "Fluorescence Settings".

1

Προτεινόμενες ρυθμίσεις διέγερσης
Με την προεπιλεγμένη και συνιστώμενη ρύθμιση 
"Excitation" (1) επιτυγχάνεται 100 % καλή ορατότητα 
φθορισμού σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις και αποστάσεις 
εργασίας.

	X Προσαρμόστε τη ρύθμιση "Excitation" (1) χρησιμοποιώντας τη 
συρόμενη μπάρα.
	X Πατήστε διαδοχικά "Back", μέχρι να επιστρέψετε στη σελίδα 

"Options".
	X Ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις στην 

οποία περίπτωση μπορείτε είτε να τις αποθηκεύσετε στο προφίλ 
ή να επιλέξετε να τις χρησιμοποιήσετε μόνο μία φορά, μετά την 
οποία θα ακυρωθούν οι αλλαγές.
	X Πατήστε "X".

Εμφανίζεται η ζωντανή οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις και μην επεξεργάζεστε τη λίστα 
χρηστών όταν το μικροσκόπιο χρησιμοποιείται σε ασθενή. Η 
λειτουργία GLOW800 σταματάει αυτόματα κατά την τροποποίηση 
των ρυθμίσεων.
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21.1.4 Κατώφλι
Με το "Lower Threshold" και το "Upper Threshold", μπορεί να 
οριστεί το εύρος έντασης φθορισμού προς εμφάνιση στην προβολή 
φθορισμού λευκού φωτός. Σήματα χαμηλής έντασης (π.χ. θόρυβος) 
ή/και σήματα υψηλής έντασης μπορούν να φιλτραριστούν με τον 
ορισμό ενός κατώτερου και ενός ανώτερου κατωφλιού με τις δύο 
συρόμενες μπάρες. Οι προεπιλεγμένες τιμές για το κατώτερο και το 
ανώτερο κατώφλι είναι 23 % και 80 % αντίστοιχα, για την 
παρατήρηση του πλήρους εύρους των σημάτων φθορισμού. 

1 2

	X Αυξήστε ή μειώστε το "Upper Threshold" (1) και το "Lower 
threshold" (2) χρησιμοποιώντας τις συρόμενες μπάρες. 
	X Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις τιμές "Lower Threshold" 

από τη ζωντανή οθόνη χρησιμοποιώντας το περιστροφικό μενού 
(3): 

3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διατηρείται πάντα μια διαφορά 10 % μεταξύ των τιμών ανώτερου 
και κατώτατου κατωφλιού.
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Η χρήση της κάρτας ελέγχου υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία "Threshold" επιδρά στο σήμα φθορισμού.

Κατώτερο κατώφλι στο 0 % και ανώτερο κατώφλι στο 100 %- εμφανίζονται όλες οι εντάσεις φθορισμού

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Ασπρόμαυρη παρατήρηση φθορισμού 
(Οθόνη βίντεο)

Λευκό φως + παρατήρηση φθορισμού
(Οθόνη βίντεο)

Κατώτερο κατώφλι στο 60 % και ανώτερο κατώφλι στο 100 % - εμφανίζεται μόνο μεσαία προς υψηλή ένταση

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Ασπρόμαυρη παρατήρηση φθορισμού 
(Οθόνη βίντεο)

Λευκό φως + παρατήρηση φθορισμού
(Οθόνη βίντεο)

Κατώτερο κατώφλι στο 40 % και ανώτερο κατώφλι στο 70 % - εμφανίζεται μόνο η μεσαία προς υψηλή ένταση

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

Ασπρόμαυρη παρατήρηση φθορισμού 
(Οθόνη βίντεο)

Λευκό φως + παρατήρηση φθορισμού
(Οθόνη βίντεο)
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21.1.5 Ένταση
Η συρόμενη μπάρα "Intensity" (1) προσαρμόζει την αντίθεση φθορι-
σμού, τη φωτεινότητα και τη διαφάνεια σε σχέση με τις λεπτομέ-
ρειες του αντικειμένου. Οι τιμές έντασης κυμαίνονται από 0 % έως 
100 %, η προεπιλογή είναι 50 %. Ο φθορισμός είναι ορατός σε όλο 
το εύρος ποσοστών. Για παράδειγμα, σε ένταση 0 % ο φθορισμός 
είναι μόλις ορατός με το περιεχόμενο λευκού φωτός να κυριαρχεί 
περισσότερο, ενώ σε ένταση 100 % ο φθορισμός είναι πολύ πιο 
έντονος και κυρίαρχος.

1

	X Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις τιμές "Intensity" από τη 
ζωντανή οθόνη χρησιμοποιώντας το περιστροφικό μενού (2). 

2

Ελάχιστη ρύθμιση έντασης – 0 %

Μεσαία ρύθμιση έντασης – 50 %

Μέγιστη ρύθμιση έντασης – 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X Για την αποφυγή φωτισμού υψηλής έντασης σε μικρές 

αποστάσεις εργασίας, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το BrightCare 
(1) for GLOW800. 

1

Για τεχνικούς λόγους, σε περίπτωση μεγάλων μεγεθύνσεων σε 
χαμηλές αποστάσεις εργασίας, η ένταση φθορισμού πλήττεται και ο 
περιορισμός έντασης διέγερσης από το Brightcare for GLOW800 
μπορεί να απενεργοποιηθεί για καλύτερη διέγερση και ένταση 
φθορισμού.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το "BrightCare for GLOW800" είναι απενεργοποιημένο, η 
ένταση του φωτός μπορεί να βλάψει τον ασθενή λόγω 
εφαρμογής υπερβολικού φωτός στον ιστό σε μια λειτουργία 
GLOW800 μεγάλης διάρκειας!

Ορατότητα φθορισμού
Η λειτουργία GLOW800 βελτιστοποιεί αυτόματα την ορατότητα 
φθορισμού για τη λήψη της καλύτερης δυνατής εικόνας για ένα 
μεγάλο εύρος τιμών εργασίας παραμέτρων μικροσκοπίου και 
δοσολογίας ICG.
Ωστόσο, αυτές οι παράμετροι εξακολουθούν να έχουν επίδραση 
στην ορατότητα φθορισμού όπως επεξηγεί η παρακάτω περιγραφή 
για περαιτέρω οπτικοποιήσεις.

Ορατότητα FL =
Φωτισμός × Δοσολογία

Mέγ2 × WD2

Ορατότητα FL: Φωτεινότητα φθορισμού/αντίληψη στην οθόνη
Φωτισμός: Ένταση διέγερσης μικροσκοπίου
Δοσολογία: Εισηγμένη ποσότητα ICG σε mg/kg
Mag.: Μεγέθυνση
WD: Απόσταση εργασίας

Η δοσολογία ICG είναι απόφαση του αναισθησιολόγου ή/και 
του χειρουργού.

• Μικρότερη ένταση διέγερσης "Brightness GLOW800" ή/και 
μικρότερη δοσολογία ICG μειώνει την ορατότητα φθορισμού, 
ειδικά σε υψηλή μεγέθυνση ή/και μεγάλη απόσταση εργασίας. 
Μικρότερη ορατότητα φθορισμού ή φωτεινότητα φθορισμού 
ενδέχεται να παρατηρείται ήδη σε μικρότερη μεγέθυνση και WD.

• Μεγαλύτερη ένταση διέγερσης "Brightness GLOW800" ή/και 
μεγαλύτερη δοσολογία ICG αυξάνει την ορατότητα φθορισμού, 
ειδικά σε υψηλή μεγέθυνση ή/και μεγάλη απόσταση εργασίας 
και μπορεί να αντισταθμίσει τη μείωση αυτών των δύο οπτικών 
παραμέτρων.

Η ορατότητα φθορισμού μπορεί να μειωθεί ακόμα και σε 
κανονικές συνθήκες, αν μειωθεί η απόδοση του συστήματος 
φωτισμού ή αν ο κύκλος ζωής του λαμπτήρα Xenon φτάνει 
στο τέλος του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υπάρχει προεπιλεγμένος περιορισμός στα WD και Mag, όταν χρησι-
μοποιείτε τη λειτουργία GLOW800. Εάν τα WD και Mag υπερβαίνουν 
αυτό το όριο πριν από την αλλαγή στη λειτουργία GLOW800, τα WD 
και Mag θα μειωθούν με την αλλαγή στη λειτουργία GLOW800 και η 
εικόνα θα βγει εκτός εστίασης.

Αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να προσαρμοστούν από το τμήμα 
σέρβις της Leica ή από ειδικούς του προϊόντος εάν χρειάζεται και η 
επιρροή στην ένταση του σήματος είναι κατανοητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη χρήση του περιορισμού WD, το μικροσκόπιο μπορεί να 
πρέπει να επανατοποθετηθεί (συμμόρφωση με την τιμή περιορισμού 
WD ή μικρότερη απόσταση από την τιμή περιορισμού WD) για να 
εστιάσει.

Οι τιμές περιορισμού WD και μεγέθυνσης μπορούν να επανακαθορι-
στούν σε υψηλότερες ή μικρότερες τιμές γενικά για όλους τους χρή-
στες από το προσωπικό σέρβις της Leica στο μενού σέρβις, ώστε να 
πληρούν τις ανάγκες τις ροής εργασιών χειρουργείου.
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21.1.7 Επιλογή ψευδοχρώματος και εισαγωγή εικόνας στον/στους προσοφθάλμιο(-ιους) φακό(-ούς) με το 
CaptiView 

	X Πλοηγηθείτε στη σελίδα "Settings" όπως περιγράφεται στο 21.1.1
	X Πατήστε το εικονίδιο "AR Ocular Settings".

Ανοίγει η σελίδα "AR Ocular Settings":
	X Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην καρτέλα "GLOW800".

Το ψευδόχρωμα μπορεί να οριστεί για την προβολή της οθόνης και για τους προσοφθάλμιους φακούς* μέσω της σελίδας "AR Ocular 
Settings".

*Με την προαιρετική εισαγωγή εικόνας CaptiView ενσωματωμένη στο χειρουργικό μικροσκόπιο ARveo 8, η πληροφορία φθορισμού του 
GLOW800 μπορεί να παρατηρηθεί στον δεξιό, στον αριστερό ή και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς ως εισηγμένη ψηφιακή εικόνα ή ως 
επικάλυψη, σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο παρατήρησης φθορισμού και τις ρυθμίσεις CaptiView.

Με το ψευδόχρωμα ρυθμισμένο σε "GREEN" ή "BLUE"
Ως "Pseudocolor" για το εισηγμένο σήμα ψευδοχρώματος και το σήμα φθορισμού στην οθόνη μπορείτε να επιλέξετε το "GREEN" (1) ή το 
"BLUE" (2). Το χρώμα υποδεικνύεται στη σελίδα "AR Ocular Settings":

1 2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα ελέγχου, τα αποτελέσματα ψευδοχρώματος φθορισμού στην εικόνα της οθόνης και η εικόνα που έχει 
εισαχθεί στον/στους προσοφθάλμιο(-ιους) φακό(-ούς) θα πρέπει να εμφανίζονται ως εξής:

"GREEN" "BLUE"

Leica GLOW800

!
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Please read the Leica 
GLOW800 user manual!
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Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!
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Η εισαγωγή των εικόνων GLOW800 μπορεί να οριστεί για κάθε χρήστη στην καρτέλα "AR Ocular Settings" με τη ρύθμιση "GLOW800" και τις 
ακόλουθες επιλογές:

• Φακός Left: "OFF" και φακός Right: "OFF"
Προσοφθάλμιοι φακοί: Ζωντανή οπτική πορεία στο αντικείμενο 
και στον αριστερό και στον δεξιό προσοφθάλμιο φακό.

• Φακός Left: "OFF" και φακός Right: "Optical + Digital"
Προσοφθάλμιοι φακοί: Ψηφιακή εικόνα λευκού φωτός με ενσω-
ματωμένο φθορισμό σε βίντεο ψευδοχρώματος στον δεξιό προ-
σοφθάλμιο φακό και οπτική εικόνα 2D στον αριστερό προσο-
φθάλμιο φακό.

• Φακός Left: "OFF", φακός Right: "Digital Only"
Προσοφθάλμιοι φακοί: Στο δεξί μάτι ο χρήστης θα βλέπει την 
ψηφιακή εικόνα με το επιλεγμένο χρώμα επικάλυψης από τον 
δεξιό προσοφθάλμιο φακό.

• Φακός Left: "Optical + Digital", Φακός Right: "OFF"
Προσοφθάλμιοι φακοί: Ζωντανή οπτική εικόνα λευκού φωτός με 
υπερεπικαλύπτοντα ψηφιακό φθορισμό ψευδοχρώματος στον 
αριστερό προσοφθάλμιο φακό και ζωντανή οπτική εικόνα στον 
δεξιό προσοφθάλμιο φακό:

• Φακός Left: "Optical + Digital" και φακός Right: "Optical + Digital"
Προσοφθάλμιοι φακοί: Επικάλυψη ψηφιακής εικόνας φθορισμού 
ψευδοχρώματος και στους δύο προσοφθάλμιους φακούς.
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Με το ψευδόχρωμα ρυθμισμένο σε OFF

• Φακός Left: "OFF" και φακός Right: "OFF"
Προσοφθάλμιοι φακοί: Ζωντανή οπτική πορεία στο αντικείμενο 
και στον αριστερό και στον δεξιό προσοφθάλμιο φακό.

• Φακός Right: "Digital Only"
Προσοφθάλμιοι φακοί: Ο φακός Left είναι αυτόματα ρυθμισμέ-
νος στο "OFF" και στον δεξιό προσοφθάλμιο φακό ο χρήστης 
βλέπει την ψηφιακή μονόχρωμη εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η απενεργοποίηση του "Pseudocolor" θα εμφανίσει στην οθόνη:
• τη μονόχρωμη εικόνα φθορισμού σε λειτουργία "Single image" ή
• τη μονόχρωμη εικόνα φθορισμού και την ψηφιακή εικόνα 

λευκού φωτός σε λειτουργία εικόνας σε εικόνα ή σε λειτουργία 
παράλληλων στηλών, ανάλογα με τις ρυθμίσεις στη σελίδα 
"Viewing Configuration" (βλ. 20.1.2). 

• Λόγω της σχεδίασης της μονάδας CaptiView, το "Digital 
Only" είναι εφικτό μόνο στη δεξιά πλευρά.

• Με τις συρόμενες μπάρες, μπορείτε να προσαρμόσετε 
ξεχωριστά τη φωτεινότητα στις λειτουργίες 
"Optical+Digital" και "Digital Only".

• Ψευδόχρωμα: Εμφάνιση χρώματος στη λειτουργία GLOW.

• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του 
αντίστοιχου συστήματος εισαγωγής εικόνας Leica 
(CaptiView).

• Εάν το ψευδόχρωμα είναι απενεργοποιημένο για το 
GLOW800, σε περίπτωση εισαγωγής εικόνας η επικαλυ-
πτόμενη εικόνα φθορισμού γίνεται σε ασπρόμαυρο στον 
δεξιό προσοφθάλμιο φακό.

• Εάν η εικόνα GLOW800 έχει εισαχθεί στον αριστερό ή και 
στους δύο προσοφθάλμιους φακούς, η προβολή της 
οθόνης και η εγγραφή ενδεχομένως παρουσιάσουν 
μικρή μετατόπιση του σήματος φθορισμού για γρήγορες 
κινήσεις.

• Σε περίπτωση μεγάλης μεγέθυνσης >5,0× συνιστάται η 
απενεργοποίηση της εισαγωγής εικόνας προς αποφυγήν 
επικαλύψεων με αυξημένο θόρυβο για τεχνικούς λόγους.
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Για σωστή τοποθέτηση επικαλύψεων φθορισμού στους 
προσοφθάλμιους φακούς συνιστάται ο έλεγχος της εστίασης 
της εικόνας φθορισμού στην οθόνη.

Προς αποφυγή εικόνων φθορισμού με διπλή εγγραφή ή 
εμφάνιση στην οθόνη, απενεργοποιήστε την επικάλυψη 
στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό.

21.1.8 Επιλογή ψευδοχρώματος χωρίς CaptiView
	X Εάν το CaptiView δεν είναι επιλεγμένο ή ενεργοποιημένο, 

μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "AR Ocular 
Settings" για να επιλέξετε το ψευδόχρωμα "GREEN", "BLUE" ή 
"OFF" για την προβολή της οθόνης.
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21.2 Ρυθμίσεις GLOW800 για 
προχωρημένους

Αυτές είναι περιορισμένες ρυθμίσεις GLOW800, οι οποίες είναι 
προσβάσιμες μόνο από έναν τεχνικό σέρβις/ειδικό στο προϊόν.

21.2.1 Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πωλήσεων

Σελίδα περιορισμένης πρόσβασης. Προσβάσιμες μόνο με 
κλειδί σύνδεσης πωλήσεων συνδεδεμένο με το μικροσκόπιο.

	X Ανοίξτε τη σελίδα "Options" πατώντας το εικονίδιο μενού που 
βρίσκεται επάνω αριστερά στην οθόνη. 

1

	X Πατήστε το κουμπί "Settings" (1)

2

	X Πατήστε το κουμπί "Support" (2)

3

	X Πατήστε το κουμπί "Sales" (3).
Εμφανίζεται η σελίδα "Sales Settings". 

21.2.2 Εύρος WD και μεγέθυνσης GLOW800

Σελίδες περιορισμένης πρόσβασης. Προσβάσιμες μόνο με 
κλειδί σύνδεσης πωλήσεων συνδεδεμένο με το μικροσκόπιο.

	X Πλοηγηθείτε στη σελίδα "Sales Settings" όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο 21.2.1, "Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πωλήσεων".

4

	X Πατήστε το κουμπί "FL and Video Settings" (4).
Αυτό θα ανοίξει τη σελίδα "Fluorescence and Video Settings".



Τροποποίηση των ρυθμίσεων GLOW800

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 61

	X Πατήστε την καρτέλα "GLOW800".

5 6

Μέσω αυτών των ρυθμίσεων μπορείτε να ορίσετε το εύρος 
"Maximum WD" (5) και το εύρος "Maximum Magnification" (6) για 
καλή ορατότητα φθορισμού.

Το μικροσκόπιο είναι ρυθμισμένο σε μέγιστη απόσταση 
εργασίας "325 mm" από προεπιλογή. Το εύρος της μέγιστης 
απόστασης εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί από 225 mm έως 
600 mm.

21.2.3 Ρυθμίσεις βίντεο και εικόνας

Σελίδες περιορισμένης πρόσβασης. Προσβάσιμες μόνο με 
κλειδί σύνδεσης πωλήσεων συνδεδεμένο με το μικροσκόπιο.

Ψηφιακό ζουμ
	X Πλοηγηθείτε στη σελίδα "Sales Settings" όπως περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 21.2.1, "Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πωλήσεων".
	X Πατήστε το κουμπί "FL and Video Settings".
	X Πατήστε την καρτέλα "General".

1 2 3

Με το "Digital Zoom" η μορφή της οθόνης προσαρμόζεται στις 
ανάγκες του κάθε χρήστη GLOW. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες μορφές 
που μπορούν να αλλαχτούν με τις επιλογές ψηφιακού ζουμ (1, 2, 3). 
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Max. Height" (1).

	X Ρύθμιση της επιλογής ψηφιακού ζουμ στο "Max Height" (1) – 
Προσαρμόζει το μέγιστο ανιχνευμένο οπτικό πεδίο στο κέντρο 
στην οθόνη της οθόνης βάσης.
	X Ρύθμιση της επιλογής ψηφιακού ζουμ στο "Full Width" (2) – 

Προσαρμόζει το πλήρως οριζόντιο οπτικό πεδίο στην οθόνη της 
οθόνης βάσης.
	X Ρύθμιση της επιλογής ψηφιακού ζουμ στο "Full Screen" (3) – 

Προσαρμόζει τη διαγώνιο του οπτικού πεδίου στη διαγώνιο στην 
οθόνη της οθόνης τεκμηρίωσης. 

Max. Height
Προσαρμόζει το μέγιστο ανιχνευμένο οπτικό πεδίο στο κέντρο της 
οθόνης της οθόνης τεκμηρίωσης.
• Σχεδόν στρογγυλή μορφή εικόνας – πλήρης ανάλυση βίντεο

Full width
Προσαρμόζει το πλήρως οριζόντιο οπτικό πεδίο στην οθόνη της 
οθόνης τεκμηρίωσης
	X μορφή με στρογγυλεμένα άκρα – πλήρως οριζόντια ανάλυση 

βίντεο
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Full screen:
προσαρμόζει τη διαγώνιο του οπτικού πεδίου στη διαγώνιο της 
οθόνης της οθόνης τεκμηρίωσης 
	X ορθογώνια μορφή εικόνας – μειωμένη ανάλυση βίντεο

Οι προβολές στην οθόνη ή στον προσοφθάλμιο φακό 
ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις εικόνες που 
εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ρυθμίσεις εικόνας για προχωρημένους για το GLOW800

Σελίδα περιορισμένης πρόσβασης. Προσβάσιμες μόνο με 
κλειδί σύνδεσης πωλήσεων συνδεδεμένο με το μικροσκόπιο.

	X Πλοηγηθείτε στη σελίδα "Sales Settings" όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο 21.2.1, "Πρόσβαση στις ρυθμίσεις πωλήσεων". 
	X Πατήστε το κουμπί "Advanced Image Settings".

Ανοίγει η σελίδα "Advanced Image Settings":

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να προσαρμόσετε τις τιμές για τα 
Brightness, Contrast, Saturation και τα Red, Green, Blue.
Οι προεπιλεγμένες τιμές ορίζονται προκειμένου να έχουν ως 
αποτέλεσμα την καλή διαφοροποίηση των φωτεινών και των 
σκοτεινών περιοχών της εικόνας. Εάν απαιτείται τροποποίηση, κάθε 
τιμή μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες ανάγκες 
χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες συρόμενες μπάρες. Οι τιμές κάτω 
από 50 % χαρακτηρίζουν εξασθένηση και πάνω από 50 % ενίσχυση. 
Η εικόνα θα προσαρμοστεί αμέσως μόλις εφαρμοστούν οι νέες τιμές.

Για τη βελτίωση της αντίθεσης της πληροφορίας φθορισμού σε 
σχέση με την ανατομική πληροφορία λευκού φωτός, τα 
χαρακτηριστικά της ανατομικής πληροφορίας λευκού φωτός 
μπορούν να προσαρμοστούν στο "Advanced Image Settings" με: 
	X Πάτημα της καρτέλας "GLOW800".
	X Μείωση του κορεσμού χρώματος της πληροφορίας λευκού 

φωτός στην εικόνα του GLOW800 με τη συρόμενη μπάρα 
"Saturation". 
Με λιγότερο κορεσμό χρώματος, το τμήμα λευκού φωτός της 
οθόνης γίνεται λιγότερο κορεσμένο και η πληροφορία φθορισμού 
ψευδοχρώματος είναι περισσότερο κυρίαρχη.

ή/και
	X Μείωση της φωτεινότητας της πληροφορίας λευκού φωτός στην 

εικόνα GLOW800 με τη συρόμενη μπάρα "Brightness". 
Η χαμηλότερη φωτεινότητα του τμήματος λευκού φωτός αυξάνει 
την αντίθεση και την ορατότητα της πληροφορίας φθορισμού 
ψευδοχρώματος.

Για να ελέγξετε τη χρωματική ισορροπία, οι χρωματιστές περιοχές 
στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της κάρτας ελέγχου GLOW800 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκρίνοντας την πρωτότυπη οπτική 
εικόνα στους προσοφθάλμιους φακούς με την εικόνα της οθόνης 
βίντεο στην οθόνη.

Εικόνα της κάρτας ελέγχου GLOW800 – μπροστά

Εικόνα της κάρτας ελέγχου GLOW800 – πίσω
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Όταν η λειτουργία GLOW800 δεν είναι ενεργή: 
	X Ο χρήστης έχει την επιλογή να αλλάξει τις τιμές παραμέτρων 

εικόνας.

Όταν η λειτουργία GLOW800 είναι ενεργή:
	X Ο χρήστης θα βλέπει τη ζωντανή εικόνα κάτω από τη λειτουργία 

προεπισκόπησης και έχει την επιλογή να αλλάξει τις τιμές παρα-
μέτρων εικόνας, οι οποίες θα αντικατοπτρίζονται αμέσως στη 
ζωντανή εικόνα.

White Balance
Το "Auto White Balance" (1) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για τη 
λειτουργία "White Light".

1

Για επαναπροσαρμογή του Color Balance σε ένα στάνταρ αναφοράς, 
τοποθετήστε ένα λευκό αντικείμενο κάτω από το μικροσκόπιο που 
καλύπτει το σύνολο του οπτικού πεδίου, προσαρμόστε την ένταση 
φωτισμού στο απαιτούμενο επίπεδο και πατήστε το κουμπί "Auto 
White Balance" (1).

22 Εγγραφή
22.1 Έναρξη εγγραφής/αποθήκευση 

εικόνας
Η αλλαγή στη λειτουργία GLOW800 on/off (χρησιμοποιώντας 
αντιστοιχισμένα κουμπιά στη χειρολαβή ή/και στον ποδοδιακόπτη) 
ξεκινάει/σταματάει αυτόματα την εγγραφή. Μετά από 3 λεπτά, το 
τρόπος λειτουργίας και η εγγραφή θα σταματήσουν αυτόματα και θα 
επανέλθει η λειτουργία λευκού φωτός. Επιπλέον, μπορείτε να 
τραβήξετε εικόνες GLOW800 μέσω του αντιστοιχισμένου κουμπιού 
χειρολαβής ή/και ποδοδιακόπτη ή μέσω του εικονιδίου κάμερας (2) 
στον πίνακα λειτουργιών της οθόνης αφής.

1 2

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου ARveo 8, για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με 
τον τρόπο χρήσης του ενσωματωμένου συστήματος 
εγγραφής.
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22.2 Αναπαραγωγή
22.2.1 Μέσω χειρολαβής/ποδοδιακόπτη 
	X Ο βρόχος GLOW800 που εγγράφεται τελευταίος μπορεί να 

αναπαραχθεί με το πάτημα του αντιστοιχισμένου κουμπιού 
αναπαραγωγής στη χειρολαβή του μικροσκοπίου (ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του ARveo8 για μια πλήρη λίστα 
όλων των αντιστοιχίσιμων λειτουργιών). Η αναπαραγωγή 
εμφανίζεται μόνο στην οθόνη και υποδεικνύεται από ένα κίτρινο 
πλαίσιο γύρω από την οθόνη βίντεο.
	X Για να σταματήστε την αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί 

αναπαραγωγής.

22.2.2 Μέσω του πίνακα λειτουργιών της οθόνης 
αφής

	X Πατήστε το εικονίδιο "Data review" (1) για την παράθεση των 
εγγραφών προς προβολή και αντιγραφή.

1

Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού:

2 3

	X Πατήστε το κουμπί "Preview & Export" (3). 
Εμφανίζεται η λίστα εγγραφών και αποθηκευμένων εικόνων:

	X Για την επισκόπηση οποιωνδήποτε βίντεο ή εικόνων, πατήστε τη 
μικρογραφία τους.
Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστεί μια λεπτομερής προβολή 
του βίντεο ή της εικόνας στον πίνακα λειτουργιών της οθόνης 
αφής. 

4

Το σύστημα αναπαραγωγής βίντεο επιτρέπει την κύλιση στη λωρίδα 
χρόνου. Πατώντας το εικονίδιο επέκτασης (4), η αναπαραγωγή 
εμφανίζεται τώρα στην οθόνη και στον πίνακα λειτουργιών της 
οθόνης αφής.
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23 Προετοιμασία πριν από 
την επέμβαση (ARveo 8)

23.1 Επιλογή ενός προφίλ με 
ρυθμίσεις GLOW800

 
	X Επιλέξτε ένα προφίλ χειρουργού για το οποίο έχει οριστεί ήδη το 

προφίλ GLOW800 στη σελίδα "Select surgeon":
Εάν δεν υπάρχει τέτοιο προφίλ, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο 
προφίλ χειρουργού.

23.2 Δημιουργία ενός νέου προφίλ 
χειρουργού

23.2.1 Καταχώριση των λεπτομερειών του νέου 
προφίλ

	X Πατήστε το κουμπί "Create New" (1) στη σελίδα "Select 
surgeon":

1
Εμφανίζεται η σελίδα "Create New Surgeon Profile"

 
	X Συμπληρώστε τουλάχιστον τα υποχρεωτικά στοιχεία για ένα 

προφίλ χειρουργού, π.χ. όνομα και μοναδικό ακρωνύμιο τριών 
γραμμάτων. Τα πεδία με την επισήμανση * είναι υποχρεωτικά.

Μπορείτε να καταχωρίσετε το επώνυμο και έναν κωδικό 
πρόσβασης για να ασφαλίσετε τις ρυθμίσεις σας. Αυτό συνι-
στάται προς αποφυγή μη σκόπιμων αλλαγών από άλλους 
χειρουργούς ή λοιπό προσωπικό. Προσέξτε ότι ο "κωδικός 
πρόσβασης" πρέπει να πληκτρολογηθεί δύο φορές για να 
επιβεβαιωθεί.

1 2

Μπορείτε είτε να πατήστε "Copy" (1) είτε "Create New" (2). 
• Η λειτουργία "Copy" (βλ. ενότητα 23.2.2) επιτρέπει την αντι-

γραφή των ρυθμίσεων από ένα προρυθμισμένο ή υπάρχον προ-
φίλ χειρουργού που στη συνέχεια μπορούν να προσαρμοστούν 
με βάση τις ανάγκες σας.

• Η λειτουργία "Create New" (βλ. ενότητα 23.2.3) επιτρέπει την 
έναρξη από μία κενή λίστα ρυθμίσεων εισαγωγής από τον χρή-
στη, την οποία μπορείτε να διαμορφώσετε και να αποθηκεύσετε.
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23.2.2 Αντιγραφή ρυθμίσεων από το προρυθμισμένο ή υπάρχον προφίλ χειρουργού GLOW800 (Vascular)
Η παρούσα ενότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιγράψετε υπάρχουσες ρυθμίσεις στο νέο προφίλ χειρουργού που 
δημιουργήσατε, χρησιμοποιώντας είτε ένα υπάρχον προφίλ χειρουργού είτε τις εργοστασιακές προρυθμίσεις GLOW800 (Vascular).

	X Πατήστε το κουμπί "Copy" (1) στη σελίδα "Create New Surgeon Profile".

1

Η λίστα των υπαρχόντων προφίλ και προρυθμίσεων εμφανίζεται στην οθόνη:

1 2

Τα εργοστασιακά προρυθμισμένα προφίλ εμφανίζονται στο 
επάνω μέρος και γενικά προκαθορίζονται με μία κάτω παύλα 
(π.χ. _Vascular)

 Έχετε δύο επιλογές: 

Αντιγραφή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων GLOW800 (Vascular) Αντιγραφή ρυθμίσεων από υπάρχον προφίλ χειρουργού
	X Κάντε κλικ στο προφίλ "_Vascular" (1) και επιβεβαιώστε με το 

"OK" (2)
Το πλαίσιο διαλόγου κλείνει και το προφίλ Vascular έχει πλέον 
αντιγραφεί στο προφίλ χειρουργού και επιτρέπει την ενεργο-
ποίηση της λειτουργίας GLOW800 με ώθηση του joystick της 
αριστερής χειρολαβής προς τα αριστερά.
	X Πατήστε το κουμπί "Create New" για καταχώριση του νέου 

προφίλ χειρουργού.

	X Κάντε κλικ στο προφίλ χειρουργού που θέλετε να αντιγράψετε 
και επιβεβαιώστε με το "OK" (2).
Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και το επιλεγμένο προφίλ 
χειρουργού και οι αντιστοιχίσεις λειτουργιών αντιγράφονται 
τώρα στο νέο προφίλ χειρουργού που μόλις δημιουργήσατε.
	X Πατήστε το κουμπί "Create New" για καταχώριση του νέου 

προφίλ χειρουργού.
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Και στις δύο περιπτώσεις (αντιγραφή προρύθμισης Vascular ή αντιγραφή υπάρχοντος προφίλ χειρουργού), αφού πατήσετε "Create New", 
εμφανίζεται η ζωντανή οθόνη. Μπορείτε να δείτε το όνομα του προφίλ χειρουργού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης (1):

1

	X Τώρα μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στο 23.2.4 για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής από τον χρήστη.
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23.2.3 Δημιουργία ενός εντελώς νέου προφίλ
Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε 
τα βήματα που περιγράφονται στο 23.2.1. 
	X Αφού καταχωρίσετε τα νέα στοιχεία του χειρουργού, αντί να 

πατήσετε "Copy", πατήστε το κουμπί "Create New" για να 
καταχωρίσετε το νέο προφίλ. 
Αυτό θα καταχωρίσει το νέο προφίλ χειρουργού με μία κενή 
λίστα ρυθμίσεων που είναι έτοιμες να τις διαμορφώσετε.
Η ζωντανή οθόνη εμφανίζεται, στην οποία μπορείτε να δείτε το 
όνομα του χειρουργού στη γωνία επάνω δεξιά στην οθόνη (1):

1

	X Τώρα μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται 
στο 23.2.4 για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής από 
τον χρήστη. 

23.2.4 Διαμόρφωση των εισαγωγών από τον 
χρήστη στις χειρολαβές

Διασφαλίστε ότι βρίσκεστε στη ζωντανή οθόνη για το επιλεγμένο ή 
το πρόσφατα δημιουργημένο προφίλ χειρουργού:

1

	X Πατήστε το κουμπί μενού (1) στην επάνω αριστερή γωνία της 
οθόνης για προβολή της λίστας επιλογών.
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογών:

2
	X Πατήστε το κουμπί "User Inputs" (2) για να ανοίξετε το μενού 

"User Inputs".
Εμφανίζεται το μενού "User Inputs":
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3
	X Πατήστε το κουμπί "Handles" (3) για προβολή των ρυθμίσεων 

"Left Handle".
Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης της αριστερής χειρολαβής:

Μπορείτε τώρα να δείτε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις 
χειρολαβής για το επιλεγμένο προφίλ χειρουργού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
	X Κάντε κλικ στο "Right", εάν θέλετε να διαμορφώσετε τη δεξιά 

χειρολαβή.

23.2.5 Παράδειγμα του τρόπου αντιστοίχισης της 
λειτουργίας GLOW800

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη 
λειτουργία GLOW800 ON/OFF σε ένα κουμπί στην αριστερή 
χειρολαβή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για οποιοδήποτε 
από τα κουμπιά, στα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε οποιαδήποτε 
άλλη λειτουργία. 

	X Όταν βρίσκεστε στη σελίδα διαμόρφωσης της χειρολαβής, κάντε 
κλικ στο κουμπί στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε την 
ενεργοποίηση της λειτουργίας GLOW800.
Αυτό θα εμφανίσει το αναδυόμενο παράθυρο "Select function" 
για το επιλεγμένο κουμπί:

1
	X Επιλέξτε την καρτέλα "Fluorescence" (1).

Θα εμφανιστεί η λίστα των διαθέσιμων λειτουργιών FL:

2 3
	X Επιλέξτε τη λειτουργία GLOW800 (2) και πατήστε το "Confirm" 

(3) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Πατήστε "Delete" για επιστροφή και "Cancel", εάν θέλετε να 
επιλέξετε άλλη λειτουργία.
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Θα εμφανιστεί λειτουργική επισκόπηση της αριστερής χειρολαβής:

4
	X Πατήστε το κουμπί "Back" (4) μόλις τελειώσετε την προσαρμογή 

των ρυθμίσεών σας.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο "Save Surgeon Settings":

5 6

	X Αποθηκεύστε και διατηρήστε τις ρυθμίσεις πατώντας "Yes, 
change in profile" (6). Εάν δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε τις 
ρυθμίσεις, πατήστε "No, only use now" (5).
	X Επιστρέψτε στην ιεραρχία μενού πατώντας "Back" διαδοχικά, 

μέχρι να επιστρέψετε στη σελίδα "Options":

7
	X Πατήστε "X" (7) για να επιστρέψετε στη ζωντανή οθόνη.

Εμφανίζεται η ζωντανή οθόνη:

23.2.6 Επιλογή της προρύθμισης GLOW800

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η προρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη ενεργοποίηση 
της λειτουργίας GLOW800 ON/OFF στο μικροσκόπιο.

Αυτό το προρυθμισμένο προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να 
τροποποιηθεί, αλλά οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις του 
προφίλ δεν θα διατηρηθούν, ως εκ τούτου με κάθε νέα εκκίνηση θα 
επαναφέρονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προφίλ.

Η μετακίνηση του joystick της αριστερής χειρολαβής προς τα 
αριστερά ενεργοποιεί και αντίστοιχα απενεργοποιεί τη λειτουργία 
GLOW800.

Αυτή η προρύθμιση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σημείο 
έναρξης κατά τη δημιουργία ενός νέου προφίλ χειρουργού (βλ. 
23.2.2).

Επειδή οι τροποποιήσεις σε αυτήν την προρύθμιση δεν μπορούν να 
αποθηκευτούν, συστήνεται έντονα η δημιουργία νέου προφίλ 
χειρουργού για πλήρη ροή εργασιών.

1

	X Ενώ βρίσκεστε στο μενού "Select Surgeon" πατήστε το κουμπί 
"Show preset profiles" (1) για λήψη μιας λίστας προρυθμισμένων 
προφίλ με βάση τις εγκατεστημένες άδειες.
Εμφανίζεται η λίστα των "Preset profiles":



Προετοιμασία πριν από την επέμβαση (ARveo 8)

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 71

2

	X Επιλέξτε την προρύθμιση "_Vascular" (2).
Κατά την επιλογή αυτού του προρυθμισμένου προφίλ, θα εμφανιστεί 
ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ειδοποιήσει τον χρήστη σχετικά με 
τους περιορισμούς του προφίλ.

Συνιστάται η αλλαγή υπάρχοντος ή η προσθήκη νέου προφίλ 
χειρουργού για την ενσωμάτωση της λειτουργίας GLOW800 σε μία 
ολοκληρωμένη ροή εργασιών.

Οι παρακάτω λειτουργίες αντιστοιχίζονται όταν επιλέγεται η 
προρύθμιση GLOW800: 

Βηματικός βρόχος

αριστερή χειρολαβή δεξιά χειρολαβή

Ενεργοποίη
ση/Απενεργ

οποίηση 
GLOW800

Αναπαρα-
γωγή

Y+

Y–

X– X+

Μπορείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία λευκού φωτός 
πατώντας το joystick της αριστερής χειρολαβής προς τα 
αριστερά και πάλι.



Ελέγξτε τον φωτισμό, τη λειτουργία και την προσαρμογή

72 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

24 Ελέγξτε τον φωτισμό, 
τη λειτουργία και την 
προσαρμογή

24.1 Κατάλογος ελέγχου πριν από την 
επέμβαση (GLOW800)

Καθαρισμός προαιρετικών οπτικών εξαρτημάτων
	X Ελέγχετε την καθαριότητα των προαιρετικών οπτικών.
	X Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους.

Εφαρμογή GLOW800
	X Κατά τη χρήση του GLOW800 φροντίζετε ώστε να υπάρχει 

διαθέσιμη συσκευή Doppler υπερήχων ή παρόμοια συσκευή, σε 
περίπτωση απεικόνισης μηδενικής ή ανεπαρκούς ροής αίματος 
από τη διαδικασία ICG/GLOW800.

Εξισορρόπηση
	X Εξισορροπήστε το μικροσκόπιο μετά την επανεγκατάσταση  

(βλ. εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica).

Έλεγχος λειτουργίας 
	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο.
	X Ενεργοποιήστε τον φωτισμό. 
	X Ελέγξτε τον φωτισμό του μικροσκοπίου.
	X Ελέγξτε το GLOW800 με την κάρτα ελέγχου.

Στειρότητα (ασηψία)
	X Τοποθετήστε το αποστειρωμένο κάλυμμα.

Για τα αποστειρώσιμα εξαρτήματα του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης. 

24.2 Κάρτα ελέγχου
Για να ελέγξετε και να δοκιμάσετε τη λειτουργία GLOW800, για να 
επαληθεύσετε την κατάλληλη προσαρμογή του λευκού φωτός και 
της εικόνας φθορισμού και για να επαληθεύσετε το επίπεδο 
φωτισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κάρτα ελέγχου GLOW800.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λοίμωξης λόγω μη αποστειρωμένης κάρτας ελέγχου 
GLOW800.
	X Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα ελέγχου GLOW800 στο 

αποστειρωμένο πεδίο. 
	X Χρησιμοποιείτε μόνο σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον.
	X Ελέγχετε το φωτισμό του μικροσκοπίου αποκλειστικά σε 

μη αποστειρωμένο περιβάλλον. 
	X Φροντίστε να διασφαλίσετε την ακριβή παρεστιακή 

ρύθμιση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.

Προετοιμάστε τον έλεγχο σύμφωνα με τα παρακάτω:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 Βαθμιαία μείωση πεδίων έντασης NIR 0=φωτεινό έως 
9=σκοτεινό

2 Περιοχή φθορισμού χαμηλής έντασης NIR 
συμπεριλαμβανομένων 4 διαφορετικών χρωματικών περιοχών 
λευκού φωτός

3 Σήμα φθορισμού NIR υψηλής έντασης κυκλικού σημείου
4 Οπή για επιδιόρθωση της κάρτας
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24.3 Προετοιμασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επιλεγμένος χρήστης με μια προγραμματισμένη λειτουργία 
φθορισμού.
	X Ο σωστός χρήστης είναι ενεργοποιημένος.
	X Εκτελείται έλεγχος προετοιμασίας.
	X Η λάμπα φωτισμού μικροσκοπίου είναι εντός των ορίων 

ανοχής (βλ. εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica).

Προετοιμάστε τον έλεγχο σύμφωνα με τα παρακάτω:
	X Για γενικές δοκιμές χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση 

GLOW800.
	X Τοποθετήστε την κάρτα ελέγχου GLOW800 κάτω από το 

μικροσκόπιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος λοίμωξης λόγω μη αποστειρωμένης κάρτας ελέγχου 
GLOW800.
	X Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα ελέγχου GLOW800 στο 

αποστειρωμένο πεδίο. 
	X Χρησιμοποιείτε μόνο σε μη αποστειρωμένο περιβάλλον.
	X Ελέγχετε το φωτισμό του μικροσκοπίου αποκλειστικά σε 

μη αποστειρωμένο περιβάλλον. 
	X Φροντίστε να διασφαλίσετε την ακριβή παρεστιακή 

ρύθμιση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.

	X Προσαρμόστε την απόσταση εργασίας (WD) σε 350 mm.
	X Για να αποφύγετε τις αντανακλάσεις, τοποθετήστε το 

μικροσκόπιο σε μικρή αλλά επαρκή γωνία επάνω από την κάρτα 
ελέγχου.
	X Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις παρεστιακές ρυθμίσεις.
	X Αποκτήστε εστίαση επανατοποθετώντας το μικροσκόπιο στη 

μεγαλύτερη μεγέθυνση (Μην εστιάστε!).
	X Μετά από την τοποθέτηση και την εστίαση, προσαρμόστε τη 

μεγέθυνση σε 3,0×.
	X Μετακινήστε την κάρτα ελέγχου στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

	X Μεταβείτε στη λειτουργία GLOW800 πατώντας το κουμπί On/Off 
GLOW800 στη χειρολαβή.
	X Προσαρμόστε τον φωτισμό φθορισμού σε 50 %.
	X Η κάρτα ελέγχου GLOW800 μπορεί πλέον να παρατηρηθεί στον 

προσοφθάλμιο φακό σε λευκό φως και στην προαιρετική οθόνη 
σε φθορισμό λευκού φωτός.

D
is

t.d
e 

tr
av

ai
l =

 3
50

 m
m

1 Φορέας οπτικού συστήματος μικροσκοπίου
2 Κάρτα ελέγχου

Προβολή προσοφθάλμιου φακού:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Εμφάνιση της κάρτας ελέγχου σε παρατήρηση λευκού φωτός:
Οι οπές στα χρωματιστά τετράγωνα θα επιτρέπουν τον έλεγχο της 
προσαρμογής του φθορισμού και της εικόνας λευκού φωτός.
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24.4 Λειτουργικές περιοχές κάρτας 
ελέγχου

Έλεγχοι σε λειτουργία παρατήρησης φθορισμού λευκού φωτός
Ελέγξτε την κατάλληλη προσαρμογή της εικόνας φθορισμού με την 
εικόνα λευκού φωτός.

1. Όλες οι φωτεινές κουκίδες φθορισμού πρέπει να ταιριάζουν 
ακριβώς στις οπές των χρωματιστών τετραγώνων (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. Ελέγξτε την ένταση φθορισμού (A–D).
Στην απαιτούμενη WD = 350 mm, 
Μεγέθυνση = 3,0× και 
Φωτεινότητα GLOW800 = 50 %
Στη λειτουργία φθορισμού GLOW800 πρέπει να είναι 
ορατές τουλάχιστον οι γραμμές φθορισμού 1-6 (E)!

3. Ελέγξτε εάν το ψευδόχρωμα φθορισμού είναι αυτό που 
σκοπεύετε να έχετε.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!
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4. Ελέγξτε τα χρώματα (F–I) της εικόνας λευκού φωτός στη λει-
τουργία λευκού φωτός. Τα απαλά χρώματα των 4 χρωματιστών 
τετραγώνων κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μπλε πρέπει να 
εμφανίζονται με το ίδιο χρώμα στην οθόνη βίντεο.

Έλεγχοι σε ασπρόμαυρη λειτουργία παρατήρησης φθορισμού

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Ελέγξτε την ένταση φθορισμού. Στην απαιτούμενη WD = 350 mm, 
μεγέθυνση = 3,0× και φωτισμό = 50 % σε λειτουργία φθορισμού 
GLOW800 πρέπει να είναι ορατές τουλάχιστον 1-6 γραμμές 
φθορισμού.

Εάν υπάρχουν λιγότερες ορατές γραμμές ελέγξτε εάν:
• Η κάρτα δεν έχει λήξει
• Το κατώφλι είναι ρυθμισμένο σε 0 % (κατώτερο) έως 100 % 

(ανώτερο).
• Τα συστήματα φωτισμού λειτουργούν σύμφωνα με τα 

αναμενόμενα:
• Η ανάγνωση λουξόμετρου είναι εντάξει
• Οι ώρες λαμπτήρων είναι εντός εύρους
• Ο φωτοδηγός βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση

Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica εάν απαιτείται περαιτέρω 
ανάλυση.



Χειρισμός
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25 Χειρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενή από μη εγκεκριμένα μέσα 
φθορισμού.
	X Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μέσα φθορισμού 

εγκεκριμένα για την προγραμματισμένη εφαρμογή.

Κατά τη χρήση του GLOW800 φροντίζετε ώστε να υπάρχει 
διαθέσιμη συσκευή Doppler υπερήχων η παρόμοια, σε 
περίπτωση απεικόνισης μηδενικής ή ανεπαρκούς ροής 
αίματος από τη διαδικασία ICG/GLOW800.

25.1 Χρήση του GLOW800
	X Ανάψτε το φωτισμό του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica. 
	X Επιλέξτε έναν χρήστη: Επιλέξτε είτε την προεπιλογή χρήστη 

"Fluorescence Vascular GLOW800" είτε έναν δικό σας χρήστη 
GLOW800.

25.2 Έλεγχος των λειτουργιών 
GLOW800

Έλεγχος των λειτουργιών GLOW800, π.χ., στην αριστερή χειρολαβή 
του μικροσκοπίου 

Βηματικός βρόχος

αριστερή χειρολαβή δεξιά χειρολαβή

Ενεργοποίη
ση/Απενεργ

οποίηση 
GLOW800

Αναπαρα-
γωγή

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Η χειρολαβή επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ της λειτουργίας λευκού 
φωτός (GLOW800 On/Off) και της λειτουργίας GLOW800. 

	X Πιέστε τον μοχλό joystick προς τα αριστερά για εναλλαγή των 
λειτουργιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

GLOW800 Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών από 
υπερβολική ακτινοβολία.
	X GLOW800 Αποφεύγετε την παρατεταμένη ή/και 

υπερβολικά συχνή χρήση ακτινοβολίας.

Η λειτουργία GLOW800 απενεργοποιείται αυτόματα πριν από 
το πέρασμα 180 δευτερολέπτων (προεπιλεγμένη τιμή, μπο-
ρεί να αλλάξει), προκειμένου να προληφθεί η υπερβολική 
έκθεση του ασθενούς στην ακτινοβολία GLOW800.

Η λειτουργία "GLOW800 On/Off" ενεργοποιεί τον φωτισμό 
GLOW800 και την ευαίσθητη κάμερα GLOW800, συνδέει τα 
σήματα βίντεο GLOW800 στις θύρες εξόδου βίντεο του 
συστήματος και το βίντεο προβάλλεται στην οθόνη.
Ταυτόχρονα, ξεκινά η εγγραφή των σημάτων βίντεο GLOW800.
Όταν πατιέται ξανά το κουμπί "GLOW800 On/Off", το 
σύστημα επιστρέφει στη λειτουργία λευκού φωτός και 
απενεργοποιεί τις λειτουργίες GLOW800 και η εγγραφή 
GLOW800 ολοκληρώθηκε.

Αναπαραγωγή βρόχου 
	X Ωθώντας το joystick προς τα δεξιά, ξεκινά η αναπαραγωγή του 

βρόχου που εγγράφηκε τελευταίος στη μονάδα εγγραφής.

Προηγούμενος βρόχος
	X Πιέζοντας επανειλημμένα το joystick προς τα κάτω, μπορείτε να 

επιστρέψετε σε προηγούμενες εγγραφές βρόχων GLOW800. 



Φροντίδα και συντήρηση
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26 Φροντίδα και συντήρηση
Το GLOW800 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα για ένα 
χειρουργικό μικροσκόπιο Leica. Για φροντίδα και τη 
συντήρηση ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica.

27 Απόρριψη
Για την απόρριψη των προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με τη συμμετοχή των αρμόδιων εταιρειών 
απόρριψης. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να ανακυκλώνεται.



Τι πρέπει να κάνω αν...;

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 77

28 Τι πρέπει να κάνω αν...;
Σε κάθε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητων λειτουργιών ελέγξτε καταρχάς τα εξής: 
• Έχει ενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης;
• Έχουν συνδεθεί σωστά τα ηλεκτρικά καλώδια;
• Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια σύνδεσης;
• Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια βίντεο;

28.1 Γενικά

Για δυσλειτουργίες του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica.

28.2 GLOW800
28.2.1 Βαθμονόμηση

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Η εισαγωγή GLOW800 στον προσοφθάλμιο φακό 
δεν είναι προσαρμοσμένη στην οπτική εικόνα.

Απώλεια βαθμονόμησης CaptiView 	X Η βαθμονόμηση πρέπει να επαναληφθεί. 
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Η εικόνα φθορισμού GLOW800 είναι λάθος 
ευθυγραμμισμένη στην εικόνα Λευκού φωτός

Η ρύθμιση για προσαρμογή και στις δύο εικόνες 
είναι λάθος

	X Οι ρυθμίσεις πρέπει να τροποποιηθούν για 
προσαρμογή και των δύο εικόνων. 
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

28.2.2 VPU

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Εμφανίζεται λάθος πληροφορία για ερμηνεία στον 
χρήστη 

Διακοπή βαθμονόμησης αλγόριθμου συσκευής 	X Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για 
επανεκκίνηση/επαναφορά του συστήματος.

Κατάλληλος προλειτουργικός έλεγχος 	X Επαναλάβετε την προλειτουργική διαδικασία.
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Το σύστημα δεν εκκινείται Αποτυχία ηλεκτρονικού συστήματος 	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Το σήμα βίντεο δείχνει κόκκινο σταυρό/κόκκινο 
"X"

Απώλεια σήματος κάμερας 	X Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για 
επανεκκίνηση/επαναφορά του συστήματος.
	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Το σύστημα είναι κολλημένο/δεν υπάρχει 
αντίδραση 

Αποτυχία αρχικοποίησης λογισμικού 	X Χρησιμοποιήστε το κουμπί επαναφοράς για 
επανεκκίνηση/επαναφορά του συστήματος.

28.2.3 Περιορισμός

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Σε μεγάλη μεγέθυνση ο φθορισμός GLOW800 
είναι εκτός εστίασης, παρόλο που η εικόνα  
Λευκού φωτός είναι ευκρινής

Σε μεγάλη μεγέθυνση η εστίαση NIR μπορεί να 
διαφέρει από την εστίαση WL

	X Μειώστε τη μεγέθυνση μέχρι να λάβετε 
ευκρινή εικόνα GLOW800



Τι πρέπει να κάνω αν...;
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Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Κάποια μέρη της εικόνας φθορισμού είναι ευκρινή 
(περιοχή ενδιαφέροντος), άλλα είναι εκτός 
εστίασης

Ο φθορισμός εκτός εστίασης δεν καλύπτει το 
αντικείμενο, ο φθορισμός αιωρείται πάνω από το 
αντικείμενο

Ακόμα κι όταν η περιοχή ενδιαφέροντος είναι 
εστιασμένη, άλλες φθορίζουσες περιοχές 
ενδέχεται να μην είναι και μπορεί να παράγουν 
ενοχλητικό, αιωρούμενο φθορισμό. Εάν δεν 
μπορούν να είναι εστιασμένες όλες οι φθορίζουσες 
περιοχές, δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής αυτής 
της επίδρασης.

Διπλός φθορισμός, ένας αιωρούμενος με αδράνεια 
στην οθόνη και στην εγγραφή

Κατά την εισαγωγή του φθορισμού στον αριστερό 
προσοφθάλμιο φακό η εικόνα φθορισμού κατα-
γράφεται και εμφανίζεται στην οθόνη δύο φορές

	X Προς αποφυγήν εικόνας διπλού φθορισμού 
πρέπει να απενεργοποιηθεί η επικάλυψη στον 
αριστερό προσοφθάλμιο φακό.

Η ροή σήματος είναι χαμηλή/σκοτεινή, αόρατη ή 
με θόρυβο

Το σήμα φθορισμού είναι πολύ χαμηλό λόγω 
μεγάλης μεγέθυνσης ή/και απόστασης εργασίας

	X Διασφαλίστε ότι ο φωτισμός/διέγερση 
GLOW800 έχει ρυθμιστεί στο 100 %, μειώστε 
τη μεγέθυνση ή/και αυξήστε τη δοσολογία ICG 
αν είναι δυνατό.

Με δοσολογία ICG 12,5 mg/75 kg το GLOW800 θα 
παράγει εικόνες φθορισμού με καλή ορατότητα 
ακόμα και σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις ή 
αποστάσεις εργασίας.

Η απόδοση του λαμπτήρα φωτισμού είναι χαμηλή 
και χρειάζεται αντικατάσταση ή το σύστημα φωτι-
σμού είναι εκτός προδιαγραφών (χαμηλή μετά-
δοση φωτός από οπτικό οδηγό ίνας ή διαδρομή 
πορείας φωτισμού)

	X Ελέγξτε τον χρόνο ζωής του λαμπτήρα 
φωτισμού και το σύστημα φωτισμού. 
	X Καλέστε το σέρβις της Leica για 

επαγγελματική διερεύνηση, όταν χρειάζεται.

28.2.4 Διορθώσεις από τον χρήστη

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Ούτε ευκρινές GLOW800 ούτε ευκρινής εικόνα 
Λευκού φωτός στην οθόνη

Δεν υπάρχει σωστή προσαρμογή της εστίασης 
ακριβείας βίντεο 

	X Πατήστε το κουμπί parfocal ή προσαρμόστε 
χειροκίνητα την εστίαση ακριβείας πατώντας 
τα κουμπιά (+) ή (–).

Οι ρυθμίσεις διοπτριών του προσοφθάλμιου 
φακού του χειρουργού είναι λάθος και εργάζεστε 
χωρίς λειτουργία παρεστίασης

	X Πιέστε το κουμπί parfocal, προσαρμόστε τη 
WD για να λάβετε ευκρινή εικόνα βίντεο και 
προσαρμόστε σωστά τις διοπτρίες.

Το σήμα ροής έχει υπερεκτεθεί Τα λεπτά αγγεία και η έγχυση εμφανίζονται με 
υπερβολική φωτεινότητα. Ενδεχομένως η 
συγκέντρωση ICG του βώλου είναι πολύ υψηλή

	X Μειώστε τη δοσολογία ICG σε 12,5 mg/75 kg 
ή/και μειώστε τη φωτεινότητα GLOW (ένταση 
φωτισμού/διέγερσης) σε 50 %.

Το σήμα ροής είναι υπερκορεσμένο ή υπερβολικά 
κυρίαρχο

Δεν υπάρχει άλλη διαφάνεια στο σήμα και το σήμα 
φαίνεται επίπεδο. Ενδεχομένως το "intensity" του 
GLOW είναι πολύ μεγάλη

	X Μειώστε το "intensity" του GLOW στην 
κανονική τιμή 50 % ή λιγότερο.

Το σήμα ροής είναι χαμηλό Ο φθορισμός είναι αμυδρός, δεν εμφανίζεται η 
ροή στα λεπτά αγγεία. Η συγκέντρωση ICG 
ενδέχεται να είναι υπερβολικά χαμηλή

	X Εάν είναι δυνατό, αυξήστε τη δοσολογία ICG.

Το σήμα ροής είναι υπερβολικά ανοιχτόχρωμο Το "intensity" του GLOW είναι υπερβολικά μικρή 	X Αυξήστε την "intensity" του GLOW, το 
στάνταρ είναι 50 %.



Τι πρέπει να κάνω αν...;

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 79

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Η εισηγμένη εικόνα φθορισμού στον 
προσοφθάλμιο φακό είναι αμυδρή/ανοιχτόχρωμη, 
παρόλο που το σήμα στην οθόνη είναι καλό

Το σήμα φθορισμού είναι υπερβολικά χαμηλό  
για καλή επικάλυψη σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις 
και WD

	X Μειώστε τη μεγέθυνση και ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις φωτισμού/διέγερσης, ώστε να είναι 
τουλάχιστον 100 %.

Η φωτεινότητα της εισηγμένης εικόνας είναι 
υπερβολικά χαμηλή

	X Αυξήστε τη φωτεινότητα της εισαγωγής 
CaptiView.

Η εικόνα GLOW800 δεν είναι αρκετά φωτεινή Σε μικρότερες WD και μεγάλη μεγέθυνση το 
BrightCare Plus θα μειώσει τον φωτισμό/διέγερση 
για το GLOW800

	X Απενεργοποιήστε το BrightCare Plus για το 
GLOW800 για να λάβετε μέγιστη ένταση 
διέγερσης.

Η εικόνα GLOW800 εμφανίζει μόνο φθορισμό 
υψηλής έντασης. Ο φθορισμός χαμηλής έντασης 
και το σήμα ροής σε λεπτά αγγεία απουσιάζουν

Το κατώτερο επίπεδο κατωφλιού έχει ρυθμιστεί 
πολύ υψηλά 

	X Μειώστε το κατώτερο επίπεδο κατωφλιού σε 
≤8 % για να εμφανίσετε το πλήρες εύρος της 
έντασης φθορισμού.

Το σήμα ροής σε λεπτά αγγεία δεν είναι ορατό  
σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς εμφανίζεται 
ισχυρό FL

Το "Lower Threshold" GLOW έχει ρυθμιστεί 
υπερβολικά υψηλά πιθανώς λόγω ακούσιας 
εντολής χειρολαβής

	X Προς αποφυγή ακούσιων αλλαγών στο κατώ-
φλι ελέγξτε αν η λειτουργία "Lower Threshold" 
"+" ή "–" έχει ενεργοποιηθεί σε κουμπί χειρο-
λαβής. Αν ναι, απενεργοποιήστε αυτήν τη λει-
τουργία στις ρυθμίσεις χειρολαβής.

Το σήμα ροής στην αντίθεση αντικειμένου είναι 
υπερβολικά χαμηλό 

Το "Saturation" χρώματος της εικόνας GLOW  
είναι υπερβολικά υψηλό 

	X Μειώστε το "Saturation" του GLOW.

Το μέρος λευκού χρώματος της εικόνας GLOW  
έχει έλλειψη σε χρώματα 

Το "Saturation" χρώματος της εικόνας GLOW  
είναι υπερβολικά χαμηλό 

	X Αυξήστε το "Saturation" του GLOW.
Σημείωση  Αυξημένο "Saturation" μπορεί να 

μειώσει την αντίθεση της υπερεπικα-
λύπτουσας πληροφορίας FL επάνω 
από την εικόνα αντικειμένου WL.

Η εισηγμένη εικόνα φθορισμού στον προσοφθάλ-
μιο φακό είναι αμυδρή/ανοιχτόχρωμη, παρόλο 
που το σήμα στην οθόνη είναι καλό

Το σήμα φθορισμού είναι υπερβολικά χαμηλό  
για καλή επικάλυψη σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις 
και WD

	X Μειώστε τη μεγέθυνση και ελέγξτε τις 
ρυθμίσεις φωτισμού/διέγερσης, ώστε να είναι 
τουλάχιστον 100 %.

2) Η φωτεινότητα της εισηγμένης εικόνας είναι 
υπερβολικά χαμηλή 

	X Αυξήστε τη φωτεινότητα της εισαγωγής 
CaptiView.

Ο χαμηλός φθορισμός καλύπτει τεράστια τμήματα 
της εικόνας

Εντοπίζεται και εμφανίζεται εξωτερική 
ακτινοβολία NIR

	X Απενεργοποιήστε την εξωτερική φωτεινή 
πηγή που παράγει ακτινοβολία NIR στην εντο-
πισμένη φασματική περιοχή GLOW800 ή/και 
αυξήστε το χαμηλότερο κατώφλι σε 8 %.

Ένα σήμα φθορισμού αντανακλάται από 
περιβάλλοντα ιστό

	X Αυξήστε το χαμηλότερο κατώφλι σε 
8 %–12 %.

Υπολειπόμενο ICG δείχνει χαμηλό φθορισμό 	X Αυξήστε το χαμηλότερο κατώφλι σε 
8 %–12 %.
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28.2.5 Βλάβη

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Δεν εμφανίζεται εικόνα GLOW Η λειτουργία GLOW800 δεν είναι ενεργή 	X Ελέγξτε ότι η λυχνία LED φθορισμού και η 
μονάδα ελέγχου εμφανίζουν τη λειτουργία 
GLOW800.
	X Ελέγξτε εάν η λειτουργία On/Off GLOW800 

έχει αντιστοιχιστεί στο προβλεπόμενο κουμπί 
και χειρολαβή.
	X Χρησιμοποιήστε κάρτα ελέγχου για 

κατάλληλο έλεγχο.
	X Καλέστε το σέρβις της Leica εάν το πρόβλημα 

παραμείνει.

Δεν υπάρχει ευκρινής εικόνα GLOW800 στην 
οθόνη σε χαμηλή μεγέθυνση, αλλά η εικόνα 
λευκού φωτός είναι ευκρινής, ακόμα και σε 
χαμηλές μεγεθύνσεις

Το εστιακό επίπεδο φθορισμού είναι 
απορρυθμισμένο.

	X Επικοινωνήστε με το σέρβις της Leica.

Ενοχλητικά σήματα φθορισμού ειδικά στο 
εξωτερικό πεδίο προβολής

Περιβάλλων φωτισμός NIR >800 nm εντοπίζεται 
από την κάμερα GLOW στο εξωτερικό οπτικό 
πεδίο, ενώ το σημείο εστίασης βρίσκεται 
χαμηλότερα

	X Απενεργοποιήστε την εξωτερική φωτεινή 
πηγή που παράγει ακτινοβολία NIR στην 
εντοπισμένη φασματική περιοχή GLOW800.

Ο φωτισμός GLOW αγγίζει το περίγραμμα της 
κοιλότητας και παράγει ενοχλητικά σφάλματα 
φθορισμού

	X Κλείστε την ίριδα φωτισμού για να αποφύγετε 
τον φωτισμό μη ενδιαφερουσών περιοχών.

Η εικόνα βίντεο φθορισμού GLOW εμποτίζεται στο 
πλήρες οπτικό πεδίο

Περιβάλλων φωτισμός NIR φωτεινής πηγής 
χειρουργείου ή φωτισμός δωματίου χειρουργείου 
φτάνει στο οπτικό πεδίο και εντοπίζεται από την 
κάμερα φθορισμού σε ολόκληρο το οπτικό πεδίο

	X Απενεργοποιήστε την εξωτερική φωτεινή 
πηγή NIR.
	X Για εντοπισμό αυτής της φωτεινής πηγής στο 

χειρουργείο απενεργοποιήστε τον φωτισμό 
μικροσκοπίου και εστιάστε το μικροσκόπιο σε 
λειτουργία GLOW σε λευκό χαρτί.
	X Όσο υπάρχει το ψευδές σήμα, τόσο είναι 

ενεργός ο περιβάλλων φωτισμός NIR. 
Απενεργοποιήστε τις φωτεινές πηγές του 
χειρουργείου τη μία μετά την άλλη μέχρι να 
εξαφανιστεί το πρόβλημα.

Το σήμα ροής εμφανίζεται σκοτεινό σε οθόνες 3D Θέση προβολής κάτω ή/και πλευρικά από τον 
άξονα οθόνης καθιστά σκοτεινότερη την 
παρατηρούμενη εικόνα

	X Ευθυγραμμίστε τον άξονα οθόνης για να 
ταιριάζει στην κατεύθυνση παρατήρησής σας.

28.2.6 Ενσωματωμένη εγγραφή

Παρατήρηση Αιτία Αποκατάσταση

Ούτε εικόνα φθορισμού GLOW στην οθόνη, ούτε 
εισαγωγή, παρόλο που λειτούργησε στο παρελθόν

Ο χώρος στον δίσκο της μονάδας εγγραφής ARveo 
8 είναι πλήρης. 

	X Ελέγξτε τη χωρητικότητα της μονάδας 
εγγραφής ARveo 8:
	X Εάν ο χώρος στον δίσκο της μονάδας εγγρα-

φής ARveo 8 είναι πλήρης, αποθηκεύστε και 
διαγράψτε τα μη χρησιμοποιημένα δεδομένα 
χρήστη για να δημιουργήσετε επαρκή χώρο.
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29 Τεχνικά δεδομένα
29.1 Τεχνικά δεδομέναGLOW800
Διέγερση φθορισμού 790 nm (GLOW800)
Σήμα φθορισμού 835 nm (GLOW800)

Φάσματα GLOW800

Αισθητήρας εικόνας 3× 1/1,2" ίντσες

Κάμερα NIR Υψηλής ευαισθησίας, έγχρωμη κάμερα HD

Για τεχνικά χαρακτηριστικά του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica.

Μέγεθος εικόνας κάμερας σε συνάρτηση με το οπτικό πεδίο 

 

 

 

1 2 3

1 Μέγεθος εικόνας κάμερας
2 Οπτικό πεδίο
3 Μέγεθος οθόνης

Στο σχήμα παρουσιάζεται το μέγεθος εικόνας κάμερας σε 
συνάρτηση με το οπτικό πεδίο για την οπτική βιντεοκάμερα 
και την κάμερα NIR GLOW800. Λάβετε υπόψη ότι το οπτικό 
πεδίο δεν καλύπτεται πλήρως από το σύστημα τεκμηρίωσης.
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29.2 Συμβατότητα

Χειρουργικά μικροσκόπια Leica ARveo 8

29.3 Περιβαλλοντικές συνθήκες

Κατά τη χρήση +10 °C έως +40 °C 
+50 °F έως +104 °F 
Σχετική υγρασία 30 % έως 95 % 
800 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

Αποθήκευση –30 °C έως +70 °C 
–86 °F έως +158 °F 
Σχετική υγρασία 10 % έως 100 % 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

Μεταφορά –30 °C έως +70 °C 
–86 °F έως +158 °F 
10 % έως 100 % σχετική υγρασία ατμόσφαιρας 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

29.4 Πρότυπα που ικανοποιούνται
•  Ιατροτεχνολογικός ηλεκτρικός εξοπλισμός, Μέρος 1: Γενικός ορισμός για την ασφάλεια στα IEC 60601-1, EN 60601-1, UL 60601-1,  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2.
• Το Medical Division στη Leica Microsystems (Schweiz) AG, διαθέτει τα πιστοποιητικά του συστήματος διαχείρισης για τα διεθνή πρότυπα 

ISO 13485 σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας, τη διασφάλιση ποιότητας και την περιβαλλοντική διαχείριση.

30 Δήλωση κατασκευαστή για την Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα (ΗΜΣ)

Το GLOW800 έχει ελεγχθεί σε συνδυασμό με χειρουργικά 
μικροσκόπια Leica. Για τη δήλωση ΗΜΣ ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica.
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