
M
ED

IC
A

L 
D

IV
IS

IO
N

Käyttöohje 

10 747 241 - versio 05

GLOW800



 

II GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

Kiitos, että olet hankkinut Leica-leikkausmikroskooppijärjestelmän.
Pidämme tuotteidemme kehittelyssä hyvin tärkeänä tuotteiden helppoa, itsestään 
selittyvää käyttöä. Pyydämme sinua siitä huolimatta lukemaan tämän käyttäjän 
käsikirjan huolellisesti, jotta oppisit tuntemaan leikkausmikroskooppisi edut ja 
käyttämään mikroskooppia parhaalla mahdollisella tavalla.
Saat Leica Microsystemsin tuotteita ja palveluja koskevia tietoja sekä lähimmän 
Leican edustajan osoitteen kotisivuiltamme osoitteesta:

www.leica-microsystems.com

Kiitämme tuotteitamme kohtaan osoittamastasi luottamuksesta. Toivomme uuden 
Leica Microsystems -leikkausmikroskoopin laadun ja tehokkuuden vastaavan 
odotuksiasi.

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

Vastuuvapautuslauseke
Pidätämme oikeuden muuttaa spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta.
Kaikki tämän käsikirjan tiedot liittyvät suoraan laitteiston käyttöön. 
Lääketieteelliset päätökset ovat kliinikon vastuulla.
Leica Microsystems on tehnyt kaikkensa toimittaakseen täydellisen ja selkeän 
käyttäjän käsikirjan, jossa kiinnitetään huomio tuotteen käytön tärkeimpiin 
alueisiin. Ota yhteyttä Leican paikalliseen edustajaan, jos tarvitset tuotteen 
käyttöön liittyviä lisätietoja.
Älä koskaan käytä Leica Microsystemsin lääkintätuotetta, jos et ymmärrä täysin 
tuotteen käyttöä ja toimintaa.

Vastuu
Katso vastuuvelvollisuuttamme koskevat tiedot yleisistä myyntiehdoistamme. 
Mikään tässä vastuuvapausilmoituksessa ei rajoita vastuuvelvollisuuksiamme 
millään tavalla, joka ei ole sallittua sovelletun lainsäädännön mukaan, eikä jätä 
pois mitään vastuuvelvollisuuksia, joita ei saa jättää pois sovelletun lainsäädännön 
mukaan.
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1 Johdanto
1.1 Tämä käyttäjän käsikirja
GLOW800 on Leica-leikkausmikroskooppien lisävaruste. 
Tässä käyttäjän käsikirjassa kuvaillaan GLOW800-moduulin 
toimintoja. 
Katso käytössä olevan Leica-leikkausmikroskoopin tiedot ja kuvaus 
kyseisen mikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

Instrumenttien käyttöä koskevien tietojen lisäksi 
tämä käyttäjän käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuutta 
koskevia tietoja (katso luku "Turvallisuusohjeet")

	X Lue tämä käyttäjän käsikirja huolellisesti ennen 
tuotteen käyttöä.

1.2 Käyttäjän käsikirjassa käytetyt 
kuvakkeet

Käyttäjän käsikirjassa käytetyillä kuvakkeilla on seuraavat 
merkitykset:

Kuvake Varoitus-
sana

Merkitys

Varoitus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai asiattomasta käytöstä, joka 
voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai 
kuolemaan. 

Huomio Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilan-
teesta tai asiattomasta käytöstä, joka voi 
johtaa lieviin tai kohtalaisiin vammoihin, 
jollei sitä vältetä. 

Huomautus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai asiattomasta käytöstä, joka 
voi johtaa huomattaviin aineellisiin, 
taloudellisiin tai ympäristövahinkoihin, 
jollei sitä vältetä.

Käyttöä koskevia tietoja, jotka auttavat 
käyttäjää käyttämään tuotetta teknisesti 
oikealla ja tehokkaalla tavalla. 

	X  Toimenpide tarpeen; tämä kuvake ilmoit-
taa, että on suoritettava tietty toimenpide 
tai toimenpidesarja.

2 Turvallisuusohjeet
Leican leikkausmikroskooppi, jossa on GLOW800, vastaa tekniikan 
uusinta tilaa. Siitä huolimatta käytön aikana voi esiintyä 
vaaratilanteita. 
	X Noudata siitä syystä aina tätä käyttäjän käsikirjaa, Leica-

leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjaa ja erityisesti 
turvallisuusohjeita.
	X Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä 

vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

2.1 Käyttötarkoitus
• GLOW800 on leikkausmikroskoopin lisävaruste, jota käytetään 

leikkauksen aikana tarkastelemaan verenvirtausta aivoverisuo-
nissa ja ohitussiirteiden verenvirtausta sepelvaltimon ohitus-
leikkauksen (CABG) aikana sekä verenvirtausta plastiikka- ja 
rekonstruktiivisen kirurgian aikana.

Vasta-aihe
• GLOW800-moduulin ja fluoresenssiaineen kanssa käytettävään 

Leica-leikkausmikroskooppiin sovellettavat lääkinnälliset vasta-
aiheet ovat seikkoja, jotka on huomioitava käytettäessä sopivia 
merkkiaineita ja uusimpia tutkimustekniikoita.

VAROITUS

Silmien vaurioitumisen vaara.
	X Älä käytä GLOW800-moduulia silmäleikkauksissa.

2.2 Käyttövaarat

VAROITUS

Epästeriilistä GLOW800-testikortista aiheutuva 
infektiovaara.
	X Älä käytä GLOW800-testikorttia steriilillä alueella. 
	X Käytä vain ei-steriilissä ympäristössä.
	X Tarkasta valaistus vain ei-steriilissä ympäristössä. 
	X Varmista Leica-leikkausmikroskoopin täsmällinen 

parfokaalisuuden asetus. Noudata parfokaalisuuden 
asettamisesta annettuja ohjeita.

VAROITUS

Valitulla käyttäjällä on ohjelmoitu fluoresenssitoiminto.
	X Oikea käyttäjä on aktivoitu.
	X Valmisteluun liittyvä tarkastus on suoritettu.
	X Mikroskoopin valaistuksen lamppu on toleranssien 

sisällä (ks. Leica-leikkausmikroskoopin käyttöohje).
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VAROITUS

Ilman hyväksyntää olevan fluoresenssiaineen käytöstä 
potilaalle aiheutuva vahingoittumisen vaara.
	X Käytä ainoastaan fluoresenssiainetta, joka on 

hyväksytty käytettäväksi suunnitellussa toimenpiteessä.

VAROITUS

GLOW800-moduulin liiallisen säteilyn aiheuttama potilaan 
silmien vahingoittumisen vaara.
	X Vältä liian pitkää ja/tai liian usein tapahtuvaa 

GLOW800-säteilyä.
	X GLOW800-tilan toiminta estetään automaattisesti 

viimeistään 180 sekunnin kuluttua, jotta vältetään 
potilaan liiallinen altistuminen GLOW800 -säteilylle.

2.3 Tietoja laitteesta vastuussa 
olevalle henkilölle

	X Kun GLOW800 on käytössä, varmista, että Doppler-ultraääni tai 
vastaava on käytettävissä siltä varalta, että ICG/GLOW800-
toimenpide ei mahdollista verenvirtauksen visualisointia tai 
verenvirtauksen riittävää visualisointia.

2.4 Kuvakkeet ja kilvet
Tyyppikilpi

UDI-kilpi

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

Tuotannontunniste (PI)
Sarjanumero
Valmistuspäivä

GS1-tietomatriisikoodi
Laitetunniste (DI)

Pakollinen merkintä
Lue käyttäjän käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 
Internet-osoite käyttöohjeen elektronista versiota varten.

3 Kuvaus 
3.1 Toiminta
GLOW800-moduulin valaisussa käytetään ksenonlamppua ja se 
sijaitsee Leica-leikkausmikroskoopissa. Lamppu toimittaa näkyvää 
ja lähi-infrapunavaloa. NIR-valoa ei voi tarkastella leikkausmikros-
koopin kautta, mutta se tallennetaan erikoiskameralla ja esitetään 
Leica-leikkausmikroskooppiin asennetussa monitorissa.
Näkyvän ja GLOW800-valon välillä voidaan vaihtaa 
käyttäjäasetuksissa määritetyillä kahvoilla/painikkeilla.

Katso vastaavan Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän 
käsikirjassa mainitut tiedot. 

3.2 Rakenne
GLOW800 on lisävaruste M530-optiikan kannattimeen. 

GLOW800 koostuu seuraavista komponenteista: 
A GLOW800 ULT, katso luku 3.2.1, kohta (1)
B GLOW800 VPU, katso luku 3.2.3, kohta (3)
C GLOW800-suodattimet, katso luku 3.2.3, kohdassa (4)

3.2.1 M530-optiikan kannatin ja GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Image Injection -moduuli Leica CaptiView (valinnainen)
3 Fluoresenssimoduuli Leica FL400, FL560 tai FL400/560 

(valinnainen)
4 M530-optiikan kannatin
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�

�

�

�

�

�

1 Liittymä lateraaliselle vasemmalle ja oikealle avustajalle
2 Liittymä takana/vastapäätä olevalle avustajalle, pyöritettävissä 

360°
3 Takana olevan avustajan hienotarkennin
4 Lateraalisen tai takana olevan avustajan kytkin
5 Pääkirurgin liittymä, pyöritettävissä 360°
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 on asennettu ULT530:n koteloon
• Integroidut kamerat näkyvälle valolle ja NIR-valolle 

(fluoresenssi), yksi yhteinen etäohjattu hienotarkennus 
kummallekin

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Videosignaali SDI vasen
2 Videosignaali SDI oikea
3 Videosignaali IGS
4 Reset-painike järjestelmän uudelleenkäynnistämiseen/

nollaukseen
5 Dokumentointijärjestelmä (valinnainen)

3.2.3 Leica OHX -leikkausmikroskooppi ja 
GLOW800-komponentit

2

1

3

4

5

1 Monitori (valinnainen)
2 Graafisen käyttöliittymän näyttö
3 GLOW800 VPU (katso luku 3.2.2)
4 Valaistusyksikkö ja GLOW800-suodattimet
5 Kirurgin paneeli
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3.2.4 Leica OH6 -leikkausmikroskooppi ja 
GLOW800-komponentit

1
5

2

3

4

1 Monitori (valinnainen)
2 Graafisen käyttöliittymän näyttö
3 GLOW800 VPU (katso luku 3.2.2)
4 Valaisinyksikkö
5 Tila-LED

3.2.5 ARveo-leikkausmikroskooppi ja 
GLOW800-komponentit

1
5

2

3

4

1 Monitori (valinnainen)
2 Graafisen käyttöliittymän näyttö
3 GLOW800 VPU (katso luku 3.2.2)
4 Valaisinyksikkö
5 Tila-LED
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4 GLOW800-järjestelmäkomponentit - signaalien yleiskuva

2 kuvavirtaa

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

2 kuvavirtaa

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

1 kuvavirta

pc-FL tai WL/pc-FL

2 kuvavirtaa 

2×WL tai 1×WL/FL tai 1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

3 HD- 
kameraa

oikea, vasen  
WL ja vasen FL

WL  
vasen säderata

WL  
oikea säderata

FL  
vasen säderata

GLOW800 

VPU

GLOW  
Autofocus 
-ohjelmisto 
(valinnainen)

Leica-mikroskoopin 
monitori 
näyttää 1 signaalin koko 
näytön tai 2 signaalia 
rinnakkain tai kuvana-
kuvassa

2D/3D-tellennuslaite 
(valinnainen)  
tallentaa kaksi kuvavirtaa

Leica CaptiView 
(valinnainen)  
näyttää FL-signaalin 
okulaarissa (okulaareissa) 
peittokuvana tai 
ei-peittokuvana

Leica HuD (valinnainen) 
näyttää WL 2D/3D -kuvan 
tai FL 2D -kuvanGraafinen 

käyttöliit-
tymä

Selitys:
pc-FL = pseudovärinen fluoresenssi
B/W-FL = mustavalkoinen fluoresenssi
WL/pc-FL = valkoisen valon objektin kuva & pseudovärinen fluoresenssi

3D-visualisointi on vain opetustarkoituksiin eikä sitä ole 
tarkoitettu heads-up-leikkaukseen.
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5 Kuvaus
5.1 Toiminta
Valinnainen lisävaruste GLOW800 mahdollistaa kirurgille 
loisteaineen (ICG) lähi-infrapunan (NIR) fluoresenssin (FL) 
eksitoinnin ja tarkastelun leikkausmikroskoopeilla M530 OH6, 
M530 OHX tai ARveo.

Kun GLOW800-tila aktivoidaan, Leica-mikroskoopin jalustan (Leica 
OH6, Leica OHX tai ARveo) valkoisen valon valaisu laajennetaan 
InfraRed (IR) -valoon loisteaineen (ICG) eksitoimiseksi.

NIR-herkkä videokamera toimittaa GLOW800 ULT:ssä loisteaineen 
(ICG) suodatetun NIR-fluoresenssisignaalin, joka prosessoidaan 
GLOW800 VPU:ssa.

5.1.1 Fluoresenssin tarkastelu mikroskoopin 
videomonitorissa

GLOW800 mahdollistaa kaksi fluoresenssin videosignaalin 
tarkastelun tyyppiä valinnaisessa mikroskoopin videomonitorissa:

Tyyppi A: Pseudoväritila (Pseudocolor ON) 
Valkoisen valon objektinäkymä sulautetulla fluoresenssisignaalilla 
pseudovärinä, video #1A

Mustavalkoinen fluoresenssinäkymä video#2A

Tyyppi B: Mustavalkoinen tila (Pseudocolor OFF)
Valkoisen valon objektinäkymä #1B

Mustavalkoinen fluoresenssinäkymä video#2B
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5.1.2 Fluoresenssin tarkastelu ja tallennus dokumentointijärjestelmällä
GLOW800 VPU tuottaa kaksi videota, jotka voidaan tallentaa valinnaisella dokumentointijärjestelmällä (esim. HDMD PRO), jos se on 
integroitu leikkausmikroskooppiin.
Seuraavat tallennus- ja visualisointiasetukset voidaan määrittää ennalta valinnaiseen dokumentointijärjestelmään. Tallennukset ja näytöt 
tehdään seuraavasti:

Valkoisen valon fluoresenssin tyyppi A: pseudoväritila (Pseudocolor On – WL/FL) ja mustavalkoinen fluoresenssin tarkastelu (B/W-FL)

GLOW800 kuvankäsittely

Visualisointia ja tallennusta varten toimitetaan kaksi videota

Päävideo #1A Toinen video #2A

Katselu ja tallennus

As
et

us
 1 Yksi videokuva videomonitorissa,  

joko päävideo tai toinen video.  
Kumpikin video tallennetaan

Päävideo #1A Toinen video #2A

As
et

us
 2 Kuva-kuvassa-näkymä videomonitorissa,  

joko päävideo tai toinen video on koko näytön kokoinen. 
Kumpikin video tallennetaan

Päävideo #1A= koko näyttö,  
Toinen video #2A = ikkuna

Päävideo #2A= koko näyttö,  
Toinen video #1A = ikkuna

As
et

us
 3 Rinnakkainen näkymä videomonitorissa.  

Kumpikin video tallennetaan

Vasen = video #2A,
Oikea = video #1A
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Mustavalkoinen fluoresenssin tyyppi B: mustavalkoinen tila (Pseudocolor OFF) (B/W-FL) ja valkoisen valon tarkastelu (WL)

 GLOW800 kuvankäsittely

Visualisointia ja tallennusta varten toimitetaan kaksi videota

Päävideo #2B Toinen video #1B

Katselu ja tallennus

As
et

us
 1 Yksi videokuva videomonitorissa,  

joko päävideo tai toinen video.  
Kumpikin video tallennetaan

Päävideo #2B Video #1B

As
et

us
 2 Kuva-kuvassa-näkymä videomonitorissa,  

joko päävideo tai toinen video on koko näytön kokoinen. 
Kumpikin video tallennetaan

Päävideo #2B = koko näyttö,
Toinen video #1B = ikkuna

Päävideo #1B = koko näyttö,
Toinen video #2B = ikkuna

As
et

us
 3

Rinnakkainen näkymä videomonitorissa.  
Kumpikin video tallennetaan

Vasen = video #2B,
Oikea = video #1B

Valinnaisen HDMD Pro -tallennusjärjestelmän aktivoinnin ja deaktivoinnin kautta GLOW800 käynnistää ja pysäyttää kahden ennalta määri-
tetyn videovirran tallennuksen automaattisesti. Jos valkoisen valon tilan tallentaminen on jo käynnissä, tallennus kytkeytyy tallentamaan 
kaksi ennalta määritettyä videovirtaa ("Loop WL" ja "Loop NIR"). Useammat "Loop"-tallennukset ja WL-tallennukset (segmentit) voidaan 
eriyttää indeksillä videon katselusivulla. Jos GLOW800-tila lopetetaan, myös kumpikin tallennus päättyy. 

Huomautus Jos valkoisen valon tallennuksen on tarkoitus jatkua GLOW-tilan jälkeen, se on käynnistettävä uudelleen.

Valinnaisen HDMD PRO -dokumentointijärjestelmän toistotoiminto mahdollistaa "luukkien" näyttämisen uudelleen näytössä joko kerran tai 
jatkuvasti normaalilla, hitaalla tai frame-by-frame-nopeudella. Toinen tallennettu video voidaan valita myös toistoa varten joko päävide-
olähteenä tai kuva-kuvassa (picture-in-picture, PiP) tai rinnakkain (side-by-side, SbS).
Katso lisätietoja dokumentointilaitteen käyttäjän käsikirjoista.
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6 Ohjaimet
6.1 Kahvat

1

2

4

3

5

4

1

2

Toimintojen oletusasetukset
1 Suurennus
2 4-toimintoinen ohjaussauva
3 Työskentelyetäisyys
4 Kaikkien jarrujen vapauttaminen
5 Valittujen jarrujen vapauttaminen

Kahvojen kytkimiin (1), (2), (3) ja (5) voidaan kohdistaa  
toimintoja yksilöllisesti jokaiselle käyttäjälle konfiguraatio-
valikossa.
Kaikissa esiasetuksissa näppäin (4) vapauttaa kaikki jarrut. 
Tämä näppäin ei ole konfiguroitavissa. Esiasetuksia on käy-
tettävissä kulloisestakin tehtävästä riippuen ohjaussauvalle 
ja muille näppäimille.

Kahvan esiasetukset, GLOW800

Step Loop

vasen kahva oikea kahva

GLOW800 
On/O�

Playback

Y+

Y–

X– X+

4-toimintoista ohjaussauvaa (2) suositellaan käytettävän 
GLOW800:n ohjaamiseen GLOW800-esiasetuksissa määritetylllä 
tavalla, mutta kahvojen kytkimille (1), (2), (3) ja (5) voidaan 
kohdistaa toimintoja yksiköllisesti konfiguraatiovalikossa kunkin 
käyttäjän tarpeiden mukaisesti.
Kaikissa esiasetuksissa kytkin (4) vapauttaa kaikki jarrut. Tätä 
kytkintä ei voi konfiguroida eri tavalla. 

6.2 Tila-LEDit ja näyttö
Jalustan C-varressa sijaitsevat LEDit ovat kirurgin läheisyydessä ja 
antavat tietoja mikroskoopin fluorerenssin ja tallennuksen tilasta:

6.2.1 Leica OH6 - tila-LED

1
2

1 Fluoresenssin tila-LED
2 Tallennuksen tila-LED

Fluoresenssin tila-LED (1) osoittaa fluoresenssin aktiivisuuden
 valkoinen: ei fluoresenssiä,

  valkoisen valon tila
 sininen : FL400 on päällä
 sinivihreä: FL560 on päällä
 keltainen : FL800 on päällä
 violetinpunainen: GLOW800 on päällä

Tallennuksen tila-LED (2) on
 punainen: GLOW800 loopin tallennus käynnissä

 vihreä: GLOW800 toistotila
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6.2.2 Leica OHX -kirurgin paneeli
Kirurgin paneeli ilmoittaa fluoresenssin tilan.

4

3

1 2
5

1 Fluoresenssin kuvake
2 Fluoresenssin tilan väripalkki
3 Dokumentoinnin kuvake
4 Toiston kuvake
5 Tallennuksen kuvake

Fluoresenssin tilan väripalkki (4) osoittaa fluoresenssin 
aktiivisuuden.

 valkoinen: ei fluoresenssiä,
  valkoisen valon tila
 sininen : FL400 on päällä
 sinivihreä: FL560 on päällä
 keltainen : FL800 on päällä
 violetinpunainen: GLOW800 on päällä

	X Jos valinnainen tallennusjärjestelmä integroidaan mikroskooppi-
järjestelmään, tallennuksen kuvake (5) muuttuu mustasta punai-
seksi, jos GLOW800 NIR -videosekvenssi (luuppi) tallennetaan.
	X Toiston kuvake (4) jää mustaksi.
	X Toistotilassa toiston kuvake (4) muuttuu vihreäksi ja 

tallennuksen kuvake (5) jää mustaksi (katso alhaalla).

7 Leikkausta edeltävät 
valmistelut

7.1 Mukautukset M530-ohjausyksi-
kössä GLOW800-lisävarustetta 
varten

Varmista, ettäGLOW800-lisävarusteen käyttö on 
mahdollistettu. 
Ota yhteyttä Leican edustajaan, jos tarvitset lisätietoja.

"Fluorescence Vascular GLOW800" -käyttäjän esiasetuksen käyttö

1
	X Paina "User List" -painiketta (1).

Käytettävissä olevien mikroskoopin käyttäjien luettelon näyttö.
	X Napauta "Presets"-painiketta käyttäjäluettelon sivun oikeassa 

alanurkassa.
Käytettävissä olevien mikroskoopin esiasetusten näyttö:

2
	X Paina "Fluorescence Vascular GLOW800" -käyttäjän 

esiasetuspainiketta (2).
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Kahvan toiminnot
	X Napsauta päävalikossa "Show Settings" -painiketta (3).

3

	X Valitse "Handle Left" tai "Handle Right" -välilehti (4).

4

Näet yleiskuvan siitä, millä vasemman kahvan painikkeilla on 
mahdollista ohjata GLOW800-toimintoja.

"Fluorescence Vascular GLOW800" -käyttäjän esiasetuksen 
muokkaaminen

Jos olet säätänyt "Fluorescence Vascular GLOW800" 
-käyttäjän esiasetuksen asetukset vastaamaan tarpeitasi 
käytön aikana, voit ottaa ne käyttöön ja tallentaa ne uudella 
käyttäjänimellä.

	X "User settings" -valikossa napsauta "Save" ja sitten "Save as". 
	X Valitse tyhjä kohta käyttäjäluettelosta. 
	X Anna näppäimistön kautta haluamasi käyttäjänimi.
	X Napsauta "Save"-painiketta ja tallenna asetukset antamallasi 

käyttäjänimellä haluamaasi paikkaan.

Voit työstää näitä asetuksia myöhemmin milloin tahansa 
User Settings -valikon kautta.

Oman GLOW800-käyttäjän luominen
	X Napsauta "Menu"-pikakäyttöpainiketta (5).

5

	X Valitse "User Settings".

	X Valitse "New User".
	X Avaa "Handle Left" tai "Handle Right" -välilehti (6) 

kohdistaaksesi kahvaan GLOW800-toimintoja.

6

7

8

9
	X Valitse vasemmassa valintakentässä "Fluorescence"-

toimintoryhmä (7) sitä napsauttamalla.
	X Kohdista "GLOW800 Mode On/Off" (8) -toiminto mille tahansa 

painikkeelle valitsemalla toiminto.
	X Napsauta sen jälkeen haluamasi painikkeen otsikkokenttää 

kohdistaaksesi toiminnon. 
– tai –
Paina kahvan painiketta, jolle haluat kohdistaa toiminnon. 
	X Toista vaiheet kaikille lisättäville toiminnoille.
	X Napsauta "Save".
	X Valitse tyhjä kohta käyttäjäluettelosta. 
	X Anna näppäimistön kautta haluamasi käyttäjänimi  

(esim. "ICG Glow User").
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	X Napsauta "Save"-painiketta (9) ja tallenna asetukset 
antamallasi käyttäjänimellä haluamaasi paikkaan.

Huoltovalikossa huolto voi säätää GLOW800-tilan 
maksimikeston 10 - 180 sekunnin välillä olevaan arvoon.

Huomautus Suosittelemme kohdistamaan kahvaan vain  
GLOW-toimintoja, jotka tunnetaan hyvin. Tyypillisiä 
komentoja ovat "On/Off" ja "Playback".

7.2 Fluoresenssin näkyvyys
GLOW800-toiminto optimoi automaattisesti fluoresenssin 
näkyvyyden, jotta vastaanotetaan paras mahdollinen kuva 
mikroskoopin parametrien ja ICG-annostelun laajaa 
työskentelyaluetta varten.
Näillä parametreillä on silti vielä vaikutus fluoresenssin näkyvyy-
teen, kuten seuraavasta lisäoptimointien kuvauksesta selviää.

FL Visibility =
Illumination × Dosage

Mag2 × WD2

FL Visibility: fluoresenssin kirkkaus/havaittavuus näytössä
Illumination: mikroskoopin eksitaation voimakkuus
Dosage: injektoitu ICG-määrä mg/kg
Mag.: suurennus
WD: työskentelyetäisyys

ICG-annostelu on anestesiologin tai kirurgin päätettävissä.

• Alhaisempi eksitaation voimakkuus "Brightness GLOW800"  
ja/tai alhaisempi ICG-annostus vähentävät fluoresenssin näky-
vyyttä erityisesti korkeassa suurennuksessa ja/tai pitkässä työs-
kentelyetäisyydessä. Pienempi fluoresenssin näkyvyys tai fluo-
resenssin kirkkaus saattaa olla havaittavissa jo alhaisemmassa 
suurennuksessa ja alhaisimmissa työskentelyetäisyyksissä.

• Korkeampi eksitaation voimakkuus "Brightness GLOW800"  
ja/tai suurempi ICG-annostus lisäävät fluoresenssin näkyvyyttä 
erityisesti korkeassa suurennuksessa ja/tai pitkässä työskente-
lyetäisyydessä ja voivat kompensoida näiden kahden optisen 
parametrin alentumisen.

Fluoresenssin näkyvyys voi alentua myös vakio-olosuh-
teissa, jos valaistusjärjestelmän tehokkuutta pienennetään 
tai ksenonlampun käyttöikä päättyy.

Tässä tapauksessa graafiseen käyttöliittymään (GUI) tulee viesti, 
jossa pyydetään vaihtamaan lamppu.

7.2.1 GLOW800-kirkkaus (valaistuksen/
eksitaation voimakkuus)

	X Avaa "FL"-välilehti, jotta voit asettaa GLOW800-kirkkauden 
tarvittavalle tasolle palkilla (1).

1

Suositellut kirkkauden asetukset
"Brightness GLOW800" -oletusasetus ja suositeltu asetus on 100 %, 
jotta saavutetaan hyvä fluoresenssinäkyvyys suuremmissa suuren-
nuksissa ja työskentelyetäisyyksissä.

7.2.2 Työskentelyetäisyyden rajoitus

10

	X Päätä, kytketäänkö valkoisen valon tilan työskentelyetäisyyden 
rajoitus päälle (oletus) vai pois päältä (10).

Kun työskentelyetäisyyden rajoitus kytketään valkoisen 
valon tilassa pois päältä ja työskentelyetäisyys on rajan  
yläpuolella GLOW800-tilaan kytkettäessä, työskentelyetäi-
syys pienenee ja kuva ei ole enää tarkka.
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7.2.3 GLOW800-rajat
"GLOW800 Limits" määrittää suurennuksen ja 
työskentelyetäisyyden alueet hyvälle fluoresenssin näkyvyydelle.

Suurennuksen ja/tai työskentelyalueen alueen (alueiden) 
laajentamiseksi on vahvistettava, että ICG-annostelua on 
saatettava joutua mukauttamaan optimaalisen fluoresenssin 
visualisoinnin aikaansaamiseksi.

7.3 GLOW800-käyttäjäasetusten 
valikko

Välilehti sisältää erityisiä GLOW800-asetuksia kullekin käyttäjälle:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudocolor
"Pseudocolor" määrittää yhden fluoresenssin tarkastelun kahdesta 
tyypistä.
"Pseudocolor" voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painikkeella (1).
Oletusasetus on "päällä".
Pseudocolor on (tarkastelun tyyppi A-1 - A-4)
• Objektinäkymä sulautetulla fluoresenssisignaalilla pseudovä-

rissä (valkoisen valon fluoresenssin tarkastelu = WL/FL)

Pseudocolor off (tarkastelun tyyppi B-5)
• Tavallinen mustavalkoinen fluoresenssinäkymä = B/W-FL 

mikroskoopin monitorissa.

Katso myös luku 5.1.1.
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7.3.2 Threshold
Valkoisen valon fluoresenssinäkymässä näytettävän fluoresenssin voimakkuuden alue voidaan määrittää "Threshold"-palkilla (2, sivu 
18). Alhaisen voimakkuuden signaalit (esim. taustakohina) ja/tai korkean voimakkuuden signaalit voidaan suodattaa määrittämällä 
alempi ja ylempi kynnys kahdella punaisella palkilla.
Oletusarvo ja suositeltu asetus alemmalle kynnykselle on 0 %, ylemmälle kynnykselle 100 % fluoresenssisignaalien täyden alueen 
tarkastelua varten. Testikortin käyttö havainnollistaa, miten "Threshold"-toiminto vaikuttaa fluoresenssisignaaliin.

Alempi kynnys 0 %:ssa ja ylempi kynnys 100 %:ssa - kaikki fluoresenssin voimakkuudet näytetään

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelu 
(videomonitori)

Valkoisen valon + fluoresenssin tarkastelu
(videomonitori)

Alempi kynnys 60 %:ssa ja ylempi kynnys 100 %:ssa - vain keskisuuri - suuri voimakkuus näytetään

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelu 
(videomonitori)

Valkoisen valon + fluoresenssin tarkastelu
(videomonitori)

Alempi kynnys 40 %:ssa ja ylempi kynnys 70 %:ssa - vain keskisuuri - suuri voimakkuus näytetään

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

Mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelu 
(videomonitori)

Valkoisen valon fluoresenssin tarkastelu
(videomonitori)
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Threshold-asetukset

1 2 3 4 3 5 6

78

Threshold määrittää ilmoitetun fluoresenssialueen alhaisimman ilmoitetun fluoresenssin voimakkuuden (1= alas, 2= ylös) ja suurimman 
fluoresenssin voimakkuuden (5= alas, 6= ylös) kautta. Punaiset palkit (3) ilmoittavat tallennetut arvot, harmaat palkit (4) näytetyn fluo-
erenssialueen. Alueen alemman ja ylemmän rajan prosenttiosuudet annetaan arvojen (7) ja (8) kautta.

Oletus on täyden fluoresenssialueen näyttö alemman rajan = 0 % ja ylemmän rajan = 100 % kanssa.

Mikäli aluetta mukautetaan painikkeilla (1), (2), (5) ja (6), palkki ilmoittaa mukautetun alueen. Uusi alue voidaan aktivoida "Apply"-painik-
keella (7, sivu 18) tulosten tarkastelua varten näytössä ja okulaareissa (valinnaisella CaptiView-moduulilla). Jos uusi alue tallennetaan, 
punaiset palkit siirtyvät vastaaviin kohtiin grafiikassa, esimerkki: alue 32–72 %.
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7.3.3 Color
Fluoresenssisignaalin pseudoväri voidaan valita "Color"-painikkeella (3, sivu 18).
Valittavat väriarvot ovat 1=violetinpunainen - 7=chartreuse, jos FL-kuvaa ei injektoida okulaariin/okulaareihin. Valittu väri määrittää 
fluoresenssin ulkonäon valkoisen valon kuvan päällä ja optimoi siten värikontrastin objektin valkoisen valon ja fluoresenssisignaalin  
värien välillä.

Jos GLOW800-kuva injektoidaan vasemmassa tai kummassakin okulaarissa CaptiView-moduulia käyttämällä (kuva 7.7), 
värivälikoimaan kuuluvat vain sininen #3 ja vihreä #6.

Ilman kuvan injektointia Kuvan injektoinnilla

Väri Värin nimi RGB-arvo Väri

1 violetinpunainen 255-000-255 3

2 violetti 127-000-255 6

3 sininen 000-000-255

4 asuurinsininen 000-127-255

5 tummansinivihreä 000-221-221

6 vihreä 000-255-000

7 chartreuse 127-255-000

Fluoresenssin näyttäminen värillä #6 (vihreä) valkoisen valon 
fluoresenssin tarkastelussa. Väri #6 on oletusväriGLOW800-
esiasetuksissa (videomonitori)

Fluoresenssin näyttäminen värillä #1 (violetinpunainen) valkoisen 
valon fluoresenssin tarkastelussa (videomonitori)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Intensity
"Intensity"-palkki (4, sivu 18) mukauttaa fluoresenssin 
kontrastin, kirkkauden ja läpinäkyvyyden suhteessa objektin 
yksityiskohtiin.
Voimakkuuden arvo voi olla 0 % - 100 %, oletus on 50 %.
Fluoresenssi on näkyvissä koko prosenttiosuuden alueella. 
Esimerkiksi 0 %:n voimakkuudessa fluoresenssi on näkyvissä vain 
hyvin heikosti valkoisen valon osuuden ollessa hallitseva ja 100 %:n 
voimakkuudessa fluoresenssi paljon voimakkaampi ja hallitsevampi.

Voimakkuuden minimiasetus – 0 %

Voimakkuuden keskiasetus – 50 %

Voimakkuuden maksimiasetus – 100 %

7.3.5 WL Saturation ja WL Brightness
Fluoresenssitietojen kontrastin lisäämiseksi anatomisen videokuvan 
suhteen valkoisen valon anatomisen kuvan ominaisuuksia voidaan 
muokata seuraavasti:
• Valkoisen valon anatomisen kuvan värikylläisyyden 

pienentäminen WL Saturation -palkilla (5, sivu 18)
• Valkoisen valon anatomisen kuvan kirkkauden pienentäminen 

WL Brightness -palkilla (6, sivu 18)

7.3.6 Apply-painike
Kun "Apply"-painiketta (7, sivu 18) painetaan käyttäjäasetusten 
GLOW800-sivulla, yhden tai useamman eri GLOW800-asetuksen 
muutokset aktivoituvat GLOW800-järjestelmässä.
Muutettujen asetusten tulos on tarkasteltavissa GLOW800-näytössä 
muutaman sekunnin kuluttua.

7.4 Kameran käyttäjäasetukset

2

1

3

7.4.1 Digital zoom
"Digital Zoom" -toiminnon kautta näyttömuotoa voidaan mukaut-
taa kunkin GLOW-käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Käytettävissä on 
neljä muotoa, joita voidaan muuttaa Digital Zoom -painikkeella (3).
Oletusasetus on "Max. Height Centered".

Max. Height
Sovittaa suurimman havaitun näkökentän dokumentointimonitorin 
näytön keskelle.
• Lähes pyöreä kuvamuoto – täydellinen videoresoluutio
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Full width
Sovittaa täyden horisontaalisen näkökentän 
dokumentointimonitorin näyttöön
	X Formaatti pyöristetyillä nurkilla – täydellinen horisontaali 

videoresoluutio

Full screen:
Sovittaa näkökentän diagonaalin dokumentointimonitorin näytön 
diagonaaliin 
	X suorakulmainen kuvamuoto – alennettu videoresoluutio

GLOW Digital Zoom yhdessä navigointijärjestelmien kanssa
Jos leikkausmikroskooppi yhdistetään navigointijärjestelmään ja 
navigointijärjestelmä on aktivoituna / kytketään päälle, neljän 
GLOW Digital Zoom -vaihtoehdon valikoima pienenee 
automaattisesti yhteen vaihtoehtoon. Jäljelle jäävä / aktivoitu 
asetus määritetään navigointijärjestelmän integrointi- ja 
kalibrointiprosessin aikana.

Vastuuvapauslauseke:
Monitorissa tai okulaarissa näkyvät kuvat voivat poiketa 
hieman tässä käsikirjassa esitetyistä kuvista.

7.4.2 Exposure
"Exposure"-painike (1, sivu 22) määrittää valkoisen valon 
kameran sulkimen nopeuden.
Jos asetuksena on "Auto", kamera valitsee sulkimen nopeuden 
automaattisesti kuvan parhaan mahdollisen kirkkauden ja 
kontrastin mahdollistamiseksi (oletusasetus).
Jos halutaan asettaa tietty sulkimen nopeus, asetusta voidaan muut-
taa "Auto"-asetuksesta manuaalisesti valittaviin sulkimen nopeusar-
voihin, jotka ovat valittavissa vaiheittain välillä 1/60 - 1/10000.
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7.4.3 Homogenization (GLOW800)
"Homogenization"-palkilla (2, sivu 22) keskustaan painottuvan valaistuksen vaikutusta voidaan kompensoida valkoisen valon kuvalle ja 
GLOW-tilassa GLOW-kuvan valkoisen valon osalle. Yksiväristä fluoresenssikuvaa eikä GLOW-kuvan fluoresenssisisältöä ei homogenisoida.

Yksivärinen (pseudocolor ON) GLOW800 valkoisen valon fluoresenssikuvan homogenisointi

Ei homogenisointia Ei homogenisointia

Keskimääräinen homogenisointi – 50 % Keskimääräinen homogenisointi – 50 %

Maksimihomogenisointi – 100 % Maksimihomogenisointi – 100 %

Homogenisointi on myös aktivoituna B/W-tilassa (Pseudocolor = OFF).
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7.5 Videoasetukset
7.5.1 Valkoisen valon videoasetukset

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Brightness-, Contrast- ja Gamma-oletusarvot määritetään, jotta 
kuvan kirkkaat ja tummat alueet ovat erotettavissa hyvin. 50 % 
alittavat arvot tarkoittavat laskua, 50 % ylittävät arvot nousua, 
uudet arvot ovat voimassa ja mukauttavat kuvan välittömästi.
Jos mukautusta tarvitaan, jokaista arvoa on mahdollista säätää 
Image Balance -palkeilla (2–8) käyttäjäasetuksissa.
Vaikka Red-, Green- ja Blue-oletusarvot tuottavat neutraalin 
värivideokuvan luonnollisella värikylläisyydellä, videokuvan 
väritasapainoa ja -kylläisyyttä voidaan säätää kolmella eri tavalla 
kullekin käytettävissä olevalle tilalle: White light, GLOW800, FL400 
ja FL560 - siirtymällä tilasta toiseen painikkeella (1):
	X Kun haluat aktivoida uudelleen oletusarvot / yrityksen nollaus-

arvot, paina Default-painiketta (9).
	X Kun haluat säätää väritasapainon uudelleen viitearvoon, aseta 

mikroskoopin alle valkoinen objekti, joka peittää koko näköken-
tän, säädä valaistuksen voimakkuus tarvittavalle tasolle ja 
paina Auto White Balance -painiketta (10).
	X Kun väritasapaino halutaan mukauttaa tiettyihin tarpeisiin, 

jokaista väriä voidaan heikentää tai tehostaa väripalkeilla (5, 6, 
7; 50 % alittavat arvot tarkoittavat laskua, 50 % ylittävät arvot 
nousua, uudet arvot ovat voimassa ja mukauttavat kuvan 
välittömästi).

Väritasapainon tarkistamiseksi voidaan käyttää GLOW800-testikor-
tin etu- ja taustapuolella olevia värialueita vertaamalla alkuperäistä 
optista kuvaa videonäytön kuvaan.

GLOW800-testikortin kuva – etupuoli

GLOW800-testikortin kuva – taustapuoli



Leikkausta edeltävät valmistelut

26 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

7.6 GLOW800 kuvan injektointi
Kun valinnainen kuvan injektointi CaptiView on integroitu leikkaus-
mikroskooppiin M530 ARveo, OH6 ja OHX, GLOW800-fluoresenssi-
tietoja voidaan tarkastella oikeassa, vasemmassa tai kummassakin 
okulaarissa injektoituna digitaalikuvana tai peittokuvana valitusta 
fluoresenssin tarkastelutyypistä ja CaptiView-asetuksista riippuen.
Katso tarkastelutyypin A tai B valintaa koskevia ohjeita luvusta 7.3.1 
ja tarkastelutyypin A-1 - A-4 valintaa koskevia ohjeita luvusta 7.7.

Tarkastelutyyppi A-1/WLFL

Digitaalinen valkoisen valon kuva sulautetulla fluoresenssillä 
pseudovärivideossa oikeassa okulaarissa ja optinen 2D-kuva 
vasemmassa okulaarissa

Tarkastelutyyppi A-3/OVL

Digitaalinen pseudovärinen fluoresenssikuvan peittokuva 
vasemmassa okulaarissa optisten kuvien stereoskooppiseen 
tarkasteluun kummassakin okulaarissa.

Tarkastelutyyppi A-2/OVR

Digitaalinen pseudovärinen fluoresenssikuvan peittokuva oikeassa 
okulaarissa optisten kuvien stereoskooppiseen tarkasteluun 
kummassakin okulaarissa

Tarkastelutyyppi A-4/OVLR

Digitaalinen pseudovärinen fluoresenssikuvan peittokuva 
kummassakin okulaarissa optisten kuvien stereoskooppiseen 
tarkasteluun kummassakin okulaarissa

Fluoresessipeittokuvien oikean okulaariin (okulaareihin) sopimisen takia on suositeltavaa tarkistaa fluoresenssikuvan tarkennus 
monitorissa.

Jotta kahdesti tallennetut tai näytetyt fluoresenssikuvat vältetään monitorissa, kytke peittokuva pois toiminnasta vasemmassa 
okulaarissa.
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7.7 GLOW-kuvan injektointi 
okulaariin (okulaareihin) 
(käyttäjäasetukset)

1

GLOW800-kuvien injektointi voidaan määrittää jokaiselle 
käyttäjälle CaptiView-välilehdessä asetuksella "GLOW800" (1) ja 
seuraavilla vaihtoehdoilla:
• OFF = ei injektointia
• Image injection right = tarkastelutyyppi A-1
• Overlay right = tarkastelutyyppi A-2
• Overlay left = tarkastelutyyppi A-3
• Overlay left and right = tarkastelutyyppi A-4

• Katso vastaavan Leica-kuvainjektointijärjestelmän 
(CaptiView) käyttöohjeessa mainitut tiedot.

• Jos GLOW800-kuva injektoidaan yhteen tai kumpaankin 
okulaariin, pseudovärien valikoima vähenee siniseen #1 
ja vihreään #6, katso luku 7.3.3.

• Jos pseudoväri kytketään GLOW800 kuvan injektoinnin 
tapauksessa pois päältä, fluoresenssin peittokuva 
esitetään mustavalkoisena.

• Jos GLOW800-kuva injektoidaan vasempaan tai kum-
paankin okulaariin, monitorin kuvassa ja tallennuksessa 
voi näkyä fluoresenssisignaalin pieni siirtymä nopeille 
liikkeille.

• Kun suurennus on korkea > 5.0×, kuvainjektointi kan-
nattaa kytkeä pois päältä, jotta vältetään peittokuvat 
fyysisistä syistä lisääntyvällä taustakohinalla.

7.8 Videon hienotarkennus
GLOW800 ULT on varustettu videotarkennuksen 
hienotarkennuksella ja parfokaliteetin palauttamisella.

123

Videotarkennusta voidaan muokata tarpeita vastaavaksi paina-
malla tarkennuspainiketta ylös (3) ja/tai alas (1). Tämä komento 
voidaan antaa graafiselle käyttöliittymälle tai kahvasta, mikäli 
määritetty.

Tarkennussäätö toimii kumpaankin suuntaan 
päättymättömällä pyörivällä liikkeellä. 

Videon hienotarkennus voidaan säätää uudelleen parfokaliteetti-
asemaan parfokaliteetin painiketta (2) painamalla. Videon 
fokusoiva taso suunnataan sitten kaikille tarkastelijoille nolladiop-
tereilla tai vastaavasti oikeilla yksilöllisillä diopteriasetuksilla. Tämä 
komento voidaan antaa myös graafiselle käyttöliittymälle tai kah-
vasta, mikäli määritetty.
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8 Valaistuksen, toiminnan ja 
säädön tarkistaminen

8.1 Leikkausta edeltävien tarkastusten 
luettelo (GLOW800)

Optisten lisätarvikkeiden puhdistus
	X Tarkista optisten lisätarvikkeiden puhtaus.
	X Poista pöly ja lika.

GLOW800-moduulin käyttö
	X Kun GLOW800 on käytössä, varmista, että Doppler-ultraääni tai 

vastaava on käytettävissä siltä varalta, että ICG/GLOW800-
toimenpide ei mahdollista verenvirtauksen visualisointia tai 
verenvirtauksen riittävää visualisointia.

Tasapainotus
	X Tasapainota mikroskooppi varusteiden muuttamisen jälkeen 

(katso Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirja).

Toimintatarkastus 
	X Kytke mikroskooppiin virta.
	X Kytke valaistus päälle. 
	X Tarkasta mikroskoopin valaistus.
	X Testaa GLOW800 testikortilla.

Steriiliys
	X Käytä steriiliä liinaa.

Katso Leica-leikkausmikroskoopin steriloitavia komponent-
teja koskevia tietoja vastaavasta käyttäjän käsikirjasta. 

8.2 Testikortti
GLOW800-toiminnon tarkistamiseen ja testaamiseen, valkoisen 
valon ja fluoresenssikuvan oikean säädön varmistamiseen ja valais-
tustason varmistamiseen on käytettävä GLOW800-testikorttia.

VAROITUS

Epästeriilistä GLOW800-testikortista aiheutuva 
infektiovaara.
	X Älä käytä GLOW800-testikorttia steriilillä alueella. 
	X Käytä vain ei-steriilissä ympäristössä.
	X Tarkasta valaistus vain ei-steriilissä ympäristössä. 
	X Varmista Leica-leikkausmikroskoopin täsmällinen 

parfokaalisuuden asetus. Noudata parfokaalisuuden 
asettamisesta annettuja ohjeita.

Valmistele testi seuraavasti:

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 Asteittain pienenevät NIR-voimakkuuskentät 0=kirkas - 
9=tumma

2 Alhaisen voimakkuuden NIR-fluoresenssialue mukaan luettuna 
neljä erilaista valkoisen valon aluetta

3 Pyöreä piste, suuren voimakkuuden NIR-fluoresenssisignaali
4 Reikä kortin kiinnittämistä varten
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8.3 Valmistelu

VAROITUS

Valitulla käyttäjällä on ohjelmoitu fluoresenssitoiminto.
	X Oikea käyttäjä on aktivoitu.
	X Valmisteluun liittyvä tarkastus on suoritettu.
	X Mikroskoopin valaistuksen lamppu on toleranssien 

sisällä (ks. Leica-leikkausmikroskoopin käyttöohje).

Valmistele testi seuraavasti:
	X Käytä yleisille testeille GLOW800-esiasetusta.
	X Aseta GLOW800-testikortti mikroskoopin alapuolelle.

VAROITUS

Epästeriilistä GLOW800-testikortista aiheutuva 
infektiovaara.
	X Älä käytä GLOW800-testikorttia steriilillä alueella. 
	X Käytä vain ei-steriilissä ympäristössä.
	X Tarkasta valaistus vain ei-steriilissä ympäristössä. 
	X Varmista Leica-leikkausmikroskoopin täsmällinen 

parfokaalisuuden asetus. Noudata parfokaalisuuden 
asettamisesta annettuja ohjeita.

	X Säädä työskentelyetäisyydeksi (WD) 350 mm.
	X Heijastusten välttämiseksi aseta mikroskooppi pieneen, mutta 

riittävään kulmaan testikortin yläpuolelle.
	X Noudata parfokaalisuuden asettamisesta annettuja ohjeita.
	X Fokusoi asettamalla mikroskooppi takaisin suurimpaan 

suurennukseen (älä tarkenna!).
	X Säädä paikoituksen ja fokusoinnin jälkeen suurennus arvoon 

3.0×.
	X Siirrä testikortti näkökentän keskelle.
	X Kytke GLOW800-tilaan painamalla kahvan GLOW800 On/Off 

-painiketta.
	X Säädä fluoresenssin valaistukseksi 50 %.
	X GLOW800-testikorttia voidaan nyt tarkastella okulaarissa 

valkoisessa valossa ja valinnaisessa monitorissa valkoisen valon 
fluoresenssissa.

D
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1 Mikroskoopin optiikan kannatin
2 Testikortti

Okulaarinäkymä:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Testikortin näkymä valkoisen valon tarkastelussa:
Väriruuduissa olevat reiät mahdollistavat fluoresenssin ja valkoisen 
valon kuvan säädön tarkistamisen.
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8.4 Testikortin toiminta-alueet
Testit valkoisen valon fluoresenssin tarkastelutilassa
Tarkista fluoresenssin oikea säätö valkoisen valon kuvalla.

1. Kaikkien kirkkaiden fluoresenssipisteiden on sovittava 
täsmälleen väriruutujen reikiin (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. Tarkista fluoresenssin voimakkuus (A–D).
Vaaditussa työskentelyetäisyydessä = 350 mm, 
suurennuksessa = 3.0× ja 
kirkkaudessa GLOW800 = 50 %
IGLOW800-fluoresenssitilassa ainakin fluoresenssipalk-
kien 1-6 on oltava näkyvissä (E)!

3. Tarkista, onko fluoresenssin pseudoväri se, jonka haluat sen 
olevan.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Tarkista valkoisen valon kuvan värit (F–I) valkoisen valon 
tilassa. Neljän punaisen, keltaisen, vihreän ja sinisen 
väriruudun pehmeiden värien tulisi näkyä samanvärisinä 
videomonitorissa.

Testit mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelutilassa

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Tarkista fluoresenssin voimakkuus. Vaaditussa työskentelyetäisyy-
dessä = 350 mm, suurennuksessa = 3.0× ja valaistuksessa = 50 % 
GLOW800-fluoresenssitilassa vähintään fluoresenssipalkkien 1-6 on 
oltava näkyvissä.

Jos palkkeja on näkyvissä vähemmän, tarkista seuraavat seikat:
• Kortti ei ole vanhentunut
• Kynnyksen asetus on 0 % (alhaisempi) - 100 % (korkeampi).
• Valaistusjärjestelmät toimivat odotetulla tavalla:

• Luksimittarin lukema on ok
• Lampun tunnit ovat sallitulla alueella
• Valonjohtimen muoto on oikea

Ota yhteyttä Leican huoltoon, jos lisäanalyysi on tarpeen.
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9 Käyttö
VAROITUS

Ilman hyväksyntää olevan fluoresenssiaineen käytöstä 
potilaalle aiheutuva vahingoittumisen vaara.
	X Käytä ainoastaan fluoresenssiainetta, joka on hyväk-

sytty käytettäväksi suunnitellussa toimenpiteessä.

Kun GLOW800 on käytössä, varmista, että Doppler-ultraääni 
tai vastaava on käytettävissä siltä varalta, että 
ICG/GLOW800-toimenpide ei mahdollista verenvirtauksen 
visualisointia tai verenvirtauksen riittävää visualisointia.

9.1 GLOW800-moduulin käyttö
	X Sammuta Leica-leikkausmikroskoopin valaistus. 
	X Valitse käyttäjä: Valitse joko "Fluorescence Vascular GLOW800" 

-käyttäjän esisetukset tai oma GLOW800-käyttäjä.

9.2 GLOW800-toimintojen 
ohjaaminen

GLOW800-toimintojen ohjaaminen esim. mikroskoopin vasemmassa 
kahvassa 

Step Loop

vasen kahva oikea kahva

GLOW800 
On/O�

Playback

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Kahva sallii kytkemisen valkoisen valon tilan (GLOW800 On/Off) ja 
GLOW800-tilan välillä. 

	X Paina ohjaussauvaa vasemmalle kytkeäksesi eri tilojen välillä.

VAROITUS 

GLOW800-moduulin liiallisen säteilyn aiheuttama potilaan 
silmien vahingoittumisen vaara.
	X Vältä liian pitkää ja/tai liian usein tapahtuvaa 

GLOW800-säteilyä.

GLOW800-tilan toiminta estetään automaattisesti 
viimeistään 180 sekunnin kuluttua (esiasetus, arvoa voidaan 
muuttaa), jotta vältetään potilaan liiallinen altistuminen 
GLOW800 -säteilylle.

"GLOW800 On/Off" -toiminto aktivoi GLOW800-valaistuksen 
ja GLOW800-herkän kameran, yhdistää GLOW800-videosig-
naalit järjestelmän videoulostuloon, portteihin ja video näy-
tetään monitorissa.
Samaan aikaan GLOW800-videosignaalien tallentaminen 
käynnistetään valinnaisesti yhdistetysssä HDMD PRO 
-tallennusyksikössä.
Kun "GLOW800 On/Off" -painiketta painetaan uudelleen, 
järjestelmä palaa valkoisen valon tilaan ja estää 
GLOW800-toiminnot ja GLOW800-tallennus päätetään.

Toisto 
	X Jos käytettävissä on valinnainen HDMD PRO -tallennuslaite, 

ohjaussauvan painaminen oikealle käynnistää viimeisen tallen-
nuslaitteeseen tallennetun luupin toiston.

Step Loop
	X Jos käytettävissä on valinnainen tallennuslaite, voit painamalla 

ohjaussauvaa toistuvasti alaspäin kytkeä takaisin aikaisemmin 
tallennettuihin GLOW800-luuppeihin. 
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10 GLOW Autofocus 
(valinnainen)

10.1 Kuvaus
10.1.1 Toiminta
GLOW Autofocus -toimintoa käytetään Leica OH6-, Leica OHX- tai 
ARveo-ohjausyksiköillä varustettujen Leica-mikroskooppien 
automaattiseen tarkennuksen säätöön. 
Oletusasetuksessa Autofocus-toiminto on aktivoituna ja 
automaattinen tarkennus käynnistyy aina, kun jarru aktivoidaan.
Automaattinen tarkennus voidaan käynnistää myös kahvan tai 
jalkakytkimen kautta.

Katso vastaavan Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän 
käsikirjassa mainitut tiedot. 

10.2 Rakenne
GLOW Autofocus on Leica OH6-, Leica OHX- tai ARveo-
ohjausyksiköihin tarkoitettu lisävaruste. 

1

1 GLOW Autofocus USB-tikku

10.3 Asennus
Soita GLOW Autofocus -lisävarusteen asennusta varten 
Leica-huoltoteknikolle.

GLOW Autofocus -lisävarusteen asennuksen jälkeen valikossa on 
käytettävissä seuraava:

• Autofocus-painike päävalikossa

• Autofocus-välilehti käyttäjäasetuksisa
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• "AF Start" -toiminto käytettävissä jalka-/käsikytkimen 
asetuksissa

Oletusasetuksessa Autofocus-toiminto on aktivoituna ja automaat-
tinen tarkennus käynnistyy aina, kun jarru aktivoidaan (jarru käyn-
nistää AF-toiminnon).

10.4 Työskentely GLOW Autofocus 
-järjestelmällä

Lue Leica OH6-, Leica OHX- tai ARveo-ohjausyksikön käyttöä 
varten vastaavien leikkausmikroskooppijärjestelmien 
käyttäjän käsikirjat.

GLOW Autofocus -järjestelmää ohjataan Leica OH6:n, Leica OHX:n 
tai ARveon ohjausyksikön kautta. Seuraavat asetukset voidaan 
konfiguroida ohjausyksikön kautta:
• Autofocus-toiminnon aktivointi/deaktivointi
• Parfokaliteettitoiminnon aktivointi/deaktivointi 

diopteriasetusta varten
• Autofocus-ikkunan koon säätäminen
• Autofocus-ikkunan paikan säätäminen
• Painikkeen kohdistaminen Autofocus-toiminnon 

käynnistämiseen jalkakytkimessä/käsikytkimessä
• Yksilöllisten Autofocus-asetusten tallentaminen leikkaavalle 

lääkärille

Oletusasetuksessa asennuksen jälkeen Autofocus-toiminto 
käynnistetään aina, kun jarrut aktivoidaan.

10.4.1 GLOW Autofocus -järjestelmän aktivointi/
deaktivointi

Päävalikon kautta
Autofocus-järjestelmä on aktivoituna, kun "Autofocus"-painike on 
vihreä.

1

GLOW Autofocus -järjestelmän deaktivointi
	X Napsauta vihreää "Autofocus"-painiketta.

Näyttöön tulee viesti ja "Autofocus"-painikkeesta tulee sen 
jälkeen harmaa.

GLOW Autofocus -järjestelmän aktivointi
	X Napsauta harmaata "Autofocus"-painiketta.

Näytössä kysytään, haluatko varmasti aktivoida Autofocus-
järjestelmän.
	X Aktivoi Autofocus-järjestelmä painamalla "Confirm".
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Ohjaimien kautta
Jos automaattisen tarkennuksen ei haluta tapahtuvan aina jarrujen 
aktivoinnin yhteydessä, Autofocus-voidaan deaktivoida ja toiminto 
voidaan kohdistaa sen sijaan kahvassa tai jalkakytkimessä olevalle 
painikkeelle. 

	X Paina kohdistettua painiketta.
Automaattinen tarkennus tehdään kerran.

10.4.2 Parfokaliteettitoiminnon aktivointi/
deaktivointi diopteriasetusta varten

Parfokaliteettitoiminto voidaan aktivoida Autofocus-toiminnon 
lisäksi.

Autofocus Parfocality -toiminnolla tuetaan käyttäjän 
diopteriasetuksen säätöä.
	X Paina "Parfocal"-painiketta (1) graafisen käyttöliittymän 

pääsivulla saadaksesi GLOW800-hienotarkennuksen 
parfokaaliseen asemaan. 
	X Jos "Parfocality" (2) on aktivoitu käyttäjäasetuksissa ja 

"Autofocus"-toiminnolle on kohdistettu painike, paina sitä. 
"Autofocus"-toiminto tarkentaa esivalitun objektin alueen auto-
maattisesti suuremmassa suurennuksessa ja näyttää terävän video-
kuvan keskisuurella suurennuksella parfokaalisessa asemassa.
Kaikki tarkastelijat voivat nyt mukauttaa kunkin okulaarin diopterit 
saadakseen esivalitun objektin alueen tarkennetuksi.

10.4.3 Autofocus-asetukset 

2

Pieni harmaa kenttä keskiosassa edustaa Autofocus-ikkunaa. 
Pisteviiva edustaa suurinta käytettävissä olevaa Autofocus-ikkunaa.

Size
	X AutoFocus-ikkunan koon säätäminen.

Mahdolliset asetukset 10 % - 100 % 
Oletusasetus 25 % (suositeltu)

X Position / Y Position
	X Autofocus-ikkunan X- ja Y-aseman säätäminen.

Mahdolliset asetukset 0 % - 100 % 
Oletusasetus 50 % kumpikin siten, että Autofocus-

ikkuna on täsmälleen keskellä 
(suositeltu)

AF Mode
	X AF-tilan aktivointi/deaktivointi.

Brake starts AF
• Kun asetus on aktivoituna, jarrupainikkeen vapauttaminen 

käynnistää Autofocus-toiminnon.
• Kun asetus on deaktivoitu ja AF-tila on asetettu aktivoiduksi, 

Autofocus-toiminto voidaan käynnistää käyttämällä toista 
käyttäjäasetuksissa määritettyä näppäintä.

10.4.4 Painikkeen kohdistaminen Autofocus-
toiminnon käynnistämistä varten

	X Valitse käyttäjän esiasetus.
	X Valitse "Foot/Hand 1" tai "Foot/Hand 2" -välilehti.

"AF Start" näytetään käytettävissä olevien toimintojen 
luettelossa.
	X Kohdista "AF Start" -toiminto painikkeelle.

Katso toimintojen kohdistamiseen jalka-/käsikytkimelle ja 
käyttäjäasetusten tallentamiseen liittyviä lisätietoja 
vastaavan leikkausmikroskooppijärjestelmän käyttäjän 
käsikirjoista.

10.4.5 Autofocus Scan
Mikäli Autofocus-huoltovalikossa ei ole toisin määritetty, Autofocus 
skannaa ylös ja alas parhaan tarkennustason löytymiseksi 
WD-alueella 225 - 600 mm aloittaen senhetkisestä asemasta.
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11 Hoito ja huolto
GLOW800 on Leica-leikkausmikroskoopille tarkoitettu 
lisävaruste. Katso hoitoa ja huoltoa koskevia tietoja Leica-
leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

12 Hävittäminen
Tuotteiden hävittämisessä on noudatettava voimassa olevia kansal-
lisia lakeja ja käytettävä vastaavia jätehuoltoyrityksiä. Yksikön pak-
kaus on kierrätettävä.
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13 Mitä tehdä, jos...?
Kun sähkökäyttöisiin toimintoihin tulee häiriöitä, tarkista aina ensin seuraavat seikat: 
• Onko verkkokytkin kytketty päälle?
• Onko virtajohdot liitetty oikein?
• Onko kaikki liitäntäkaapelit liitetty oikein?
• Onko kaikki videokaapelit liitetty oikein?

13.1 Yleistä

Katso Leica-leikkausmikroskoopin toimintahäiriöitä koskevia tietoja Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

13.2 GLOW800
13.2.1 Kalibrointi

Havainto Syy Korjaaminen

GLOW800-injektio okulaarissa ei vastaa optista 
kuvaa.

CaptiView-kalibrointi on kadonnut 	X Kalibrointi on tehtävä uudelleen. 
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

GLOW800-fluoresenssikuva on suunnattu 
valkoisen valon kuvaan väärin

Kummankin kuvan sovittamisen asetus on väärä 	X Asetuksia on muokattava kummankin kuvan 
sovittamiseksi. 
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

13.2.2 VPU

Havainto Syy Korjaaminen

Käyttäjän tulkittavaksi näytetään vääriä tietoja Laitealgoritmin kalibroinnin epäonnistuminen 	X Käytä reset-painiketta järjestelmän 
uudelleenkäynnistämiseen/nollaukseen.

Virheellinen leikkausta edeltävä tarkistus 	X Toista leikkausta edeltävät toimenpiteet.
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Järjestelmä ei käynnisty Sähkövika 	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Videosinaali näyttää punaisen rastin /  
punainen "X"

Kamerasignaali on kadotettu 	X Käytä reset-painiketta järjestelmän 
uudelleenkäynnistämiseen/nollaukseen.
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Järjestelmä on jähmettynyt / ei reaktiota Ohjelmiston alustuksen vika 	X Käytä reset-painiketta järjestelmän 
uudelleenkäynnistämiseen/nollaukseen.

13.2.3 Rajoitus

Havainto Syy Korjaaminen

Korkeassa suurennuksessa GLOW800-fluoresenssi 
on tarkentamaton, vaikka valkoisen valon kuva 
on terävä

Korkeassa suurennuksessa NIR-tarkennus voi 
poiketa WL-tarkennuksesta

	X Pienennä suurennusta, kunnes saat terävän 
GLOW800-kuvan
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Havainto Syy Korjaaminen

Fluoresenssikuvan muutamat osat ovat teräviä 
(kohteena oleva alue), muut ovat epätarkkoja

Epätarkka fluoresenssi ei kata objektia, fluorenssi 
kelluu objektin yläpuolella

Silloinkin, kun ROI on tarkennettuna, muut fluo-
resenssialueet eivät ehkä ole ja voivat muodostaa 
häiritsevän, kelluvan fluoresenssin. Jos kaikki 
fluoresenssialueet eivät voi olla tarkennettuina, 
ei ole mitään keinoa välttää tätä vaikutusta.

Kaksoisfluoresenssi, yksi kelluva viiveellä 
monitorissa ja tallennuksessa

Kun fluoresenssi injektoidaan vasemmassa 
okulaarissa, fluoresenssikuva tallennetaan ja 
näytetään monitorissa kahdesti

	X Kaksoisfluoresenssikuvan välttämiseksi 
peitekuva vasemmassa okulaarissa on 
kytkettävä pois päältä.

Virtaussignaali on alhainen/tumma, näkymätön 
tai siinä on kohinaa

Fluoresenssisignaali on hyvin alhainen korkean 
suurennuksen ja/tai työskentelyetäisyyden takia

	X Varmista, että GLOW800-valaistuksen/
eksitaation asetus on 100 %, pienennä 
suurennusta ja/tai lisää ICG-annosta, jos 
mahdollista.

Kun ICG-annos on 12,5 mg/75 kg, GLOW800 
muodostaa fluoresenssikuvia hyvällä 
nähtävyydellä jopa korkeissa suurennuksissa tai 
työskentelyetäisyyksissä.

Valaistuksen lampun teho on alhainen ja lamppu 
on vahdettava tai valaistusjärjestelmä ei ole spe-
sifikaatioiden mukainen (alhainen valonläpäisy 
kuituvalonjohtimen tai valaisusäderadan kautta)

	X Tarkista lampun käyttöikä ja 
valaisujärjestelmä. 
	X Pyydä Leica-huoltoa suorittamaan 

tarvittaessa tarkastus.

13.2.4 Käyttäjän tekemät korjaukset

Havainto Syy Korjaaminen

Monitorissa ei ole terävää GLOW800-kuvaa eikä 
terävää valkoisen valon kuvaa

Videon hienotarkennusta ei ole säädetty oikein 	X Paina "Parfocal"-painiketta tai säädä 
hienotarkennus manuaalisesti painamalla 
painiketta (+) tai (-).

Kirurgin okulaarien diopteriasetukset ovat 
virheelliset ja työskennellään parfokaliteetin 
ulkopuolella

	X Paina "Parfocal"-painiketta, säädä työskente-
lyetäisyys terävän videokuvan saamiseksi ja 
säädä diopterit oikein.

Virtaussignaali on ylivalottunut Ohuet suonet ja perfuusio näkyvät liian kirkkaina. 
Boluksen ICG-pitoisuus on mahdollisesti liian 
korkea

	X Pienennä ICG-annosta arvoon 12,5 mg/75 kg 
ja/tai pienennä GLOW Brightness -arvoa 
(Illumination/ Excitation intensity) 
50 prosenttiin.

Virtaussignaali on ylikyllästetty tai liian  
hallitseva

Signaalissa ei ole enää läpinäkyvyyttä ja signaali 
vaikuttaa olevan lattea. GLOW "intensity" on 
mahdollisesti liian korkea

	X Alenna GLOW "Intensity" normaaliin arvoon, 
joka on 50 % tai vähemmän.

Virtaussignaali on alhainen Fluoresenssi on heikko, virtausta ohuissa suonissa 
ei näytetä. ICG-pitoisuus saattaa olla liian 
alhainen

	X ICG-annosta on mahdollista suurentaa.

Virtaussignaali on liian heikko GLOW "Intensity" on liian alhainen 	X Suurenna GLOW "Intensity" -arvoa, vakio  
on 50 %.
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Havainto Syy Korjaaminen

Injektoitu fluoresenssikuva okulaarissa on heikko, 
vaikka signaali monitorissa on hyvä

Fluoresenssisignaali on liian alhainen hyvän 
peitekuvan mahdollistamiseksi korkeissa 
suurennuksissa ja työskentelyetäisyyksissä

	X Pienennä suurennusta ja tarkista, että 
valaistuksen/eksitaation asetukset ovat 
vähintään 100 %.

Injektoidun kuvan kirkkaus on liian alhainen 	X Suurenna CaptiView-injektoinnin kirkkautta.

GLOW800 -kuva ei ole riittävän kirkas Alhaisemmissa työskentelyetäisyyksissä ja 
suuremmassa suurennuksessa BrightCare Plus 
pienentää GLOW800-kirkkautta/eksitaatiota

	X Deaktivoi BrightCare Plus 
GLOW800-moduulin yhteydessä suurimman 
eksitaatiovoimakkuuden saamiseksi.

GLOW800-kuva näyttää vain hyvin voimakkaan 
fluoresenssin. Alhaisen voimakkuuden 
fluoresenssi ja virtaussignaali ohuissa suonissa 
puuttuvat

Alhaisempi kynnystaso on asetettu liian  
korkeaksi 

	X Alenna alhaisempi kynnystaso ≤8 prosenttiin 
fluoresenssin voimakkuuden koko alueen 
näyttämiseksi.

Virtaussignaali ohuissa suonissa ei joissakin 
tapauksissa ole näkyvissä, vain voimakas FL 
näytetään

GLOW "Lower Threshold" on asetettu liian 
korkeaksi mahdollisesti tahattoman kahvan 
komennon kautta

	X Tarkista kynnyksen tahattomien muutosten 
välttämiseksi, onko GLOW "Lower Threshold" 
+" tai "–" -toiminto asetettu aktivoiduksi 
kahvan painikkeessa. Jos on, poista kyseinen 
toiminto kahvan asetuksista.

Virtaussignaali objektin kontrastiin liian alhainen GLOW-kuvan värin "Saturation" on liian korkea 	X Pienennä GLOW "Saturation"-arvoa.

GLOW-kuvan valkoisen valon osasta puuttuu 
värejä 

GLOW-kuvan värin "Saturation" on liian alhainen 	X Suurenna GLOW "Saturation"-arvoa.
Huomautus  Suurennattu "Saturation" voi pie-

nentää päällekkäisten FL-tietojen 
kontrastia WL-objektikuvan päällä.

Injektoitu fluoresenssikuva okulaarissa on  
heikko, vaikka signaali monitorissa on hyvä

Fluoresenssisignaali on liian alhainen hyvän 
peitekuvan mahdollistamiseksi korkeissa 
suurennuksissa ja työskentelyetäisyyksissä

	X Pienennä suurennusta ja tarkista, että 
valaistuksen/eksitaation asetukset ovat 
vähintään 100 %.

2) Injektoidun kuvan kirkkaus on liian alhainen 	X Suurenna CaptiView-injektoinnin kirkkautta.

Alhainen fluoresenssi kattaa hyvin suuria kuvan 
osia

Havaitaan ja näytetään ulkoista NIR-säteilyä 	X Kytke pois päältä ulkoinen valonlähde, joka 
tuottaa NIR-säteilyä GLOW800-moduulin 
havaitulla spektrialueella ja/tai suurenna 
alempi kynnys 8 prosenttiin.

Ympäröivä kudos heijastaa fluoresenssisignaalin 	X Suurenna alempi kynnys 8–12 prosenttiin.

Jäljellä oleva ICG näyttää alhaisen fluoresenssin 	X Suurenna alempi kynnys 8–12 prosenttiin.
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13.2.5 Toimintahäiriö

Havainto Syy Korjaaminen

GLOW-kuvaa ei näytetä GLOW800-tila ei ole aktivoituna 	X Tarkista, että fluoresenssin LED ja 
ohjausyksikkö näyttävät GLOW800-tilan.
	X Tarkista, onko GLOW800 On/Off -toiminto 

kohdistettu oikealle painikkeelle ja kahvalle.
	X Käytä testaukseen testikorttia.
	X Ota yhteyttä Leican huoltoon, jos ongelma ei 

häviä.

Ei terävää GLOW800-kuvaa monitorissa 
alhaisessa suurennuksessa, mutta valkoisen 
valon kuva on terävä alhaisissakin suurennuksissa

Fluoresenssin fokusoiva taso ei ole enää säädetty. 	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Häiritseviä fluoresenssisignaaleja erityisesti 
ulommassa näkökentässä

GLOW-kamera havaitsee ympäröivää NIR-valoa 
>800 nm ulommassa näkökentässä tarkennus-
pisteen sijaitessa alempana

	X Kytke pois päältä ulkoinen valonlähde, joka 
tuottaa NIR-säteilyä GLOW800-moduulin 
havaitulla spektrialueella.

GLOW-valaistus koskettaa ontelon rajaa ja 
tuottaa häiritseviä fluoresenssiartefakteja

	X Sulje valaistuksen iiris välttääksesi muiden 
kuin mielenkiinnon kohteina olevien alueiden 
valaisemisen.

GLOW-fluoresenssivideokuva täyttää koko 
näkökentän

Leikkaussalin valonlähteen tai leikkaussalin 
valaistuksen NIR-valo saavuttaa objektikentän ja 
fluoresenssikamera havaitsee sen koko 
näkentässä

	X Kytke ulkoinen NIR-valonlähde pois päältä.
	X Tämän leikkaussalissa olevan valonlähteen 

havaitsemiseksi kytke mikroskoopin valaistus 
pois päältä ja tarkenna mikroskooppi GLOW-
tilassa valkoiselle paperille.
	X Ympäristön NIR-valo on aktivoituna, jos väärä 

signaali on havaittavissa. Kytke leikkaussalin 
valonlähteet yksi kerrallaan pois päältä, 
kunnes ongelma on poistunut.

Virtaussignaali näkyy 3D-monitoreissa tummana Tarkastelupaikka monitorin akselin alapuolella 
ja/tai lateraalisesti poissa akselilta tekevät 
havaitusta kuvasta tummemman

	X Suuntaa monitorin akseli siten, että se sopii 
tarkastelusuuntaasi.

13.2.6 HDMD

Havainto Syy Korjaaminen

Monitorissa ei ole GLOW-fluoresenssikuvaa eikä 
injektoitua kuvaa, vaikka se toimi aikaisemmin

HDMD PRO HDD:ssä ei ole enää levytilaa. 	X Tarkista HDD:n kapasiteetti:
	X Jos HDMD PRO HDD on täynnä, tallenna ja 

poista käyttämättömiä käyttäjätietoja 
riittävän kapasiteetin luomiseksi.

13.3 GLOW Autofocus -järjestelmä

Toimintahäiriö Syy Korjaaminen

Mikroskooppi ei löydä tarkennusta Tarkennus on suhteelliselle automaattiselle 
tarkennustilalle konfiguroidun arvon ulkopuolella

	X Pyydä huoltoteknikkoa korjaamaan suhteelli-
sen automaattisen tarkennustilan arvoa.

Tarkennus ei löytä tasaista kuvatasoa konfiguroi-
dussa automaattisen tarkennuksen ikkunassa

	X Pienennä automaattisen tarkennuksen 
ikkunaa.
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14 Tekniset tiedot
14.1 Tekniset tiedot GLOW800
Fluoresenssin eksitaatio 790 nm (GLOW800)
Fluoresenssisignaali 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spektrit

Kuva-anturi 3× 1/1.2 tuumaa

NIR-kamera High sensitive, HD-värikamera

Katso Leica-leikkausmikroskooppiin liittyvät tekniset tiedot 
Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

Kameran kuvakoko suhteessa näkökenttään 

 

 

 

1 2 3

1 Kameran kuvakoko
2 Näkökenttä
3 Näytön koko

Kuvassa on kameran kuvakoko suhteessa visuaalisen 
videokameran jaGLOW800 NIR -kameran näkökenttään. 
Huomaa, että dokumentointijärjestelmä ei kata 
näkökenttää kokonaan.

14.2 Yhteensopivuus

Leica-leikkausmikroskoopit Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Ympäristöolosuhteet

Käytön aikana +10 °C ... +40 °C 
+50 °F ... +104 °F 
Suhteell. ilmankosteus 30 % ... 95 % 
Ilmanpaine 800 ... 1060 mbar

Säilytys –30 °C ...+70 °C 
–86 °F ...+158 °F 
Suhteell. ilmankosteus 10 % ... 100 % 
Ilmanpaine 500 ... 1060 mbar

Kuljetus –30 °C ...+70 °C 
–86 °F ...+158 °F 
Suhteellinen kosteus 10 % ... 100 % 
Ilmanpaine 500 ... 1060 mbar

14.4 Täytetyt standardit
CE-vaatimustenmukaisuus
• Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 1: Yleinen turvallisuus 

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

• Sähkömagneettinen yhteensopivuus: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG:hen kuuluvan Medical Divisio-

nin hallussa on laadunhallintaa, laadunvalvontaa ja ympäristön-
hallintaa koskevan kansainvälisen standardin ISO 13485 hallin-
tajärjestelmän sertifikaatit.

15 Sähkömagneettista 
yhteensopivuutta (EMC) 
koskeva valmistajan 
vakuutus

GLOW800 on testattu yhdessä Leica-leikkausmikroskoop-
pien kanssa. Katso EMC-vakuutusta koskevia tietoja Leica- 
leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.



Osio B: GLOW800 mikroskoopille ARveo 8
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16 Johdanto
16.1 Tämä käyttäjän käsikirja
GLOW800 on Leica-leikkausmikroskooppien lisävaruste. 
Tässä käyttäjän käsikirjassa kuvaillaan GLOW800-moduulin 
toimintoja. 
Katso käytössä olevan Leica-leikkausmikroskoopin tiedot ja kuvaus 
kyseisen mikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

Instrumenttien käyttöä koskevien tietojen lisäksi 
tämä käyttäjän käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuutta 
koskevia tietoja (katso luku "Turvallisuusohjeet")

	X Lue tämä käyttäjän käsikirja huolellisesti ennen 
tuotteen käyttöä.

16.2 Käyttäjän käsikirjassa käytetyt 
kuvakkeet

Käyttäjän käsikirjassa käytetyillä kuvakkeilla on seuraavat 
merkitykset:

Kuvake Varoitus-
sana

Merkitys

Varoitus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai asiattomasta käytöstä, joka 
voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai 
kuolemaan. 

Huomio Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilan-
teesta tai asiattomasta käytöstä, joka voi 
johtaa lieviin tai kohtalaisiin vammoihin, 
jollei sitä vältetä. 

Huomautus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai asiattomasta käytöstä, joka 
voi johtaa huomattaviin aineellisiin, 
taloudellisiin tai ympäristövahinkoihin, 
jollei sitä vältetä.

Käyttöä koskevia tietoja, jotka auttavat 
käyttäjää käyttämään tuotetta teknisesti 
oikealla ja tehokkaalla tavalla. 

	X  Toimenpide tarpeen; tämä kuvake ilmoit-
taa, että on suoritettava tietty toimenpide 
tai toimenpidesarja.

17 Turvallisuusohjeet
Leican leikkausmikroskooppi, jossa on GLOW800, vastaa tekniikan 
uusinta tilaa. Siitä huolimatta käytön aikana voi esiintyä 
vaaratilanteita. 
	X Noudata siitä syystä aina tätä käyttäjän käsikirjaa, Leica-

leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjaa ja erityisesti 
turvallisuusohjeita.
	X Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä 

vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

17.1 Käyttötarkoitus
• GLOW800 on leikkausmikroskoopin lisävaruste, jota käytetään 

leikkauksen aikana tarkastelemaan verenvirtausta aivoverisuo-
nissa ja ohitussiirteiden verenvirtausta sepelvaltimon ohitus-
leikkauksen (CABG) aikana sekä verenvirtausta plastiikka- ja 
rekonstruktiivisen kirurgian aikana.

Vasta-aihe
• GLOW800-moduulin ja fluoresenssiaineen kanssa käytettävään 

Leica-leikkausmikroskooppiin sovellettavat lääkinnälliset vasta-
aiheet ovat seikkoja, jotka on huomioitava käytettäessä sopivia 
merkkiaineita ja uusimpia tutkimustekniikoita.

VAROITUS

Silmien vaurioitumisen vaara.
	X Älä käytä GLOW800-moduulia silmäleikkauksissa.

17.2 Käyttövaarat

VAROITUS

Epästeriilistä GLOW800-testikortista aiheutuva 
infektiovaara.
	X Älä käytä GLOW800-testikorttia steriilillä alueella. 
	X Käytä vain ei-steriilissä ympäristössä.
	X Tarkasta valaistus vain ei-steriilissä ympäristössä. 
	X Varmista Leica-leikkausmikroskoopin täsmällinen 

parfokaalisuuden asetus. Noudata parfokaalisuuden 
asettamisesta annettuja ohjeita.

VAROITUS

Valitulla käyttäjällä on ohjelmoitu fluoresenssitoiminto.
	X Oikea käyttäjä on aktivoitu.
	X Valmisteluun liittyvä tarkastus on suoritettu.
	X Mikroskoopin valaistuksen lamppu on toleranssien 

sisällä (ks. Leica-leikkausmikroskoopin käyttöohje).
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VAROITUS

Ilman hyväksyntää olevan fluoresenssiaineen käytöstä 
potilaalle aiheutuva vahingoittumisen vaara.
	X Käytä ainoastaan fluoresenssiainetta, joka on 

hyväksytty käytettäväksi suunnitellussa toimenpiteessä.

VAROITUS

GLOW800-moduulin liiallisen säteilyn aiheuttama potilaan 
silmien vahingoittumisen vaara.
	X Vältä liian pitkää ja/tai liian usein tapahtuvaa 

GLOW800-säteilyä.
	X GLOW800-tilan toiminta estetään automaattisesti 

viimeistään 180 sekunnin kuluttua, jotta vältetään 
potilaan liiallinen altistuminen GLOW800 -säteilylle.

17.3 Tietoja laitteesta vastuussa 
olevalle henkilölle

	X Kun GLOW800 on käytössä, varmista, että Doppler-ultraääni tai 
vastaava on käytettävissä siltä varalta, että ICG/GLOW800-
toimenpide ei mahdollista verenvirtauksen visualisointia tai 
verenvirtauksen riittävää visualisointia.

17.4 Kuvakkeet ja kilvet
Tyyppikilpi

UDI-kilpi

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

Tuotannontunniste (PI)
Sarjanumero
Valmistuspäivä

GS1-tietomatriisikoodi
Laitetunniste (DI)

Pakollinen merkintä
Lue käyttäjän käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. 
Internet-osoite käyttöohjeen elektronista versiota varten.
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18 Kuvaus 
18.1 Toiminta
GLOW800-moduulin valaisussa käytetään ksenonlamppua ja se 
sijaitsee Leica-leikkausmikroskoopissa. Lamppu toimittaa näkyvää 
ja lähi-infrapunavaloa. NIR-valoa ei voi tarkastella leikkausmikros-
koopin kautta, mutta se tallennetaan erikoiskameralla ja esitetään 
Leica-leikkausmikroskooppiin asennetussa monitorissa.
Näkyvän ja GLOW800-valon välillä voidaan vaihtaa käyttäjäasetuk-
sissa määritetyillä kahvoilla/painikkeilla.

Katso vastaavan Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän 
käsikirjassa mainitut tiedot. 

18.2 Rakenne
GLOW800 on lisävaruste M530-optiikan kannattimeen. 

18.2.1 M530-optiikan kannatin ja GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Image Injection -moduuli Leica CaptiView (valinnainen)
3 Fluoresenssimoduuli Leica FL400, FL560 tai FL400/560 

(valinnainen)
4 M530-optiikan kannatin

�

�

�

�

�

�

1 Liittymä lateraaliselle vasemmalle ja oikealle avustajalle
2 Liittymä takana/vastapäätä olevalle avustajalle,  

pyöritettävissä 360°
3 Takana olevan avustajan hienotarkennin
4 Lateraalisen tai takana olevan avustajan kytkin
5 Pääkirurgin liittymä, pyöritettävissä 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Leica ARveo 
8-leikkausmikroskooppi ja 
GLOW800-komponentit

1

2

3

4

5

1 M530-optiikan kannatin
2 Videomonitori
3 Ohjausyksikkö ja kosketuspaneeli
4 Käsikaide
5 Valaistusyksikkö ja GLOW800-suodattimet
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19 Ohjaimet
19.1 Kahvat

1

2

4

3

5

4

1

2

Toimintojen oletusasetukset
1 Suurennus
2 4-toimintoinen ohjaussauva
3 Työskentelyetäisyys
4 Kaikkien jarrujen vapauttaminen
5 Valittujen jarrujen vapauttaminen

Kahvojen kytkimiin (1), (2), (3) ja (5) voidaan kohdistaa  
toimintoja yksilöllisesti jokaiselle käyttäjälle konfiguraatio-
valikossa.
Kaikissa esiasetuksissa näppäin (4) vapauttaa kaikki jarrut. 
Tämä näppäin ei ole konfiguroitavissa. Esiasetuksia on käy-
tettävissä kulloisestakin tehtävästä riippuen ohjaussauvalle 
ja muille näppäimille.

Kahvan esiasetukset, GLOW800

Step Loop

vasen kahva oikea kahva

GLOW800 
On/O�

Playback

Y+

Y–

X– X+

4-toimintoista ohjaussauvaa (2) suositellaan käytettävän 
GLOW800:n ohjaamiseen GLOW800-esiasetuksissa määritetylllä 
tavalla, mutta kahvojen kytkimille (1), (2), (3) ja (5) voidaan 
kohdistaa toimintoja yksiköllisesti konfiguraatiovalikossa kunkin 
käyttäjän tarpeiden mukaisesti.
Kaikissa esiasetuksissa kytkin (4) vapauttaa kaikki jarrut. Tätä 
kytkintä ei voi konfiguroida eri tavalla. 

19.2 Tila-LEDit ja näyttö
Jalustan C-varressa sijaitsevat LEDit ovat kirurgin läheisyydessä ja 
antavat tietoja mikroskoopin fluorerenssin ja tallennuksen tilasta:

19.2.1 Leica ARveo 8 - tila-LED

1
2

1 Fluoresenssin tila-LED
2 Tallennuksen tila-LED

Fluoresenssin tila-LED (1) osoittaa fluoresenssin aktiivisuuden
 valkoinen: ei fluoresenssiä,

  valkoisen valon tila
 sininen : FL400 on päällä
 sinivihreä: FL560 on päällä
 violetinpunainen: GLOW800 on päällä

Tallennuksen tila-LED (2) on
 punainen: GLOW800 luupin tallennus käynnissä

 vihreä: GLOW800 toistotila
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19.3 Graafisen käyttöliittymän 
aktivointi

Kahvan painikkeen lisäksi GLOW800 voidaan aktivoida ja deaktivoida 
myös kosketuspaneelista. Kun tilakuvaketta (1) napautetaan, käytet-
tävissä olevien fluoresenssitilojen valikko tulee esiin. Valittu tila akti-
voituu välittömästi, kun sitä napautetaan. "White Light" -kohdan 
napauttaminen palauttaa järjestelmän valkoisen valon tilaan.

1
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20 Yleiskuva
20.1 Käyttö
Valinnainen lisävaruste GLOW800 mahdollistaa kirurgille 
loisteaineen (ICG) lähi-infrapunan (NIR) fluoresenssin (FL) 
eksitoinnin ja tarkastelun ARveo 8-leikkausmikroskoopilla.

NIR-herkkä videokamera GLOW800 ULT:ssä toimittaa loisteaineen 
(ICG) suodatetun NIR-fluoresenssisignaalin, joka prosessoidaan 
mikroskoopin tietojenkäsittelyjärjestelmässä.

20.1.1 Fluoresenssitarkastelutilat
GLOW800 mahdollistaa kaksi eri tilaa fluoresenssinvideosignaalin 
tarkasteluun:

Tyyppi A: Pseudoväritila (Pseudocolor ON) 
Valkoisen valon objektinäkymä sulautetulla fluoresenssisignaalilla 
pseudovärinä, video #1A

Mustavalkoinen (yksivärinen) fluoresenssinäkymä video#2A

Tyyppi B: Mustavalkoinen (yksivärinen) tila (Pseudocolor OFF)
Valkoisen valon objektinäkymä #1B

Mustavalkoinen (yksivärinen) fluoresenssinäkymä video#2B
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20.1.2 Fluoresenssinäytön rakenne
Seuraavat tallennuksen ja visualisoinnin asetukset voidaan 
määrittää ennalta "View Configuration" -sivulla "Settings"-osiossa. 
Jokaiselle mainitulle näkymän vaihtoehdolle voidaan päättää, 
missä yksivärinen ja/tai pseudovärinen kuva näytetään monitorissa. 
Voit tehdä sen vetämällä halutun kuvan ja pudottamalla sen 
halutulle näytön alueelle.
	X Avaa "Settings"-sivu kohdassa 21.1.1 kuvatulla tavalla
	X Napauta "View Configuration" -painiketta.

"View Configuration" -sivu avautuu, ja siinä on kolme eri 
vaihtoehtoa monitorissa olevan näkymän konfigurointia varten: 
yksittäinen kuva (1), kuva-kuvassa (2), rinnakkain (3).

1 2 3

Yksittäisen kuvan näkymä
Yksittäisen videon näkymä monitorissa. Joko pseudovärinen tai 
yksivärinen. 
	X Napauta yksittäisen kuvan näkymän vaihtoehtoa (1).
	X Konfiguroi joko pseudovärinen videotallennuksen näkymä tai 

yksivärinen videotallennuksen näkymä jalustan monitorissa 
käyttämällä Vedä ja pudota -ominaisuutta kosketuspaneelissa.

Kuva-kuvassa
Pseudovärisen ja yksivärisen videon kuva-kuvassa-näkymä 
monitorissa. 
	X Napauta kuva-kuvassa-näkymän vaihtoehtoa (2).
	X Konfiguroi joko pseudovärinen videotallennuksen näkymä tai 

yksivärinen videotallennuksen näkymä suuremmassa tai 
pienemmässä osuudessa jalustan monitorissa käyttämällä Vedä 
ja pudota -ominaisuutta kosketuspaneelissa.
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Rinnakkainen
Pseudovärisen ja yksivärisen videon rinnakkainen näkymä 
monitorissa.
	X Napauta rinnakkaisen näkymä vaihtoehtoa (3).
	X Konfiguroi joko pseudovärinen videotallennuksen näkymä tai 

yksivärinen videotallennuksen näkymä jalustan monitorin 
vasemmalla tai oikealla puolella käyttämällä Vedä ja pudota 
-ominaisuutta kosketuspaneelissa.

HUOMAUTUS

Pseudovärinen kuva "View Configuration" -sivulla on vain 
esimerkinomainen. 
Riippumatta siitä, onko valittu pseudoväri "VIHREÄ" vai "SININEN", 
pseudovärinen kuva "View Configuration" -sivulla näkyy aina 
"VIHREÄNÄ", mutta monitori näyttää käyttäjän valitseman 
pseudovärin oiken.

20.1.3 Fluoresenssivideon tallennus
GLOW800-videotallennus luo kaksi videota:

1. Ensimmäinen on aina yksivärinen videovirta
2. Toinen virta tallentaa "AR Ocular Settings" -kohdan määritysten 

mukaisesti (katso luku 21.1.7):
• jos "Pseudocolor" on kytketty pois päältä

• vain valkoisen valon objektin video
• jos "Pseudocolor" on kytketty päälle

• yhdistetyt valkoisen valon objektin kuva ja 
pseudoväristen fluoresenssitietojen peittokuva

Kaikki videot tuotetaan mikroskoopin vasemmasta VL (Video Left) 
-kamerasta ja vasemmasta FL-kamerasta.
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21 GLOW800-asetusten 
muokkaaminen

21.1 Käyttäjän muutettavissa olevat 
asetukset

21.1.1 User Settings -sivulle meneminen

1

	X Paina valikkokuvaketta "Select Surgeon" -sivun vasemmassa 
ylänurkassa (1).
"Options"-sivu ilmestyy näyttöön:

2

	X Paina "Settings"-kuvaketta (2)
"Settings"-sivu ilmestyy näyttöön:

3
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21.1.2 Fluoresenssiasetukset
	X Avaa "Settings"-sivu kohdassa 21.1.1 kuvatulla tavalla
	X Paina "Fluorescence Settings" -kuvaketta.

"Select function" -paneeli tulee näyttöön.
	X Napauta "Fluorescence"-välilehteä.

4

	X Napauta kohtaa "GLOW800" (4).
"Fluorescence Settings" -sivu ilmestyy näyttöön:

21.1.3 GLOW800-kirkkaus (eksitaation 
voimakkuus)

	X Avaa "Fluorescence Settings" -sivu noudattamalla kohdassa 
21.1.2 kuvattuja vaiheita.

1

Suositellut Excitation-asetukset
"Excitation"-oletusasetus ja suositeltu asetus (1) on 100 %, 
jotta saavutetaan hyvä fluoresenssinäkyvyys suuremmissa 
suurennuksissa ja työskentelyetäisyyksissä.

	X Mukauta "Excitation"-asetus (1) liukusäätimellä.
	X Paina "Back" toistuvasti, kunnes olet palannut "Options"-sivulle.
	X Näyttöön saattaa tulla kehotus tallentaa asetukset, jolloin voit 

joko tallentaa ne profiiliin tai valita niiden käyttämisen vain 
kertaalleen, minkä jälkeen muutokset hylätään.
	X Paina "X".

Elävän kuvan näyttö tulee esiin.

HUOMAUTUS

Älä muuta asetuksia tai muokkaa käyttäjäluetteloa, kun 
mikroskooppia käytetään potilaalla. GLOW800-tila pysäytetään 
automaattisesti, kun asetuksia muokataan.
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21.1.4 Threshold
Valkoisen valon fluoresenssinäkymässä näytettävän fluoresenssin 
voimakkuuden alue voidaan määrittää painikkeella "Lower Thres-
hold" ja "Upper Threshold". Alhaisen voimakkuuden signaalit (eli 
kohina) ja/tai korkean voimakkuuden signaalit voidaan suodattaa 
määrittämällä alempi ja ylempi kynnys kahdella liukusäätimellä. 
Alemman ja ylemmän kynnyksen oletusarvot ovat 23 % ja 80 %, 
joilla fluoresenssisignaalien koko alue on tarkasteltavissa. 

1 2

	X Suurenna tai pienennä arvoja "Upper Threshold" (1) ja "Lower 
threshold" (2) liukupalkeilla. 
	X Voit myös mukauttaa "Lower Threshold" -arvoja elävästä 

näytöstä käsin pyörövalikon (3) avulla: 

3

HUOMAUTUS

Ylemman ja alemman kynnyksen arvojen välillä säilytetään aina 
10 % ero.
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Testikortin käyttö havainnollistaa, miten "Threshold"-toiminto vaikuttaa fluoresenssisignaaliin.

Alempi kynnys 0 %:ssa ja ylempi kynnys 100 %:ssa - kaikki fluoresenssin voimakkuudet näytetään

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelu 
(videomonitori)

Valkoisen valon + fluoresenssin tarkastelu
(videomonitori)

Alempi kynnys 60 %:ssa ja ylempi kynnys 100 %:ssa - vain keskisuuri - suuri voimakkuus näytetään

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelu 
(videomonitori)

Valkoisen valon + fluoresenssin tarkastelu
(videomonitori)

Alempi kynnys 40 %:ssa ja ylempi kynnys 70 %:ssa - vain keskisuuri - suuri voimakkuus näytetään

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

Mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelu 
(videomonitori)

Valkoisen valon + fluoresenssin tarkastelu
(videomonitori)
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21.1.5 Intensity
"Intensity"-liukupalkki mukauttaa fluoresenssin kontrastin, kirk-
kauden ja läpinäkyvyyden suhteessa objektin yksityiskohtiin. Voi-
makkuuden arvo voi olla 0 % - 100 %, oletus on 50 %. Fluoresenssi 
on näkyvissä koko prosenttiosuuden alueella. Esimerkiksi 0 %:n 
voimakkuudessa fluoresenssi on näkyvissä vain hyvin heikosti val-
koisen valon osuuden ollessa hallitsevampi ja 100 %:n voimakkuu-
dessa fluoresenssi on paljon voimakkaampi ja hallitsevampi.

1

	X Voit myös mukauttaa "Intensity"-arvoja elävästä näytöstä käsin 
pyörövalikon (2) avulla. 

2

Voimakkuuden minimiasetus – 0 %

Voimakkuuden keskiasetus – 50 %

Voimakkuuden maksimiasetus – 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X "BrightCare (1) for GLOW800" tulisi aktivoida, jotta vältetään 

intensiivinen valaistus lyhyillä työskentelyetäisyyksillä. 

1

Teknisistä syistä fluoresenssin voimakkuus kärsii suurissa 
suurennuksissa alhaisilla työetäisyyksillä, ja Brightcare for 
GLOW800 -moduulin kautta tapahtuva eksitaation voimakkuuden 
rajoitus voidaan kytkeä pois päältä paremman eksitaation ja 
fluoresenssin tehokkuuden mahdollistamiseksi.
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VAROITUS

Jos "BrightCare for GLOW800" kytketään pois päältä, valon 
voimakkuus voi vahingoittaa potilasta kohdistamalla 
kudokseen liian paljon valoa pitkään kestävässä 
GLOW800-tilassa!

Fluoresenssin näkyvyys
GLOW800-toiminto optimoi automaattisesti fluoresenssin näkyvyy-
den, jotta vastaanotetaan paras mahdollinen kuva mikroskoopin 
parametrien ja ICG-annostelun laajaa työskentelyaluetta varten.
Näillä parametreillä on silti vielä vaikutus fluoresenssin näkyvyy-
teen, kuten seuraavasta lisäoptimointien kuvauksesta selviää.

FL Visibility =
Illumination × Dosage

Mag2 × WD2

FL Visibility: fluoresenssin kirkkaus/havaittavuus näytössä
Illumination: mikroskoopin eksitaation voimakkuus
Dosage: injektoitu ICG-määrä mg/kg
Mag.: suurennus
WD: työskentelyetäisyys

ICG-annostelu on anestesiologin tai kirurgin päätettävissä.

• Alhaisempi eksitaation voimakkuus "Brightness GLOW800"  
ja/tai alhaisempi ICG-annostus vähentää fluoresenssin näky-
vyyttä erityisesti korkeassa suurennuksessa ja/tai pitkässä työs-
kentelyetäisyydessä. Pienempi fluoresenssin näkyvyys tai fluo-
resenssin kirkkaus saattaa olla havaittavissa jo alhaisemmassa 
suurennuksessa ja alhaisimmissa työskentelyetäisyyksissä.

• Korkeampi eksitaation voimakkuus "Brightness GLOW800"  
ja/tai suurempi ICG-annostus lisää fluoresenssin näkyvyyttä 
erityisesti korkeassa suurennuksessa ja/tai pitkässä työskente-
lyetäisyydessä ja voi kompensoida näiden kahden optisen  
parametrin alentumisen.

Fluoresenssin näkyvyys voi alentua myös vakio-
olosuhteissa, jos valaistusjärjestelmän tehokkuutta 
pienennetään tai ksenonlampun käyttöikä päättyy.

HUOMAUTUS

GLOW800-tilaa käytettäessä työskentelypituudelle (WD) ja suuren-
nukselle (Mag) on olemassa oletusrajoitus. Jos työskentelyetäisyys 
ja suurennus ovat kyseisen rajan yläpuolella ennen GLOW800-tilaan 
kytkemistä, työskentelyetäisyyttä ja suurennusta pienennetään 
GLOW800-tilaan kytkettäessä ja kuva ei ole enää tarkka.

Leica-huolto tai tuotespesialistit voivat säätää kyseisiä rajoituksia 
tarvittaessa ja jos vaikutus signaalin voimakkuuteen ymmärretään.

HUOMAUTUS

Kun työskentelypituuden rajoitus on käytössä, mikroskoopin sijain-
tia voi olla tarpeen säätää (jotta työskentelypituuden rajoitusarvo 
täyttyy tai siirrytään työskentelypituuden rajoitusarvoa lähem-
mäksi), jotta kuva on tarkka.

Leica-huoltohenkilöstö voi määrittää työskentelypituuden ja 
suurennuksen rajoitusarvot suuremmiksi tai pienemmiksi yleisesti 
kaikille käyttäjille huoltovalikossa, jotta ne täyttävät leikkauksen 
työnkulun vaatimukset.
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21.1.7 Pseudovärin valinta ja kuvan injektointi okulaariin (okulaareihin) CaptiView-moduulilla 
	X Siirry "Settings"-sivulle kohdassa 21.1.1 kuvatulla tavalla
	X Napauta "AR Ocular Settings" -kuvaketta.

"AR Ocular Settings" -sivu avautuu:
	X Varmista, että olet "GLOW800"-välilehdellä.

Pseudoväri voidaan määrittää monitorin näkymässä ja okulaarit* "AR Ocular Settings" -sivun kautta.

*Kun valinnainen kuvan injektointi CaptiView on integroitu leikkausmikroskooppiin ARveo 8, GLOW800-fluoresenssitietoja voidaan 
tarkastella oikeassa, vasemmassa tai kummassakin okulaarissa injektoituna digitaalikuvana tai peittokuvana valitusta fluoresenssin 
tarkastelutyypistä ja CaptiView-asetuksista riippuen.

Pseudovärin asetus "GREEN" tai "BLUE"
Voit valita monitorissa injektoidun pseudovärisen signaalin tai fluoresenssisignaalin "Pseudocolor"-asetukseksi "GREEN" (1) tai "BLUE" (2). 
Väri ilmoitetaan "AR Ocular Settings" sivulla:

1 2

HUOMAUTUS

Kun käytetään testikorttia, fluoresenssin pseudovärin tulosten monitorin kuvassa ja okulaariin (okulaareihin) injektoidun kuvan tulisi 
näyttää seuraavilta:

"VIHREÄ" "SININEN"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

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

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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GLOW800-kuvien injektointi voidaan määrittää jokaiselle käyttäjälle "AR Ocular Settings" -välilehdessä "GLOW800"-asetuksella ja 
seuraavilla vaihtoehdoilla:

• Vasen silmä: "OFF" ja oikea silmä: "OFF"
Okulaarit: Elävä optinen rata objektiin sekä vasemmassa että 
oikeassa okulaarissa.

• Vasen silmä: "OFF" ja oikea silmä: "Optical + Digital"
Okulaarit: Digitaalinen valkoisen valon kuva sulautetulla 
fluoresenssillä pseudovärivideossa oikeassa okulaarissa ja 
optinen 2D-kuva vasemmassa okulaarissa.

• Vasen silmä: "OFF", oikea silmä: "Digital Only"
Okulaarit: Oikeassa silmässä käyttäjä näkee digitaalisen kuvan 
valitulla peittokuvavärillä oikeasta okulaarista.

• Vasen silmä: "Optical + Digital", oikea silmä: "OFF"
Okulaarit: Elävä optinen valkoisen valon kuva päällekkäisellä 
digitaalisella pseudovärisellä fluoresenssillä vasemmassa 
okulaarissa ja elävä optinen kuva oikeassa okulaarissa:

• Vasen silmä: "Optical + Digital" ja oieka silmä: "Optical + Digital"
Okulaarit: Digitaalinen pseudovärinen fluoresenssikuvan 
peittokuva kummassakin okulaarissa.
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Pseudovärin asetus OFF

• Vasen silmä: "OFF" ja oikea silmä: "OFF"
Okulaarit: Elävä optinen reitti objektiin sekä vasemmassa että 
oikeassa okulaarissa.

• Oikea silmä: "Digital Only"
Okulaarit: Vasemman silmän asetukseksi tulee automaattisesti 
"OFF" ja oikeassa okulaarissa käyttäjä näkee digitaalisen 
yksivärisen kuvan.

HUOMAUTUS

Kun "Pseudocolor" poistetaan käytöstä, näyttöön tulee:
• yksivärinen fluoresenssikuva "Single image" -tilassa tai
• yksivärien fluoresenssikuva ja digitaalinen valkoisen valon kuva 

kuva-kuvassa- tai rinnakkain-tilassa "Viewing Configuration" 
-sivulla tehdyistä asetuksista riippuen (katso 20.1.2). 

• CaptiView-moduulin rakenteen vuoksi "Digital Only"  
on mahdollinen vain oikealla puolella.

• Voit säätää kirkkauden liukusäätimillä erikseen 
"Optical+Digital"- ja "Digital Only" -tiloissa.

• Pseudocolor: värinäyttö GLOW-tilassa.

• Katso vastaavan Leica-kuvainjektointijärjestelmän 
(CaptiView) käyttöohjeessa mainitut tiedot.

• Jos pseudoväri kytketään GLOW800-moduulille kuvan 
injektoinnin tapauksessa pois päältä, fluoresenssin peit-
tokuva esitetään mustavalkoisena oikeassa okulaarissa.

• Jos GLOW800-kuva injektoidaan vasempaan tai kum-
paankin okulaariin, monitorin kuvassa ja tallennuksessa 
voi näkyä fluoresenssisignaalin pieni siirtymä nopeille 
liikkeille.

• Kun suurennus on korkea > 5.0×, kuvainjektointi kan-
nattaa kytkeä pois päältä, jotta vältetään peittokuvat 
teknisistä syistä lisääntyvällä taustakohinalla.
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Fluoresessipeittokuvien oikean okulaariin (okulaareihin) 
sopimisen takia on suositeltavaa tarkistaa fluoresenssikuvan 
tarkennus monitorissa.

Jotta kahdesti tallennetut tai näytetyt fluoresenssikuvat 
vältetään monitorissa, kytke peittokuva pois toiminnasta 
vasemmassa okulaarissa.

21.1.8 Pseudocolor-valinta ilman CaptiView-
moduulia

	X CaptiView-moduulia ei valita tai aktivoida, "AR Ocular Settings" 
-sivua voidaan silti käyttää valitsemaan pseudoväri "GREEN", 
"BLUE" tai "OFF" monitorin näkymää varten.
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21.2 Advanced GLOW800-asetukset
Nämä ovat rajoitettuja GLOW800-asetuksia, joita vain 
huoltoteknikko/tuoteasiantuntija voi käyttää.

21.2.1 Sales settings -sivun käyttö

Rajoitettu sivu. Käyttö mahdollista vain mikroskooppiin 
yhdistetyllä sales-donglella.

	X Avaa "Options"-sivu napauttamalla valikkokuvaketta näytön 
vasemmassa yläreunassa. 

1

	X Napauta "Settings"-painiketta (1)

2

	X Napauta "Support"-painiketta (2)

3

	X Napauta "Presets"-painiketta (3).
"Sales Settings" -sivu ilmestyy näyttöön. 
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21.2.2 GLOW800 työskentelyetäisyys ja 
suurennusalue

Rajoitetut sivut. Käyttö mahdollista vain mikroskooppiin 
yhdistetyllä sales-donglella.

	X Siirry "Sales Settings" -sivulle luvussa 21.2.1, "Sales settings 
-sivun käyttö" selitetyllä tavalla.

4

	X Napauta "FL and Video Settings"-painiketta (4).
Tämä avaa "Fluorescence and Video Settings" -sivun.
	X Napauta "GLOW800"-välilehteä.

5 6

Näiden asetusten kautta voit määrittää "Maximum WD" (5) ja 
"Maximum Magnification" (6) -alueet fluoresenssin hyvälle 
näkyvyydelle.

Mikroskooppi on asetettu oletuksena 
työskentelyetäisyydelle "325 mm". 
Maksimityöskentelyetäisyys voidaan asettaa välille 225 mm 
- 600 mm.

21.2.3 Videon ja kuvan asetukset

Rajoitetut sivut. Käyttö mahdollista vain mikroskooppiin 
yhdistetyllä sales-donglella.

Digital zoom
	X Siirry "Sales Settings" -sivulle luvussa 21.2.1, "Sales settings 

-sivun käyttö" selitetyllä tavalla.
	X Napauta "FL and Video Settings" -painiketta.
	X Napauta "General"-välilehteä.

1 2 3

"Digital Zoom" -toiminnon kautta näyttömuotoa voidaan 
mukauttaa kunkin GLOW-käyttäjän tarpeita vastaavaksi. 
Käytettävissä on kolme muotoa, joita voidaan muuttaa Digital 
Zoom -painikkeella (1, 2, 3). Oletusasetus on "Max. Height" (1).

	X Aseta Digital Zoom -vaihtoehto kohtaan "Max Height" (1) - 
Sovittaa suurimman havaitun näkökentän jalustan monitorin 
näytön keskelle.
	X Aseta Digital Zoom -vaihtoehto kohtaan "Full Width" (2) - 

Sovittaa täyden vaakasuoran näkökentän jalustan monitorin 
näyttöön.
	X Aseta Digital Zoom -vaihtoehto kohtaan "Full Sreen" (3) - 

Sovittaa näkökentän diagonaalin jalustan monitorin näytön 
diagonaaliin. 
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Max. Height
Sovittaa suurimman havaitun näkökentän dokumentointimonitorin 
näytön keskelle.
• Lähes pyöreä kuvamuoto – täydellinen videoresoluutio

Full width
Sovittaa täyden horisontaalisen näkökentän dokumentointimonito-
rin näyttöön
	X Formaatti pyöristetyillä nurkilla – täydellinen horisontaali 

videoresoluutio

Full screen:
Sovittaa näkökentän diagonaalin dokumentointimonitorin näytön 
diagonaaliin 
	X suorakulmainen kuvamuoto – alennettu videoresoluutio

Monitorissa tai okulaarissa näkyvät kuvat voivat poiketa 
hieman tässä käsikirjassa esitetyistä kuvista.

Advanced Image settings, GLOW800

Rajoitettu sivu. Käyttö mahdollista vain mikroskooppiin 
yhdistetyllä sales-donglella.

	X Siirry "Sales Settings" -sivulle luvussa 21.2.1, "Sales settings 
-sivun käyttö" selitetyllä tavalla. 
	X Napauta "Advanced Image Settings" -painiketta.

"Advanced Image Settings" -sivu avautuu:

Tässä osiossa voit mukauttaa arvoja Brightness, Contrast, 
Saturation ja RGB.
Oletusarvot on määritetty mahdollistamaan kuvan kirkkaiden ja 
tummien alueiden hyvä erottelu. Jos asetuksia on mukautettava, 
jokaista arvoa voidaan säätää tarvittavalla tavalla vastaavia 
liukukytkimiä käyttämällä. Arvot 50 %:n alapuolella määrittävät 
heikentämisen ja 50 %:n yläpuolella tehostamisen. Uusien arvojen 
käyttöönotto mukauttaa kuvan välittömästi.

Fluoresenssitietojen kontrastin parantamiseksi anatomisten 
valkoisen valon tietojen suhteen valkoisen valon anatomisten 
tietojen ominaisuuksia voidaan muokata "Advanced Image 
Settings" -sivulla seuraavasti: 
	X "GLOW800"-välilehden napauttaminen.
	X GLOW800-kuvan valkoisen valon tietojen värikylläisyyden 

vähentäminen "Saturation"-liukusäätimellä. 
Kun värikylläisyys on pienempi, kuvan valkoisen valon osuus 
muuttuu vähemmän kyllästetyksi ja pseudoväriset fluoresenssitie-
dot ovat korostetumpia.

ja/tai
	X GLOW800-kuvan valkoisen valon tietojen kirkkauden 

vähentäminen "Brightness"-liukusäätimellä. 
Kuvan valkoisen valon osuuden alhaisempi kirkkaus lisää 
pseudoväristen fluoresenssitietojen kontrastia ja näkyvyyttä.

Väritasapainon tarkistamiseksi voidaan käyttää GLOW800-testikor-
tin etu- ja taustapuolella olevia värialueita vertaamalla alkuperäistä 
optista kuvaa okulaareissa monitorin videonäytön kuvaan.



GLOW800-asetusten muokkaaminen

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 63

GLOW800-testikortin kuva – etupuoli

GLOW800-testikortin kuva – taustapuoli

Kun GLOW800-tila ei ole aktivoituna: 
	X Käyttäjä voi halutessaan muuttaa kuvan parametrien arvoja.

Kun GLOW800-tila on aktivoituna:
	X Käyttäjä näkee elävän kuvan esikatselutilassa ja voi halutessaan 

muuttaa kuvan parametrien arvoja, jotka vaikuttavat välittö-
mästi elävään kuvaan.

White Balance
"Auto White Balance" (1) on mahdollinen vain "White Light" -tilassa.

1

Kun haluat säätää väritasapainon uudelleen viitearvoon, aseta 
mikroskoopin alle valkoinen objekti, joka peittää koko näkökentän, 
säädä valaistuksen voimakkuus tarvittavalle tasolle ja paina "Auto 
White Balance" -painiketta (1).
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22 Tallennus
22.1 Tallennuksen aloittaminen / 

kuvan tallentaminen
GLOW800-tilan kytkeminen päälle / pois päältä (vastaavilla kahvan 
ja/tai jalkakytkimen painikkeilla) käynnistää/pysäyttää 
tallennuksen automaattisesti. Kolmen minuutin kuluttua tila ja 
tallennus lopetetaan automaattisesti ja palataan valkoisen valon 
tilaan. Vaihtoehtoisesti on mahdollista ottaa GLOW800-kuvia 
vastaavalla kahvan ja/tai jalkakytkimen painikkeella tai kameran 
(2) kuvakkeella kosketuspaneelissa.

1 2

Katso ARveo 8 -leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta 
yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten sisäänrakennettua 
tallennusjärjestelmää käytetään.

22.2 Toisto
22.2.1 Kahvan/jalkakytkimen kautta 
	X Viimeinen tallennettu GLOW800-luuppi voidaan toistaa paina-

malla kohdistettua toistopainiketta mikroskoopin kahvassa (katso 
ARveo8-mikroskoopin käyttäjän käsikirjasta kohdistettavien toi-
mintojen täydellinen luettelo). Toisto näytetään vain monitorissa 
ja ilmoitetaan keltaisella kehyksellä videonäytön ympärillä.
	X Voit pysäyttää toiston painamalla toistopainiketta uudelleen.

22.2.2 Kosketuspaneelin kautta
	X Napauta "Data review" -kuvaketta (1) katsottavien ja 

kopioitavien tallennusten luettelon muodostamiseksi.

1

Seuraava valikko tulee näyttöön:

2 3

	X Napauta "Preview & Export" -painiketta (3). 
Tallennusten ja tallennettujen kuvien luettelo tulee näyttöön:

	X Voit katsoa videoita tai kuvia napauttamalla niiden pikkukuvaa.
Kosketuspaneeliin ilmestyy silloin videon tai kuvan yksityiskoh-
tainen näkymä. 

4

Videotoistolaite mahdollistaa selaamisen aikaviivalla. Kun 
jatkekuvaketta (4) napautetaan, toisto tulee näkyviin monitorissa ja 
kosketuspaneelissa.
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23 Leikkausta edeltävät 
valmistelut (ARveo 8)

23.1 Profiilin valitseminen 
GLOW800-asetuksilla

 
	X Valitse kirurgin profiili, jolle on jo määritetty GLOW800-profiili 

"Select surgeon" -sivulla:
Jos tällaista profiilia ei ole, sinun on luotava uusi kirurgin profiili.

23.2 Uuden kirurgin profiilin 
luominen

23.2.1 Uuden profiilin tietojen rekisteröinti
	X Paina "Create New" -painiketta (1) "Select surgeon" -sivulla:

1
"Create New Surgeon Profile" -sivu ilmestyy näyttöön

 
	X Anna vähintään kirurgin profiilin pakolliset tiedot eli etunimi ja 

yksilöllinen kolmikirjaiminen akronyymi. Tähdellä * merkityt 
kentät ovat pakollisia.

Voit antaa sukunimesi ja "passcode"-tunnuksen asetustesi 
suojaamiseksi. Se on suositeltavaa, jotta muiden kirurgien 
tai muun henkilöstön tekemät tahattomat muutokset 
vältetään. Huomaa, että "passcode" on vahvistettava 
näppäilemällä se kaksi kertaa.

1 2

Voit painaa joko "Copy" (1) tai "Create New" (2). 
• "Copy"-toiminto (katso kohta 23.2.2) mahdollistaa asetusten 

kopioimisen esiasetuksista tai olemassa olevasta kirurgin 
profiilista, joita voidaan sitten muokata tarvittavalla tavalla.

• "Create New" -toiminto (katso kohta 23.2.3) mahdollistaa 
aloittamisen käyttäjän syöttöasetusten tyhjästä luettelosta, 
joka voidaan määrittää ja tallentaa.
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23.2.2 Asetusten kopiointi GLOW800 (Vascular) -esiasetuksista tai olemassa olevasta kirurgin profiilista
Tässä kohdassa selostetaan, miten olemassa olevia asetuksia voidaan kopioida vasta luotuun uuteen kirurgin profiiliin käyttämällä joko 
olemassa olevaa kirurgin profiilia tai tehtaan GLOW800 (Vascular) -esiasetuksia.

	X Paina "Copy"-painiketta (1) "Create New Surgeon Profile" -sivulla.

1

Olemassa olevien profiilien ja esiasetusten luettelo tulee näyttöön:

1 2

Tehtaalla esiasetetut profiilit näytetään yläosassa ja niiden 
edessä on tavallisesti alaviiva (esim._Vascular)

 Sinulla on nyt kaksi vaihtoehtoa: 

Ennalta määritettyjen GLOW800 (Vascular) -esiasetusten kopiointi Asetusten kopiointi olemassa olevasta kirurgin profiilista
	X Napsauta "_Vascular"-profiiilia (1) ja vahvista napsauttamalla 

"OK" (2)
Valintaikkuna sulkeutuu ja Vascular-profiili kopioidaan 
kirurgin profiiliin ja GLOW800-tilan aktivointi on mahdollista 
painamalla vasemman kahvan ohjaussauvaa vasemmalle.
	X Rekisteröi uusi kirurgin profiili painamalla "Create New" 

-painiketta.

	X Napsauta kopioitavaa kirurgin profiilia ja vahvista napsautta-
malla "OK" (2).
Valintaikkuna sulkeutuu ja valittu kirurgin profiili ja toimin-
non yhdistämismääritykset kopioidaan juuri luomaasi uuteen 
kirurgin profiiliin.
	X Rekisteröi uusi kirurgin profiili painamalla "Create New" 

-painiketta.
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Kummassakin tapauksessa (Vascular-esiasetusten kopiointi tai olemassa olevan kirurgin profiilin kopiointi) elävän kuvan näyttö tulee esiin 
"Create New" -painikkeen painamisen jälkeen. Kirurgin profiilin nimi näkyy näytön oikeassa ylänurkassa (1):

1

	X Voit nyt noudattaa kohdassa 23.2.4 mainittuja vaiheita ja määrittää käyttäjän syöttöasetukset.
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23.2.3 Täysin uuden kirurgin profiilin luominen
Uuden profiilin luomiseksi on ensin noudattava kohdassa 
23.2.1mainittuja vaiheita. 
	X Kun olet antanut uuden kirurgin tiedot, paina "Copy"-

painikkeen sijaan "Create New" -painiketta uuden profiilin 
rekisteröimiseksi. 
Uusi kirurgin profiili rekisteröidään silloin asetusten tyhjällä 
luettelolla ja ne ovat valmiita määritettäviksi.
Näyttöön tulee elävä kuva, jossa kirurgin profiilin nimi näkyy 
näytön oikeassa ylänurkassa (1):

1

	X Voit nyt noudattaa kohdassa 23.2.4 mainittuja vaiheita ja 
määrittää käyttäjän syöttöasetukset. 

23.2.4 Käyttäjän syöttöasetusten määrittäminen 
kahvoissa

Varmista, että olet valitun tai vasta luodun kirurgin profiilin elävän 
kuvan näytössä:

1

	X Tuo näyttöön vaihtoehtojen luettelo napsauttamalla näytön 
vasemmassa ylänurkassa olevaa valikkopainiketta (1).
Vaihtoehtojen näyttö tulee esiin:

2
	X Avaa "User Inputs" -valikko "User Inputs" -painiketta (2) 

napsauttamalla.
"User Inputs" -valikko tulee näyttöön:
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3
	X Paina "Handles"-painiketta (3), jotta "Left Handle" -asetukset 

ilmestyvät näyttöön.
Left Handle -määritysnäyttö tulee näkyviin:

Voit nyt tarkastella tai muokata valitun kirurgin profiilin kahvan 
asetuksia.

HUOMAUTUS
	X Napsauta "Right", jos haluat määrittää oikean kahvan.

23.2.5 Esimerkki GLOW800-toiminnon 
kohdistamisesta

Seuraava esimerkki osoittaa, miten GLOW800 ON/OFF -toiminto 
voidaan kohdistaa vasemmassa kahvassa olevalle painikkeelle.

HUOMAUTUS
Tätä menetelmää voidaan käyttää myös mille tahansa muulle 
painikkeelle, jolle halutaan kohdistaa jokin toiminto. 

	X Kun olet kahvan määrityssivulla, napsauta painiketta, jolle 
haluat kohdistaa GLOW800-tilan aktivoinnin.
Näyttöön tulee silloin valitun painikkeen "Select function" 
-ponnahdusikkuna:

1
	X Valitse "Fluorescence"-välilehti (1).

Näyttöön ilmestyy käytettävissä olevien 
fluoresenssitoimintojen luettelo:

2 3
	X Valitse GLOW800-toiminto (2) ja tallenna asetukset 

napauttamalla "Confirm" (3).

Paina "Delete", kun haluat siirtyä takaisin, ja "Cancel", jos 
haluat valita toisen toiminnon.

Näyttöön tulee vasemman kahvan toimintojen yleiskuva:
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4
	X Napsauta "Back"-painiketta (4), kun olet lopettanut asetusten 

mukauttamisen.
"Save Surgeon Settings" -ikkuna tulee näyttöön:

5 6

	X Tallenna asetukset painamalle "Yes, change in profile" (6). Jos et 
halua tallentaa asetuksia, paina "No, only use now" (5).
	X Siirry takaisin valikkohierarkiaan painamalla "Back" toistuvasti, 

kunnes olet palannut "Options"-sivulle:

7
	X Palaa elävän kuvan näyttöön painamalla "X" (7).

Elävän kuvan näyttö tulee esiin:

23.2.6 GLOW800-asiasetusten valitseminen

HUOMAUTUS
Esiasetuksia voidaan käyttää mahdollistamaan nopeasti GLOW800 
ON/OFF -toiminto mikroskoopissa.

Tätä esiasetusprofiilia voidaan käyttää ja muokata, mutta profiilia-
setuksiin tehtyjä muutoksia ei tallenneta, joten oletusprofiiliase-
tukset palautetaan jokaisen käynnistämisen yhteydessä.

Vasemman kahvan ohjaussauvan siirtäminen vasemmalle aktivoi 
GLOW800-tilan tai vastaavasti poistaa sen toiminnasta.

Tätä esiasetusta voidaan käyttää myös lähtökohtana, kun luodaan 
uusi kirurgin profiili (katso 23.2.2).

Koska tähän esiasetukseen tehtyjä mukautuksia ei voi tallentaa, on 
hyvin suositeltavaa luoda uusi kirurgin profiili täydelle työnkululle.

1

	X Paina "Select Surgeon" -valikossa "Show preset profiles" 
-painiketta (1) esiasetettujen profiilien luettelon saamiseksi 
asennetuista lisensseistä riippuen.
"Preset profiles" -luettelo ilmestyy näyttöön:
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2

	X Valitse "_Vascular"-esiasetus (2).
Kun tämä esiasetusprofiili valitaan, näyttöön ilmestyy ponnahdu-
sikkuna, joka ilmoittaa käyttäjälle profiilin rajoituksista.

On hyvin suositeltavaa muuttaa olemassa olevaa kirurgin profiilia 
tai lisätä uusi kirurgin profiili, jotta GLOW800-toiminto integroidaan 
täyteen työnkulkuun.

Seuraavat toiminnot kohdistetaan, kun valitaan 
GLOW800-esiasetukset: 

Step Loop

vasen kahva oikea kahva

GLOW800 
On/O�

Playback

Y+

Y–

X– X+

Voit kytkeä takaisin valkoisen valon tilaan työntämällä 
vasemman kahvan ohjaussauvaa uudelleen vasemmalle.
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24 Valaistuksen, toiminnan ja 
säädön tarkistaminen

24.1 Leikkausta edeltävien tarkastusten 
luettelo (GLOW800)

Optisten lisätarvikkeiden puhdistus
	X Tarkista optisten lisätarvikkeiden puhtaus.
	X Poista pöly ja lika.

GLOW800-moduulin käyttö
	X Kun GLOW800 on käytössä, varmista, että Doppler-ultraääni tai 

vastaava on käytettävissä siltä varalta, että ICG/GLOW800-
toimenpide ei mahdollista verenvirtauksen visualisointia tai 
verenvirtauksen riittävää visualisointia.

Tasapainotus
	X Tasapainota mikroskooppi varusteiden muuttamisen jälkeen 

(katso Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirja).

Toimintatarkastus 
	X Kytke mikroskooppiin virta.
	X Kytke valaistus päälle. 
	X Tarkasta mikroskoopin valaistus.
	X Testaa GLOW800 testikortilla.

Steriiliys
	X Käytä steriiliä liinaa.

Katso Leica-leikkausmikroskoopin steriloitavia 
komponentteja koskevia tietoja vastaavasta käyttäjän 
käsikirjasta. 

24.2 Testikortti
GLOW800-toiminnon tarkistamiseen ja testaamiseen, valkoisen 
valon ja fluoresenssikuvan oikean säädön varmistamiseen ja 
valaistustason varmistamiseen on käytettävä 
GLOW800-testikorttia.

VAROITUS

Epästeriilistä GLOW800-testikortista aiheutuva 
infektiovaara.
	X Älä käytä GLOW800-testikorttia steriilillä alueella. 
	X Käytä vain ei-steriilissä ympäristössä.
	X Tarkasta valaistus vain ei-steriilissä ympäristössä. 
	X Varmista Leica-leikkausmikroskoopin täsmällinen 

parfokaalisuuden asetus. Noudata parfokaalisuuden 
asettamisesta annettuja ohjeita.

Valmistele testi seuraavasti:

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 Asteittain pienenevät NIR-voimakkuuskentät 0=kirkas - 
9=tumma

2 Alhaisen voimakkuuden NIR-fluoresenssialue mukaan luettuna 
neljä erilaista valkoisen valon aluetta

3 Pyöreä piste, suuren voimakkuuden NIR-fluoresenssisignaali
4 Reikä kortin kiinnittämistä varten
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24.3 Valmistelu

VAROITUS

Valitulla käyttäjällä on ohjelmoitu fluoresenssitoiminto.
	X Oikea käyttäjä on aktivoitu.
	X Valmisteluun liittyvä tarkastus on suoritettu.
	X Mikroskoopin valaistuksen lamppu on toleranssien 

sisällä (ks. Leica-leikkausmikroskoopin käyttöohje).

Valmistele testi seuraavasti:
	X Käytä yleisille testeille GLOW800-esiasetusta.
	X Aseta GLOW800-testikortti mikroskoopin alapuolelle.

VAROITUS

Epästeriilistä GLOW800-testikortista aiheutuva 
infektiovaara.
	X Älä käytä GLOW800-testikorttia steriilillä alueella. 
	X Käytä vain ei-steriilissä ympäristössä.
	X Tarkasta valaistus vain ei-steriilissä ympäristössä. 
	X Varmista Leica-leikkausmikroskoopin täsmällinen 

parfokaalisuuden asetus. Noudata parfokaalisuuden 
asettamisesta annettuja ohjeita.

	X Säädä työskentelyetäisyydeksi (WD) 350 mm.
	X Heijastusten välttämiseksi aseta mikroskooppi pieneen, mutta 

riittävään kulmaan testikortin yläpuolelle.
	X Noudata parfokaalisuuden asettamisesta annettuja ohjeita.
	X Fokusoi asettamalla mikroskooppi takaisin suurimpaan 

suurennukseen (älä tarkenna!).
	X Säädä paikoituksen ja fokusoinnin jälkeen suurennus  

arvoon 3.0×.
	X Siirrä testikortti näkökentän keskelle.
	X Kytke GLOW800-tilaan painamalla kahvan GLOW800 On/Off 

-painiketta.
	X Säädä fluoresenssin valaistukseksi 50 %.
	X GLOW800-testikorttia voidaan nyt tarkastella okulaarissa 

valkoisessa valossa ja valinnaisessa monitorissa valkoisen valon 
fluoresenssissa.

D
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1 Mikroskoopin optiikan kannatin
2 Testikortti

Okulaarinäkymä:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Testikortin näkymä valkoisen valon tarkastelussa:
Väriruuduissa olevat reiät mahdollistavat fluoresenssin ja valkoisen 
valon kuvan säädön tarkistamisen.
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24.4 Testikortin toiminta-alueet
Testit valkoisen valon fluoresenssin tarkastelutilassa
Tarkista fluoresenssin oikea säätö valkoisen valon kuvalla.

1. Kaikkien kirkkaiden fluoresenssipisteiden on sovittava 
täsmälleen väriruutujen reikiin (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. Tarkista fluoresenssin voimakkuus (A–D).
Vaaditussa työskentelyetäisyydessä = 350 mm, 
suurennuksessa = 3.0× ja 
kirkkaudessa GLOW800 = 50 %
IGLOW800-fluoresenssitilassa ainakin 
fluoresenssipalkkien 1-6 on oltava näkyvissä (E)!

3. Tarkista, onko fluoresenssin pseudoväri se, jonka haluat sen 
olevan.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Tarkista valkoisen valon kuvan värit (F–I) valkoisen valon 
tilassa. Neljän punaisen, keltaisen, vihreän ja sinisen 
väriruudun pehmeiden värien tulisi näkyä samanvärisinä 
videomonitorissa.

Testit mustavalkoisen fluoresenssin tarkastelutilassa

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Tarkista fluoresenssin voimakkuus. Vaaditussa 
työskentelyetäisyydessä = 350 mm, suurennuksessa = 3.0× ja 
valaistuksessa = 50 % GLOW800-fluoresenssitilassa 
vähintään fluoresenssipalkkien 1-6 on oltava näkyvissä.

Jos palkkeja on näkyvissä vähemmän, tarkista seuraavat seikat:
• Kortti ei ole vanhentunut
• Kynnyksen asetus on 0 % (alhaisempi) - 100 % (korkeampi).
• Valaistusjärjestelmät toimivat odotetulla tavalla:

• Luksimittarin lukema on ok
• Lampun tunnit ovat sallitulla alueella
• Valonjohtimen muoto on oikea

Ota yhteyttä Leican huoltoon, jos lisäanalyysi on tarpeen.
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25 Käyttö
VAROITUS

Ilman hyväksyntää olevan fluoresenssiaineen käytöstä 
potilaalle aiheutuva vahingoittumisen vaara.
	X Käytä ainoastaan fluoresenssiainetta, joka on 

hyväksytty käytettäväksi suunnitellussa toimenpiteessä.

Kun GLOW800 on käytössä, varmista, että Doppler-ultraääni 
tai vastaava on käytettävissä siltä varalta, että 
ICG/GLOW800-toimenpide ei mahdollista verenvirtauksen 
visualisointia tai verenvirtauksen riittävää visualisointia.

25.1 GLOW800-moduulin käyttö
	X Sammuta Leica-leikkausmikroskoopin valaistus. 
	X Valitse käyttäjä: Valitse joko "Fluorescence Vascular GLOW800" 

-käyttäjän esisetukset tai oma GLOW800-käyttäjä.

25.2 GLOW800-toimintojen 
ohjaaminen

GLOW800-toimintojen ohjaaminen esim. mikroskoopin vasemmassa 
kahvassa 

Step Loop

vasen kahva oikea kahva

GLOW800 
On/O�

Playback

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Kahva sallii kytkemisen valkoisen valon tilan (GLOW800 On/Off) ja 
GLOW800-tilan välillä. 

	X Paina ohjaussauvaa vasemmalle kytkeäksesi eri tilojen välillä.

VAROITUS 

GLOW800-moduulin liiallisen säteilyn aiheuttama potilaan 
silmien vahingoittumisen vaara.
	X Vältä liian pitkää ja/tai liian usein tapahtuvaa 

GLOW800-säteilyä.

GLOW800-tilan toiminta estetään automaattisesti viimeis-
tään 180 sekunnin kuluttua (esiasetus, arvoa voidaan muut-
taa), jotta vältetään potilaan liiallinen altistuminen 
GLOW800 -säteilylle.

"GLOW800 On/Off" -toiminto aktivoi GLOW800-valaistuksen 
ja GLOW800-herkän kameran, yhdistää GLOW800-videosig-
naalit järjestelmän videoulostuloon, portteihin ja video näy-
tetään monitorissa.
Samaan aikaan GLOW800-videosignaalien tallentaminen 
käynnistetään.
Kun "GLOW800 On/Off" -painiketta painetaan uudelleen, 
järjestelmä palaa valkoisen valon tilaan ja estää 
GLOW800-toiminnot ja GLOW800-tallennus päätetään.

Luupin toisto 
	X Ohjaussauvan painaminen oikealle käynnistää viimeisen 

tallennuslaitteeseen tallennetun luupin toiston.

Edellinen luuppi
	X Ohjaussauvaa toistuvasti alaspäin painamalla voidaan kytkeä 

takaisin aikaisemmin tallennettuihin GLOW800-luuppeihin. 
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26 Hoito ja huolto
GLOW800 on Leica-leikkausmikroskoopille tarkoitettu 
lisävaruste. Katso hoitoa ja huoltoa koskevia tietoja  
Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

27 Hävittäminen
Tuotteiden hävittämisessä on noudatettava voimassa olevia kansallisia lakeja ja käytettävä vastaavia jätehuoltoyrityksiä.  
Yksikön pakkaus on kierrätettävä.
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28 Mitä tehdä, jos...?
Kun sähkökäyttöisiin toimintoihin tulee häiriöitä, tarkista aina ensin seuraavat seikat: 
• Onko verkkokytkin kytketty päälle?
• Onko virtajohdot liitetty oikein?
• Onko kaikki liitäntäkaapelit liitetty oikein?
• Onko kaikki videokaapelit liitetty oikein?

28.1 Yleistä

Katso Leica-leikkausmikroskoopin toimintahäiriöitä koskevia tietoja Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

28.2 GLOW800
28.2.1 Kalibrointi

Havainto Syy Korjaaminen

GLOW800-injektio okulaarissa ei vastaa optista 
kuvaa.

CaptiView-kalibrointi on kadonnut 	X Kalibrointi on tehtävä uudelleen. 
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

GLOW800-fluoresenssikuva on suunnattu 
valkoisen valon kuvaan väärin.

Kummankin kuvan sovittamisen asetus on väärä 	X Asetuksia on muokattava kummankin kuvan 
sovittamiseksi. 
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

28.2.2 VPU

Havainto Syy Korjaaminen

Käyttäjän tulkittavaksi näytetään vääriä tietoja Laitealgoritmin kalibroinnin epäonnistuminen 	X Käytä reset-painiketta järjestelmän 
uudelleenkäynnistämiseen/nollaukseen.

Virheellinen leikkausta edeltävä tarkistus 	X Toista leikkausta edeltävät toimenpiteet.
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Järjestelmä ei käynnisty Sähkövika 	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Videosinaali näyttää punaisen rastin /  
punainen "X"

Kamerasignaali on kadotettu 	X Käytä reset-painiketta järjestelmän 
uudelleenkäynnistämiseen/nollaukseen.
	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Järjestelmä on jähmettynyt / ei reaktiota Ohjelmiston alustuksen vika 	X Käytä reset-painiketta järjestelmän 
uudelleenkäynnistämiseen/nollaukseen.

28.2.3 Rajoitus

Havainto Syy Korjaaminen

Korkeassa suurennuksessa GLOW800-fluoresenssi 
on tarkentamaton, vaikka valkoisen valon kuva 
on terävä

Korkeassa suurennuksessa NIR-tarkennus voi 
poiketa WL-tarkennuksesta

	X Pienennä suurennusta, kunnes saat terävän 
GLOW800-kuvan
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Havainto Syy Korjaaminen

Fluoresenssikuvan muutamat osat ovat teräviä 
(kohteena oleva alue), muut ovat epätarkkoja

Epätarkka fluoresenssi ei kata objektia, fluorenssi 
kelluu objektin yläpuolella

Silloinkin, kun ROI on tarkennettuna, muut fluo-
resenssialueet eivät ehkä ole ja voivat muodostaa 
häiritsevän, kelluvan fluoresenssin. Jos kaikki 
fluoresenssialueet eivät voi olla tarkennettuina, 
ei ole mitään keinoa välttää tätä vaikutusta.

Kaksoisfluoresenssi, yksi kelluva viiveellä 
monitorissa ja tallennuksessa

Kun fluoresenssi injektoidaan vasemmassa 
okulaarissa, fluoresenssikuva tallennetaan ja 
näytetään monitorissa kahdesti

	X Kaksoisfluoresenssikuvan välttämiseksi 
peitekuva vasemmassa okulaarissa on 
kytkettävä pois päältä.

Virtaussignaali on alhainen/tumma, näkymätön 
tai siinä on kohinaa

Fluoresenssisignaali on hyvin alhainen korkean 
suurennuksen ja/tai työskentelyetäisyyden takia

	X Varmista, että GLOW800-valaistuksen/
eksitaation asetus on 100 %, pienennä 
suurennusta ja/tai lisää ICG-annosta, jos 
mahdollista.

Kun ICG-annos on 12,5 mg/75 kg, GLOW800 muo-
dostaa fluoresenssikuvia hyvällä nähtävyydellä 
jopa korkeissa suurennuksissa tai työskentelye-
täisyyksissä.

Valaistuksen lampun teho on alhainen ja lamppu 
on vahdettava tai valaistusjärjestelmä ei ole spe-
sifikaatioiden mukainen (alhainen valonläpäisy 
kuituvalonjohtimen tai valaisusäderadan kautta)

	X Tarkista lampun käyttöikä ja 
valaisujärjestelmä. 
	X Pyydä Leica-huoltoa suorittamaan 

tarvittaessa tarkastus.

28.2.4 Käyttäjän tekemät korjaukset

Havainto Syy Korjaaminen

Monitorissa ei ole terävää GLOW800-kuvaa eikä 
terävää valkoisen valon kuvaa

Videon hienotarkennusta ei ole säädetty oikein 	X Paina "Parfocal"-painiketta tai säädä 
hienotarkennus manuaalisesti painamalla 
painiketta (+) tai (-).

Kirurgin okulaarien diopteriasetukset ovat 
virheelliset ja työskennellään parfokaliteetin 
ulkopuolella

	X Paina "Parfocal"-painiketta, säädä 
työskentelyetäisyys terävän videokuvan 
saamiseksi ja säädä diopterit oikein.

Virtaussignaali on ylivalottunut Ohuet suonet ja perfuusio näkyvät liian kirkkaina. 
Boluksen ICG-pitoisuus on mahdollisesti liian 
korkea

	X Pienennä ICG-annosta arvoon 12,5 mg/75 kg 
ja/tai pienennä GLOW Brightness -arvoa 
(Illumination/ Excitation intensity) 
50 prosenttiin.

Virtaussignaali on ylikyllästetty tai liian hallitseva Signaalissa ei ole enää läpinäkyvyyttä ja signaali 
vaikuttaa olevan lattea. GLOW "intensity" on 
mahdollisesti liian korkea

	X Alenna GLOW "Intensity" normaaliin arvoon, 
joka on 50 % tai vähemmän.

Virtaussignaali on alhainen Fluoresenssi on heikko, virtausta ohuissa suonissa 
ei näytetä. ICG-pitoisuus saattaa olla liian 
alhainen

	X ICG-annosta on mahdollista suurentaa.

Virtaussignaali on liian heikko GLOW "Intensity" on liian alhainen 	X Suurenna GLOW "Intensity" -arvoa, vakio on 
50 %.
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Havainto Syy Korjaaminen

Injektoitu fluoresenssikuva okulaarissa on heikko, 
vaikka signaali monitorissa on hyvä

Fluoresenssisignaali on liian alhainen hyvän 
peitekuvan mahdollistamiseksi korkeissa 
suurennuksissa ja työskentelyetäisyyksissä

	X Pienennä suurennusta ja tarkista, että 
valaistuksen/eksitaation asetukset ovat 
vähintään 100 %.

Injektoidun kuvan kirkkaus on liian alhainen 	X Suurenna CaptiView-injektoinnin kirkkautta.

GLOW800 -kuva ei ole riittävän kirkas Alhaisemmissa työskentelyetäisyyksissä ja 
suuremmassa suurennuksessa BrightCare Plus 
pienentää GLOW800-kirkkautta/eksitaatiota

	X Deaktivoi BrightCare Plus GLOW800-moduu-
lin yhteydessä suurimman eksitaatiovoimak-
kuuden saamiseksi.

GLOW800-kuva näyttää vain hyvin voimakkaan 
fluoresenssin. Alhaisen voimakkuuden 
fluoresenssi ja virtaussignaali ohuissa suonissa 
puuttuvat

Alhaisempi kynnystaso on asetettu liian korkeaksi 	X Alenna alhaisempi kynnystaso ≤8 prosenttiin 
fluoresenssin voimakkuuden koko alueen 
näyttämiseksi.

Virtaussignaali ohuissa suonissa ei joissakin 
tapauksissa ole näkyvissä, vain voimakas FL 
näytetään

GLOW "Lower Threshold" on asetettu liian 
korkeaksi mahdollisesti tahattoman kahvan 
komennon kautta

	X Tarkista kynnyksen tahattomien muutosten 
välttämiseksi, onko GLOW "Lower Threshold" 
+" tai "–" -toiminto asetettu aktivoiduksi 
kahvan painikkeessa. Jos on, poista kyseinen 
toiminto kahvan asetuksista.

Virtaussignaali objektin kontrastiin liian alhainen GLOW-kuvan värin "Saturation" on liian korkea 	X Pienennä GLOW "Saturation"-arvoa.

GLOW-kuvan valkoisen valon osasta puuttuu 
värejä 

GLOW-kuvan värin "Saturation" on liian alhainen 	X Suurenna GLOW "Saturation"-arvoa.
Huomautus  Suurennattu "Saturation" voi pie-

nentää päällekkäisten FL-tietojen 
kontrastia WL-objektikuvan päällä.

Injektoitu fluoresenssikuva okulaarissa on heikko, 
vaikka signaali monitorissa on hyvä

Fluoresenssisignaali on liian alhainen hyvän 
peitekuvan mahdollistamiseksi korkeissa 
suurennuksissa ja työskentelyetäisyyksissä

	X Pienennä suurennusta ja tarkista, että 
valaistuksen/eksitaation asetukset ovat 
vähintään 100 %.

2) Injektoidun kuvan kirkkaus on liian alhainen 	X Suurenna CaptiView-injektoinnin kirkkautta.

Alhainen fluoresenssi kattaa hyvin suuria  
kuvan osia

Havaitaan ja näytetään ulkoista NIR-säteilyä 	X Kytke pois päältä ulkoinen valonlähde, joka 
tuottaa NIR-säteilyä GLOW800-moduulin 
havaitulla spektrialueella ja/tai suurenna 
alempi kynnys 8 prosenttiin.

Ympäröivä kudos heijastaa fluoresenssisignaalin 	X Suurenna alempi kynnys 8–12 prosenttiin.

Jäljellä oleva ICG näyttää alhaisen fluoresenssin 	X Suurenna alempi kynnys 8–12 prosenttiin.
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28.2.5 Toimintahäiriö

Havainto Syy Korjaaminen

GLOW-kuvaa ei näytetä GLOW800-tila ei ole aktivoituna 	X Tarkista, että fluoresenssin LED ja 
ohjausyksikkö näyttävät GLOW800-tilan.
	X Tarkista, onko GLOW800 On/Off -toiminto 

kohdistettu oikealle painikkeelle ja kahvalle.
	X Käytä testaukseen testikorttia.
	X Ota yhteyttä Leican huoltoon, jos ongelma ei 

häviä.

Ei terävää GLOW800-kuvaa monitorissa alhai-
sessa suurennuksessa, mutta valkoisen valon 
kuva on terävä alhaisissakin suurennuksissa

Fluoresenssin fokusoiva taso ei ole enää säädetty. 	X Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Häiritseviä fluoresenssisignaaleja erityisesti 
ulommassa näkökentässä

GLOW-kamera havaitsee ympäröivää NIR-valoa 
>800 nm ulommassa näkökentässä 
tarkennuspisteen sijaitessa alempana

	X Kytke pois päältä ulkoinen valonlähde, joka 
tuottaa NIR-säteilyä GLOW800-moduulin 
havaitulla spektrialueella.

GLOW-valaistus koskettaa ontelon rajaa ja 
tuottaa häiritseviä fluoresenssiartefakteja

	X Sulje valaistuksen iiris välttääksesi muiden 
kuin mielenkiinnon kohteina olevien alueiden 
valaisemisen.

GLOW-fluoresenssivideokuva täyttää koko 
näkökentän

Leikkaussalin valonlähteen tai leikkaussalin 
valaistuksen NIR-valo saavuttaa objektikentän ja 
fluoresenssikamera havaitsee sen koko 
näkentässä

	X Kytke ulkoinen NIR-valonlähde pois päältä.
	X Tämän leikkaussalissa olevan valonlähteen 

havaitsemiseksi kytke mikroskoopin valaistus 
pois päältä ja tarkenna mikroskooppi GLOW-
tilassa valkoiselle paperille.
	X Ympäristön NIR-valo on aktivoituna, jos väärä 

signaali on havaittavissa. Kytke leikkaussalin 
valonlähteet yksi kerrallaan pois päältä, 
kunnes ongelma on poistunut.

Virtaussignaali näkyy 3D-monitoreissa  
tummana 

Tarkastelupaikka monitorin akselin alapuolella 
ja/tai lateraalisesti poissa akselilta tekevät 
havaitusta kuvasta tummemman

	X Suuntaa monitorin akseli siten, että se sopii 
tarkastelusuuntaasi.

28.2.6 Sisäänrakennettu tallennus

Havainto Syy Korjaaminen

Monitorissa ei ole GLOW-fluoresenssikuvaa eikä 
injektoitua kuvaa, vaikka se toimi aikaisemmin

ARveo 8 -tallennuslaitteessa ei ole enää levytilaa. 	X Tarkista ARveo 8 -tallennuslaitteen 
kapasiteetti:
	X Jos ARveo 8 -tallennuslaitteen levytila on 

täynnä, tallenna ja poista käyttämättömiä 
käyttäjätietoja riittävän kapasiteetin 
luomiseksi.
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29 Tekniset tiedot
29.1 Tekniset tiedot GLOW800
Fluoresenssin eksitaatio 790 nm (GLOW800)
Fluoresenssisignaali 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spektrit

Kuva-anturi 3× 1/1.2 tuumaa

NIR-kamera High sensitive, HD-värikamera

Katso Leica-leikkausmikroskooppiin liittyvät tekniset tiedot 
Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.

Kameran kuvakoko suhteessa näkökenttään 

 

 

 

1 2 3

1 Kameran kuvakoko
2 Näkökenttä
3 Näytön koko

Kuvassa on kameran kuvakoko suhteessa visuaalisen 
videokameran ja GLOW800 NIR -kameran näkökenttään. 
Huomaa, että dokumentointijärjestelmä ei kata 
näkökenttää kokonaan.
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29.2 Yhteensopivuus

Leica-leikkausmikroskoopit ARveo 8

29.3 Ympäristöolosuhteet

Käytön aikana +10 °C ... +40 °C 
+50 °F ... +104 °F 
Suhteell. ilmankosteus 30 % ... 95 % 
Ilmanpaine 800 ... 1060 mbar

Säilytys –30 °C ...+70 °C 
–86 °F ...+158 °F 
Suhteell. ilmankosteus 10 % ... 100 % 
Ilmanpaine 500 ... 1060 mbar

Kuljetus –30 °C ...+70 °C 
–86 °F ...+158 °F 
Suhteellinen kosteus 10 % ... 100 % 
Ilmanpaine 500 ... 1060 mbar

29.4 Täytetyt standardit
•  Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 1: Yleinen turvallisuus määritetty standardeissa IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Sähkömagneettinen yhteensopivuus: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG:hen kuuluvan Medical Divisionin hallussa on laadunhallintaa, laadunvalvontaa ja ympäristönhallintaa 

koskevan kansainvälisen standardin ISO 13485 hallintajärjestelmän sertifikaatit.

30 Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva 
valmistajan vakuutus

GLOW800 on testattu yhdessä Leica-leikkausmikroskoop-
pien kanssa. Katso EMC-vakuutusta koskevia tietoja 
 Leica-leikkausmikroskoopin käyttäjän käsikirjasta.
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