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Bedankt dat u hebt gekozen voor een operatiemicroscoop-systeem van Leica.
Wij hebben bij de ontwikkeling van onze systemen bijzonder veel aandacht besteed 
aan een eenvoudige, intuïtieve bediening. Neem a.u.b. toch de tijd om deze 
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, zodat u de voordelen van uw opera-
tiemicroscoop leert kennen en deze optimaal kunt gebruiken.
Waardevolle informatie over producten en diensten van Leica Microsystems, maar 
ook de adressen van de dichtstbijzijnde Leica-dealer vindt u op onze website:

www.leica-microsystems.com

Hartelijk bedankt dat u besloten heeft om een product van ons aan te schaffen.  
Wij hopen dat u tevreden bent over de kwaliteit en de prestaties van uw 
operatiemicroscoop van Leica Microsystems.

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

Juridische disclaimer
Wijzigingen van specificaties voorbehouden.
De informatie in deze gebruiksaanwijzing houdt direct verband met de werking 
van het apparaat. Medische beslissingen blijven de verantwoordelijkheid van de 
clinicus.
Leica Microsystems heeft zijn uiterste best gedaan voor een volledige en duidelijke 
gebruiksaanwijzing waarin de belangrijkste kenmerken van het product worden 
beschreven. Is meer informatie over het product noodzakelijk, neem dan contact 
op met uw Leica-dealer.
U mag nooit een medisch product van Leica Microsystems gebruiken zonder dat u 
op de hoogte bent van het gebruik en de mogelijkheden van het product.

Aansprakelijkheid
Wat betreft onze aansprakelijkheid, raadpleeg onze standaard 
verkoopvoorwaarden. Niets in deze disclaimer zal onze verplichtingen beperken op 
een manier die niet is toegestaan volgens het geldend recht of onze verplichtingen 
uitsluiten die volgens geldend recht niet mogen worden uitgesloten.
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1 Inleiding
1.1 Over deze gebruiksaanwijzing
De GLOW800 is een accessoire voor Leica-operatiemicroscopen. 
In deze gebruiksaanwijzing worden de functies van de GLOW800 
beschreven. 
Voor informatie en een beschrijving van de Leica 
operatiemicroscoop zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende 
operatiemicroscoop.

Behalve informatie over het gebruik van de instrumen-
ten wordt in deze gebruiksaanwijzing belangrijke  
informatie over de veiligheid gegeven (zie hoofdstuk 
"Veiligheidsinstructies")

	X Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door 
voordat u met het product gaat werken.

1.2 Symbolen in deze 
gebruiksaanwijzing

De symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, 
hebben de volgende betekenis:

Symbool Waarschu-
wingswoord

Betekenis

Waarschu-
wing

Waarschuwing voor een mogelijk gevaar-
lijke situatie of voor oneigenlijk gebruik dat 
kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel. 

Let op Waarschuwing voor een mogelijk gevaar-
lijke situatie of voor oneigenlijk gebruik dat 
kan leiden tot licht of middelzwaar letsel. 

Aanwijzing Waarschuwing voor een gevaarlijke situa-
tie of voor oneigenlijk gebruik dat eventu-
eel aanzienlijke materiële, financiële of 
ecologische schade tot gevolg kan hebben

Nuttige informatie die de gebruiker helpt 
om het product technisch juist en efficiënt 
te gebruiken. 

	X  Actie vereist; dit symbool geeft aan dat  
u een bepaalde handeling of een aantal 
handelingen moet verrichten.

2 Veiligheidsinstructies
Een Leica-operatiemicroscoop met GLOW800 weerspiegelt de 
huidige stand der techniek. Toch kunnen zich tijdens het gebruik 
gevaren voordoen. 
	X Houd u daarom altijd aan de aanwijzingen in deze gebruiksaan-

wijzing en in de gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemi-
croscoop en met name aan de veiligheidsinstructies.
	X Volgens de federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend 

worden verkocht door of in opdracht van een bevoegd medicus.

2.1 Beoogd gebruik
• De GLOW800 is een accessoire voor de Leica-operatiemicroscoop 

voor het bekijken van de intra-operatieve bloedstroom in het 
hersenvaatstelsel en bypass-transplantaten tijdens coronaire 
bypass (CABG) operaties en de bloedstroom tijdens plastische 
en reconstruerende chirurgie.

Contra-indicaties
• Met de medische contra-indicaties die gelden voor het gebruik 

van de Leica-operatiemicroscoop met GLOW800 in combinatie 
met een fluorescentiemedium moet rekening worden gehou-
den bij het gebruik van geschikte merksubstanties en moderne 
onderzoeksmethoden.

WAARSCHUWING

Gevaarlijk voor de ogen.
	X Gebruik de GLOW800 niet in de oogheelkunde.

2.2 Gevaren bij het gebruik

WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie door niet-steriele testkaart voor de 
GLOW800.
	X Gebruik de GLOW800-testkaart niet in het steriele veld. 
	X Gebruik deze uitsluitend in de niet-steriele omgeving.
	X Controleer de microscoopverlichting alleen in een niet-

steriele omgeving. 
	X Zorg voor een nauwkeurige parfocale instelling van de 

Leica-operatiemicroscoop. Volg de instructies voor de 
parfocale setup.

WAARSCHUWING

Gebruiker geselecteerd met een geprogrammeerde 
fluorescentie-functie.
	X De juiste gebruiker is geactiveerd.
	X Voorbereidende controle is uitgevoerd.
	X De microscoopverlichtingslamp zit binnen de tolerantie 

(zie gebruiksaanwijzing van de Leica-
operatiemicroscoop).
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WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding van de patiënt door niet-
goedgekeurde fluorescentiemedia.
	X Gebruik alleen fluorescentiemedia die zijn goedgekeurd 

voor de geplande toepassing.

WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding van de patiënt door te sterke 
GLOW800-straling.
	X Voorkom langdurig en/of overmatig frequent gebruik 

van GLOW800-straling.
	X De GLOW800-modus wordt na maximaal 180 seconden 

automatisch uitgeschakeld, om overmatige blootstelling 
van de patiënt aan GLOW800-straling te voorkomen.

2.3 Informatie voor de persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
apparaat

	X Bij het gebruik van de GLOW800 moet een Doppler Ultrasound 
of vergelijkbaar apparaat bij de hand zijn, voor het geval er 
geen of onvoldoende bloedstroom zichtbaar is uit de 
ICG/GLOW800-procedure.

2.4 Markering
Typeplaatje

UDI-plaatje

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

Identificatiecode van de productie (PI)
Serienummer
Productiedatum

Datamatrixcode GS1
Identificatiecode van hulpmiddel (DI)

Verplicht etiket
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met het 
product gaat werken. URL voor elektronische versie van de 
gebruiksaanwijzing.

3 Beschrijving 
3.1 Werking
De verlichting van de GLOW800 bestaat uit een xenonlamp, die in 
de Leica-operatiemicroscoop zit. Deze lamp levert zichtbaar en 
nabij-infraroodlicht. Het NIR-licht is niet zichtbaar door de opera-
tiemicroscoop, maar wordt opgenomen met een speciale camera 
en weergegeven op de monitor die op de Leica-operatiemicroscoop 
is gemonteerd.
Met de handgrepen/knoppen gedefinieerd in de 
gebruikersinstellingen kunt u wisselen tussen zichtbaar en 
GLOW800-licht.

Zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende Leica-
operatiemicroscoop. 

3.2 Opbouw
GLOW800 is een accessoire voor een M530-optiekhouder. 

GLOW800 bestaat uit de volgende componenten: 
A GLOW800 ULT, zie hoofdstuk 3.2.1, positie (1)
B GLOW800 VPU, zie hoofdstuk 3.2.3, positie (3)
C GLOW800 filters, zie hoofdstuk 3.2.3, in positie (4)

3.2.1 M530-optiekhouder met GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Beeldinvoegingsmodule Leica CaptiView (optioneel)
3 Fluorescentiemodule Leica FL400, FL560 of FL400/560 

(optioneel)
4 M530-optiekhouder
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�

�

�

�

�

�

1 Interface voor linker en rechter zijassistent
2 Interface voor achterste/voorste assistent, 360° draaibaar
3 Fijnfocus achterste assistent
4 Schakelen tussen zij- of achterste assistent
5 Interface hoofdoperateur, 360° draaibaar
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 zit in de behuizing van de ULT530
• Geïntegreerde camera's voor zichtbaar licht en voor NIR-licht 

(fluorescentie), één gemeenschappelijke afstandsbediende 
fijnfocus voor beide

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Videosignaal SDI links
2 Videosignaal SDI rechts
3 Videosignaal IGS
4 Reset-knop voor rebooten/resetten van het systeem
5 Documentatiesysteem (optioneel)

3.2.3 Leica OHX-operatiemicroscoop met 
GLOW800-componenten

2

1

3

4

5

1 Monitor (optioneel)
2 GUI-scherm
3 GLOW800 VPU (zie hoofdstuk 3.2.2)
4 Verlichtingseenheid met GLOW800-filters
5 Operateurpaneel
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3.2.4 Leica OH6-operatiemicroscoop met 
GLOW800-componenten

1
5

2

3

4

1 Monitor (optioneel)
2 GUI-scherm
3 GLOW800 VPU (zie hoofdstuk 3.2.2)
4 Verlichtingseenheid
5 Status-LED

3.2.5 ARveo-operatiemicroscoop met 
GLOW800-componenten

1
5

2

3

4

1 Monitor (optioneel)
2 GUI-scherm
3 GLOW800 VPU (zie hoofdstuk 3.2.2)
4 Verlichtingseenheid
5 Status-LED
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4 GLOW800-systeemcomponenten - signaaloverzicht

2 videostreams

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

2 videostreams

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

1 videostream

pc-FL of WL/pc-FL

2 videostreams 

2×WL of 1×WL/FL of 1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

3 HD- 
camera's

voor verzorgen 
rechter-, 

linker-WL en 
linker-FL

WL  
linker 

stralengang

WL  
rechter 

stralengang

FL  
linker 

stralengang

GLOW800 

VPU

GLOW- 
autofocus-
software 
(optioneel)

Leica-
microscoopmonitor 
toont 1 signaal op volledig 
scherm of 2 signalen naast 
elkaar of als picture-in-
picture

2D/3D-opname-
eenheid (optioneel)  
neemt twee  
videostreams op

Leica CaptiView 
(optioneel)  
toont het FL-signaal in  
de oculair(s) als overlay  
of non-overlay

Leica HuD (optioneel) 
toont WL 2D/3D of FL 2D

GUI

Verklaring:
pc-FL = pseudokleur-fluorescentie
B/W-FL = zwart-wit-fluorescentie
WL/pc-FL = witlicht-objectbeeld & pseudokleur-fluorescentie

3D-visualisatie is alleen voor onderwijsdoeleinden en niet 
bedoeld voor heads-up operaties.
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5 Beschrijving
5.1 Werking
Met het optionele accessoire GLOW800 kan de operateur nabij-
infrarood (NIR) fluorescentie (FL) van het fluorescerend materiaal 
(ICG) exciteren en bekijken met de operatiemicroscopen M530 OH6, 
M530 OHX of ARveo.

Bij het activeren van de GLOW800-modus wordt de witlicht-
verlichting van de Leica-optiekhouder (Leica OH6, Leica OHX of 
ARveo) uitgebreid met infrarood (IR) om het fluorescerend 
materiaal (ICG) te exciteren.

Het gefilterde NIR-fluorescentiesignaal van het fluorescerend 
materiaal (ICG) wordt geregistreerd door een NIR-gevoelige 
videocamera in de GLOW800-ULT en verwerkt in de GLOW800-VPU.

5.1.1 Fluorescentie-observatie op de microscoop-
videomonitor

GLOW800 heeft twee verschillende modi om het fluorescentie-
videosignaal op de optionele microscoop-videomonitor te bekijken:

Type A: pseudokleur-modus (pseudokleur AAN) 
Witlicht-objectweergave met het ingebedde fluorescentiesignaal  
in pseudokleur, video #1A

Zwart-wit-fluorescentieweergave video#2A

Type B: Zwart-wit-modus (pseudokleur UIT)
Witlicht-objectweergave #1B

Zwart-wit-fluorescentieweergave video#2B
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5.1.2 Fluorescentie-observatie en -opname met een documentatiesysteem
De GLOW800-VPU genereert twee video's, die kunnen worden opgenomen met een optioneel documentatiesysteem, bv. HDMD PRO,  
als dit geïntegreerd is in de operatiemicroscoop.
De volgende opname- en visualisatie-instellingen kunnen worden geselecteerd op een optioneel documentatiesysteem. De opnamen en 
weergaven komen op de volgende manier tot stand:

Witlicht-fluorescentie type A: pseudokleur-modus (pseudokleur Aan – WL/FL) en zwart-wit-fluorescentie-observatie (B/W-FL)

GLOW800-beeldverwerking

Twee video's worden geleverd voor visualisatie en opname

Hoofdvideo #1A 2e video #2A

Weergave en opname

In
st

el
lin

g 
1

Eén videoweergave op de videomonitor,  
de hoofdvideo of de 2e video.  

Beide video's worden opgenomen

Hoofdvideo #1A 2e video #2A

In
st

el
lin

g 
2

Picture-in-picture-weergave op de videomonitor;  
de hoofdvideo of de 2e video is op volledig scherm.  

Beide video's worden opgenomen
Hoofdvideo #1A =  
volledig scherm,  

2e video #2A = venster

Hoofdvideo #2A =  
volledig scherm,  

2e video #1A = venster

In
st

el
lin

g 
3

Weergave naast elkaar op de videomonitor.  
Beide video's worden opgenomen

Links = video #2A,
Rechts = video #1A
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Zwart-wit-fluorescentie type B: zwart-wit-modus (pseudokleur UIT) (B/W-FL) en witlicht-observatie (WL)

 GLOW800-beeldverwerking

Twee video's worden geleverd voor visualisatie en opname

Hoofdvideo #2B 2e video #1B

Weergave en opname

In
st

el
lin

g 
1

Eén videoweergave op de videomonitor,  
de hoofdvideo of de 2e video.  

Beide video's worden opgenomen

Hoofdvideo #2B Video #1B

In
st

el
lin

g 
2

Picture-in-picture-weergave op de videomonitor;  
de hoofdvideo of de 2e video is op volledig scherm.  

Beide video's worden opgenomen

Hoofdvideo #2B =  
volledig scherm,

2e video #1B = venster

Hoofdvideo #1B =  
volledig scherm,

2e video #2B = venster

In
st

el
lin

g 
3

Weergave naast elkaar op de videomonitor.  
Beide video's worden opgenomen

Links = video #2B,
Rechts = video #1B

Met het optionele HDMD Pro-opnamesysteem dat GLOW800 activeert en deactiveert, start en stopt de opname van de twee voorgedefini-
eerde videostreams automatisch. Als de opname van de witlicht-modus al loopt, wordt omgeschakeld naar het opnemen van de twee voor-
gedefinieerde videostreams ("Loop WL" en "Loop NIR"). Verschillende "Loop"-opnamen en WL-opnamen (segmenten) kunnen worden 
onderscheiden door een index op de video-overzichtspagina. Als de GLOW800-modus wordt beëindigd, worden beide opnamen dat ook. 

Aanwijzing Als de witlicht-opname verder moet gaan na de GLOW-modus, moet deze opnieuw worden gestart.

Met de afspeelfunctie van het optionele HDMD PRO-documentatiesysteem kan een van de "loops" nogmaals eenmaal of continu op het 
scherm worden weergegeven, normaal, langzaam of beeld-voor-beeld. De tweede opgenomen video kan ook voor weergave worden 
geselecteerd, als de belangrijkste videobron of als weergave picture-in-picture (PiP) of naast elkaar (SbS).
Meer informatie is te vinden in de betreffende gebruiksaanwijzingen.
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6 Bedieningselementen
6.1 Handgrepen

1

2

4

3

5

4

1

2

Toewijzingen van de fabrieksinstelling
1 Vergroting
2 Joystick met 4 functies
3 Werkafstand
4 Alle remmen loszetten
5 Geselecteerde remmen loszetten

De functie van de knoppen (1), (2), (3) en (5) van de 
handgrepen kan voor elke gebruiker afzonderlijk in het 
configuratiemenu worden vastgelegd.
Bij alle presets worden met knop (4) alle remmen losgezet. 
De functie van deze knop kan niet worden toegewezen. 
Voor de joystick en de andere knoppen zijn presets overeen-
komstig uw taak beschikbaar.

Handgreep-presets voor GLOW800

Step-loop

linker handgreep rechter handgreep

GLOW800 
Aan/Uit Playback

Y+

Y–

X– X+

De joystick met 4 functies (2) wordt aanbevolen voor het bedienen 
van GLOW800, omdat deze is gedefinieerd in de GLOW800-preset; 
de functie van de knoppen (1), (2), (3) en (5) van de handgrepen kan 
echter voor elke gebruiker afzonderlijk in het configuratiemenu 
worden vastgelegd.
Bij alle presets worden met knop (4) alle remmen losgezet. De 
functie van deze knop kan niet worden veranderd. 

6.2 Status-LED's en display
The LED's op de C-arm van de standaard zitten in het zicht van  
de operateur en geven informatie over de fluorescentie- en opna-
mestatus van de microscoop:

6.2.1 Leica OH6 - status-LED

1
2

1 Status-LED voor fluorescentie
2 Status-LED voor opname

De fluorescentie-status-LED (1) geeft de fluorescentie-activiteit aan
 wit: geen fluorescentie,

  witlicht-modus
 blauw : FL400 is aan
 cyaan: FL560 is aan
 geel: FL800 is aan
 magenta: GLOW800 is aan

De status-LED voor opnemen (2) brandt
 rood: GLOW800 lusopname bezig

 groen: GLOW800 weergave-modus
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6.2.2 Leica OHX-operateurpaneel
Het operateurpaneel geeft de status van de fluorescentie aan.

4

3

1 2
5

1 Fluorescentie-icoon
2 Kleurenbalk fluorescentie-status
3 Documentatie-icoon
4 Weergave-icoon
5 Opname-icoon

De fluorescentie-statusbalk (4) geeft de fluorescentie-activiteit aan.
 witlicht: geen fluorescentie,

  witlicht-modus
 blauw: FL400 is aan
 cyaan: FL560 is aan
 geel: FL800 is aan
 magenta: GLOW800 is aan

	X Als het optionele opnamesysteem in het microscoopsysteem is 
geïntegreerd, verandert het opname-icoon (5) van zwart in 
rood als de GLOW800 NIR-videovolgorde (lus) wordt 
opgenomen.
	X Het weergave-icoon (4) blijft zwart.
	X In weergave-modus wordt het weergave-icoon (4) groen en 

blijft het opname-icoon (5) zwart (zie hieronder).

7 Voorbereiding vóór de 
operatie

7.1 Afstellingen op de M530 bedie-
ningsapparaat voor GLOW800

Zorg dat de GLOW800-toebehoren zijn ingeschakeld. 
Neem contact op met uw Leica-dealer voor verdere 
ondersteuning.

Gebruikers-preset "Fluorescence Vascular GLOW800" gebruiken

1
	X Tik op de knop "User List" (1). De beschikbare gebruikerslijst 

voor de microscoop wordt weergegeven.
	X Tik op de knop “Presets” in de rechter onderhoek van de 

gebruikerslijst-pagina. De beschikbare presets voor de 
microscoop worden weergegeven:

2
	X Selecteer de "Fluorescence Vascular GLOW800"-gebruikers-

preset (2).
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Handgreepbezetting
	X Klik in het hoofdmenu op de knop "Show Settings" (3).

3

	X Selecteer het tabblad "Handle Left" of "Handle Right" (4).

4

U ziet een overzicht met welke knoppen van de linker handgreep  
de functies van de GLOW800 kunnen worden bediend.

Gebruikers-preset "Fluorescence Vascular GLOW800" aanpassen

Als u de instellingen van de gebruikers-preset "Fluorescence 
Vascular GLOW800" tijdens het gebruik aan uw wensen hebt 
aangepast, kunt u deze overnemen en onder een nieuwe 
gebruikersnaam opslaan.

	X Klik in het menu "User settings" op "Save" en dan op "Save as". 
	X Selecteer een lege positie in de gebruikerslijst. 
	X Voer via het toetsenbord de gewenste gebruikersnaam in.
	X Klik op de knop "Save" om uw instellingen onder de ingevoerde 

gebruikersnaam op de gewenste plaats op te slaan.

Deze instellingen kunnen later worden bewerkt via het 
gebruikersinstellingen-menu.

Uw eigen GLOW800-gebruiker aanmaken
	X Klik op de snelle-toegang-knop "Menu" (5).

5

	X Selecteer "User Settings".

	X Selecteer "New User".
	X Open het tabblad "Handle Left" of "Handle Right" (6) om 

GLOW800-functies aan de handgreep toe te wijzen.

6

7

8

9
	X Selecteer in het linker keuzeveld de functiegroep "Fluorescence" 

(7) door hierop te klikken.
	X Wijs de functie "GLOW800 Mode On/Off" (8) aan een 

willekeurige knop toe door de gewenste functie te selecteren.
	X Klik daarna op het labelveld van de gewenste knop om de 

gewenste functie toe te wijzen. 
– of –
Druk op de gewenste knop van de handgreep die moet worden 
toegewezen. 
	X Herhaal dit proces voor alle functies die moeten worden 

toegevoegd.
	X Klik op "Save".
	X Selecteer een lege positie in de gebruikerslijst. 
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	X Voer via het toetsenbord de gewenste gebruikersnaam in, bv. 
"ICG Glow User".
	X Klik op de knop "Save" (9) om uw instellingen onder de 

ingevoerde gebruikersnaam op de gewenste plaats op te slaan.

In het servicemenu kunt u een waarde voor de maximale 
duur van de Leica GLOW800-modus van 10 tot 180 seconden 
instellen.

Aanwijzing Wij adviseren om alleen de GLOW-functies aan de 
handgreep toe te wijzen die goed bekend zijn. 
Typische commando's zijn "Aan/Uit" en "Weergeven".

7.2 Fluorescentie-zichtbaarheid
De GLOW800-functie optimaliseert automatisch de fluorescen-
tie-zichtbaarheid voor een optimaal beeld binnen een breed werk-
bereik van microscoopparameters en ICG-dosering.
Deze parameters hebben echter een impact op de fluorescentie-
zichtbaarheid, wat met het oog op verdere optimaliseringen hierna 
wordt verklaard.

FL-zichtbaarheid =
Verlichting × dosering

Vergr.2 × WD2

FL-zichtbaarheid:  Fluorescentie-helderheid/-waarneembaarheid 
op het scherm

Verlichting: Microscoop-excitatie-intensiteit
Dosering: Hoeveelheid ingespoten ICG in mg/kg
Mag.: Vergroting
WD: Werkafstand

De ICG-dosering wordt bepaald door de anesthesist  
en/of operateur.

• Een lagere excitatie-intensiteit "Brightness GLOW800" en/of 
een lagere ICG-dosering vermindert de fluorescentie-
zichtbaarheid, met name bij een sterke vergroting en/of grote 
werkafstand. Een lagere fluorescentie-zichtbaarheid of 
fluorescentie-helderheid kan al bij een lagere vergroting en 
kleinere werkafstanden worden waargenomen.

• Een hogere excitatie-intensiteit "Brightness GLOW800" en/of 
een hogere ICG-dosering verhoogt de fluorescentie-zichtbaar-
heid, met name bij een sterke vergroting en/of grote werkaf-
stand en kan de reductie van deze twee optische parameters 
compenseren.

De fluorescentie-zichtbaarheid kan zelfs bij standaardom-
standigheden minder worden, als de efficiëntie van het  
verlichtingssysteem lager wordt of de levensduur van de 
xenonlamp bijna verstreken is.

In dit geval verschijnt er een melding op de grafische 
gebruikersinterface (GUI) met het verzoek om de lamp te 
vervangen.

7.2.1 GLOW800-helderheid (intensiteit 
verlichting/excitatie)

	X Open het "FL"-tabblad om de GLOW800-helderheid in te stellen 
op het gewenste niveau met balk (1).

1

Aanbevolen helderheidsinstellingen
De standaard en aanbevolen "Brightness GLOW800"-instelling is 
100%, voor een goede fluorescentie-zichtbaarheid bij sterkere 
vergrotingen en werkafstanden.

7.2.2 Begrenzing werkafstand

10

	X Bepaal of de begrenzing van de werkafstand in de witlicht-
modus aan (standaard) of uit (10) moet zijn.

Als de begrenzing van de werkafstand in de witlicht-modus 
is uitgeschakeld en de werkafstand boven de limiet zit bij 
het inschakelen van de GLOW800-modus, wordt de 
werkafstand gereduceerd en wordt het beeld onscherp.
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7.2.3 GLOW800-limieten
De "GLOW800 Limits" bepalen de bereiken voor de vergroting en de 
werkafstand voor een goede fluorescentie-zichtbaarheid.

Om het bereik van de vergroting en of de werkafstand te vergroten, 
moet u bevestigen dat u de ICG-dosering wellicht moet aanpassen 
voor een optimale fluorescentie-visualisatie.

7.3 GLOW800 
gebruikersinstellingen-menu

Het tabblad biedt specifieke GLOW800-instellingen voor elke gebruiker:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudokleur
Pseudokleur bepaalt een van de twee typen fluorescentie-observatie.
Pseudocolor kan met knop (1) worden in- of uitgeschakeld.
Standaard is aan.
Pseudocolor aan (observatietype A-1 t/m A-4)
• Witlicht-objectweergave met het ingebedde fluorescentiesig-

naal in pseudokleur (witlicht-fluorescentie-observatie = WL/FL)

Pseudocolor uit (observatietype B-5)
• Standaard zwart-wit-fluorescentieweergave = B/W-FL op de 

microscoopmonitor.

Zie ook hoofdstuk 5.1.1.



Voorbereiding vóór de operatie

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 19

7.3.2 Drempel
Met de "Threshold"-balk (2, pagina 18) kan het bereik van de weergegeven fluorescentie-intensiteit in de witlicht-fluorescentieweer-
gave worden ingesteld. Signalen met een lage intensiteit (zoals ruis) en/of signalen met een hoge intensiteit kunnen worden uitgefilterd, 
door een onderste en een bovenste drempel in te stellen met de twee rode balken.
De standaardwaarde en de aanbevolen instelling voor de onderste drempel is 0%, voor de bovenste drempel 100% om de volledige reeks 
fluorescentiesignalen te bekijken. Met de testkaart is te zien hoe de "Threshold"-functie het fluorescentiesignaal beïnvloedt.

Onderste drempel op 0% en de bovenste drempel op 100% - alle fluorescentie-intensiteiten worden weergegeven

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Zwart-wit-fluorescentie-observatie 
(videomonitor)

Witlicht + fluorescentie-observatie
(videomonitor)

Onderste drempel op 60% en bovenste drempel op 100% - alleen middelhoge tot hoge intensiteit wordt weergegeven

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Zwart-wit-fluorescentie-observatie 
(videomonitor)

Witlicht + fluorescentie-observatie
(videomonitor)

Onderste drempel op 40% en bovenste drempel op 70% - alleen middelhoge tot hoge intensiteit wordt weergegeven

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

Zwart-wit-fluorescentie-observatie 
(videomonitor)

Witlicht-fluorescentie-observatie
(videomonitor)
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Drempelinstellingen

1 2 3 4 3 5 6

78

Threshold bepaalt het aangegeven fluorescentiebereik door de laagste aangegeven fluorescentie-intensiteit (1 = omlaag, 2 = omhoog)  
en de maximale fluorescentie-intensiteit (5 = omlaag, 6 = omhoog). De rode balken (3) geven de opgeslagen waarden aan, de grijze 
balken (4) het weergegeven fluorescentiebereik. De percentages van de onderste en bovenste limiet van het bereik worden aangegeven  
bij (7) en (8).

Standaard is de weergave van het volledige fluorescentiebereik, met een onderste limiet = 0% en een bovenste limiet = 100%.

Als het bereik moet worden aangepast met de knoppen (1), (2), (5) en (6), geeft de balk het aangepaste bereik aan. Het nieuwe bereik  
kan worden geactiveerd met de knop "Apply" (7, pagina 18), om de resultaten op het scherm en in de oculairs te bekijken (met optioneel 
CaptiView). Als het nieuwe bereik is opgeslagen gaan de rode balken naar de desbetreffende positie in de weergave; voorbeeld: bereik  
32 - 72%.
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7.3.3 Kleur
Met de knop "Color" (3, pagina 18) kan de pseudokleur van het fluorescentiesignaal worden geselecteerd.
De kleurwaarden kunnen variëren van 1 = magenta tot 7 = groengeel, als het FL-beeld niet in de oculair(s) is ingevoegd. De geselecteerde 
kleur bepaalt de verschijning van de fluorescentie bovenop het witlicht-beeld, zodat het kleurcontrast tussen de kleuren van het object in 
witlicht en het fluorescentiesignaal optimaal is.

Als het GLOW800-beeld is ingevoegd in het linker oculair of beide oculairs door het gebruik van de optionele CaptiView-module 
(hoofdstuk 7.7), wordt de keuze van de kleuren beperkt tot blauw #3 en groen #6.

Zonder beeldinvoeging Met beeldinvoeging

Kleur Kleurnaam RGB-waarde Kleur

1 magenta 255-000-255 3

2 violet 127-000-255 6

3 blauw 000-000-255

4 hemelsblauw 000-127-255

5 donkercyaan 000-221-221

6 groen 000-255-000

7 groengeel 127-255-000

Weergave van de fluorescentie met kleur #6 groen in witlicht-
fluorescentie-observatie. Kleur #6 is de standaardkleur in de 
GLOW800-preset (videomonitor)

Weergave van de fluorescentie met kleur #1 – magenta in witlicht-
fluorescentie-observatie (videomonitor)

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 Intensiteit
Met de "Intensity"-balk (4, pagina 18) worden het fluorescentie-
contrast, de helderheid en de transparantie ten opzichte van de 
objectdetails ingesteld.
De intensiteitswaarden lopen van 0% tot 100%; standaard is 50%.
De fluorescentie is zichtbaar in het volledige percentagebereik. 
Bv. bij 0% intensiteit is de fluorescentie net zichtbaar waarbij het 
object dominant is, bij 100% intensiteit is de fluorescentie intensief 
zichtbaar en dominant.

Minimum-intensiteitsinstelling – 0%

Midden-intensiteitsinstelling – 50%

Maximum-intensiteitsinstelling – 100%

7.3.5 WL-verzadiging en WL-helderheid
Om het contrast van de fluorescentie-informatie te verhogen ten 
opzichte van het anatomische videobeeld, kunnen de eigenschap-
pen van het anatomische witlichtbeeld worden aangepast door:
• Verlaging van de kleurverzadiging van het anatomische 

witlichtbeeld met de balk WL Saturation (5, pagina 18)
• Verlaging van de helderheid van het anatomische witlichtbeeld 

met de balk WL Brightness (6, pagina 18)

7.3.6 Knop Apply
Door drukken op de knop "Apply" (7, pagina 18) op de 
GLOW800-pagina van de gebruikersinstellingen worden de wijzi-
gingen van één of meer van de verschillende GLOW800-instellingen 
actief in het GLOW800-systeem.
Het resultaat van de gewijzigde instellingen is na enkele seconden 
zichtbaar op het GLOW800-scherm.

7.4 Gebruikersinstellingen camera

2

1

3

7.4.1 Digitale zoom
Met "Digital Zoom" wordt het displayformaat aangepast aan de 
wensen van een GLOW-gebruiker. Er zijn vier formaten beschikbaar, 
die kunnen worden ingesteld met de knop Digital Zoom (3).
Standaardinstelling is "Max. Height Centered".

Max. hoogte
Omvat het maximaal gedetecteerde gezichtsveld in het midden van 
het scherm van de documentatiemonitor.
• Bijna rond beeldformaat – volledige videoresolutie
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Volle breedte
Omvat het volledige horizontale gezichtsveld op het scherm van  
de documentatiemonitor
	X formaat met afgeronde hoeken – volledige horizontale 

videoresolutie

Volledig scherm:
Omvat de diagonaal van het gezichtsveld in de diagonaal van het 
scherm van de documentatiemonitor 
	X rechthoekig beeldformaat – verlaagde videoresolutie

GLOW digitale zoom in combinatie met navigatiesystemen
Als de operatiemicroscoop wordt verbonden met een navigatiesys-
teem en het navigatiesysteem is actief/ingeschakeld, wordt de keuze 
van de vier GLOW digitale-zoomopties automatisch teruggebracht 
naar één. Deze blijvende/geactiveerde instelling wordt bepaald in 
het integratie- en kalibratieproces van het navigatiesysteem.

Disclaimer:
De weergave op de monitor of in het oculair kan enigszins 
afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

7.4.2 Belichting
Met de knop "Exposure" (1, pagina 22) wordt de sluitersnelheid 
van de witlicht-camera ingesteld.
Bij de stand "Auto" wordt de sluitersnelheid automatisch geselec-
teerd door de camera voor de beste helderheid en contrast van het 
beeld (standaardinstelling).
Voor het kiezen van een bepaalde sluitersnelheid kan de instelling 
worden gewijzigd van "Auto" naar handmatig instelbare sluiter-
snelheid, instelbaar in stappen van 1/60 tot 1/10000.
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7.4.3 Homogenisatie (GLOW800)
Met de "Homogenization"-balk (2, pagina 22) kan het effect van centrumgerichte verlichting worden gecompenseerd voor het witlicht-
beeld en in GLOW-modus voor het witlicht-gedeelte van het GLOW-beeld. Noch het monochroom fluorescentiebeeld noch het 
fluorescentie-gedeelte van het GLOW-beeld is gehomogeniseerd.

Monochroom (pseudokleur AAN) GLOW800 witlicht-fluorescentiebeeld-homogenisatie

Geen homogenisatie Geen homogenisatie

Gemiddelde homogenisatie – 50% Gemiddelde homogenisatie – 50%

Maximale homogenisatie – 100% Maximale homogenisatie – 100%

Homogenisatie is ook actief in de zwart-wit-modus (pseudokleur = UIT).
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7.5 Video-instellingen
7.5.1 Witlicht-video-instellingen

2

1

3
4

5
6
7
8

910

De standaardwaarden voor helderheid, contrast en gamma worden 
zodanig bepaald, dat een goede differentiatie van lichte en donkere 
beeldgedeelten wordt verkregen. Waarden onder 50% zorgen voor 
een daling, boven 50% voor een stijging; de nieuwe waarden pas-
sen het beeld meteen aan.
Als een aanpassing is vereist, kan elke waarde worden veranderd 
met de Image Balance-balken (2–8) in de gebruikersinstellingen.
Hoewel de standaard voor rood, groen en blauw een neutraal kleur-
envideobeeld met een natuurlijke kleurverzadiging geeft, kunnen 
de kleurbalans en de verzadiging van het videobeeld op drie ver-
schillende manieren worden ingesteld voor elk van de beschikbare 
modi: witlicht, GLOW800, FL400 en FL560 - door van modus naar 
modus te gaan met knop (1):
	X Druk op de knop Default (9) om de standaard-/fabriekswaarden 

weer in te stellen.
	X Om de kleurbalans op een referentiestandaard in te stellen, 

plaats een wit object onder de microscoop die het hele 
gezichtsveld bestrijkt, stel de verlichtingsintensiteit in op het 
gewenste niveau en druk op de knop Auto White Balance (10).
	X Om de kleurbalans aan bepaalde behoeften aan te passen, kan 

elke kleur worden verzwakt of geïntensiveerd met de kleuren-
balken (5, 6, 7; waarden onder 50% zorgen voor een daling, 
boven 50% voor een stijging, de nieuwe waarden passen het 
beeld meteen aan).

Voor het controleren van de kleurbalans kunnen de kleurvlakken 
aan de voor- en achterkant van de GLOW800-testkaart worden 
gebruikt, door het oorspronkelijke optische beeld te vergelijken 
met het videoweergavebeeld.

Beeld van GLOW800-testkaart – voorzijde

Beeld van GLOW800-testkaart – achterzijde
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7.6 GLOW800-beeldinvoeging
Met de optionele CaptiView-beeldinvoeging in de operatiemicroscoop 
M530 ARveo, OH6 en OHX kan de GLOW800-fluorescentie-informatie 
worden bekeken in de rechter, linker of beide oculairs als een inge-
voegd digitaal beeld of als een overlay, afhankelijk van het geselec-
teerde fluorescentie-observatietype en de CaptiView-instellingen.
Voor de keuze van observatietype A of B, zie hoofdstuk 7.3.1;  
voor de keuze van observatietype A-1 t/m A-4 zijn de CaptiView-
gebruikersinstellingen van belang, zie hoofdstuk 7.7.

Observatietype A-1/WLFL

Digitaal witlicht-beeld met ingebedde fluorescentie in 
pseudokleur-video in het rechter oculair en optisch 2D-beeld  
in het linker oculair

Observatietype A-3/OVL

Digitaal pseudokleur-fluorescentiebeeld-overlay in het linker 
oculair bij de stereoscopische observatie van de optische beelden  
in beide oculairs

Observatietype A-2/OVR

Digitaal pseudokleur-fluorescentiebeeld-overlay in het rechter 
oculair bij de stereoscopische observatie van de optische beelden in 
beide oculairs

Observatietype A-4/OVLR

Digitaal pseudokleur-fluorescentiebeeld-overlay in beide oculairs 
bij de stereoscopische observatie van de optische beelden in beide 
oculairs

Voor goed passende fluorescentie-overlays in oculair(s) wordt aanbevolen om de fluorescentiebeeldscherpstelling op de monitor  
te controleren.

Om een dubbel opgenomen of weergegeven fluorescentiebeeld op de monitor te voorkomen, moet de overlay in het linker oculair 
worden uitgeschakeld.
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7.7 Beeldinvoeging van GLOW in 
oculair(s) (gebruikersinstellingen)

1

De invoeging van de GLOW800-beelden kan worden ingesteld voor 
elke gebruiker in het CaptiView-tabblad met de instelling 
"GLOW800" (1) en de volgende opties:
• Off = geen import
• Beeldinvoeging rechts = observatietype A-1
• Overlay rechts = observatietype A-2
• Overlay links = observatietype A-3
• Overlay links en rechts = observatietype A-4

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het betreffende 
Leica-beeldinvoegsysteem (CaptiView).

• Als het GLOW800-beeld is ingevoegd in één of beide 
oculairs, wordt de keuze van pseudokleuren beperkt tot 
blauw #1 en groen #6, zie hoofdstuk 7.3.3.

• Als Pseudocolor is uitgeschakeld voor GLOW800 bij 
beeldinvoeging, is het overlayed fluorescentiebeeld in 
zwart-wit.

• Als het GLOW800-beeld is ingevoegd in het linker of 
beide oculairs, kan in de monitorweergave en in de 
opname een lichte verschuiving van het fluorescentie-
signaal bij snelle bewegingen plaatsvinden.

• Bij een sterke vergroting > 5,0× wordt aanbevolen om 
beeldinvoeging uit te schakelen om overlays met meer 
ruis als gevolg van fysieke redenen te voorkomen.

7.8 Video-fijnfocus
De GLOW800 ULT beschikt over fijnfocus en parfocaliteitreset van 
de videofocus.

123

De videofocus kan aan uw wensen worden aangepast met behulp 
van de focusknop Op (3) en/of Neer (1). Dit commando kan worden 
gegeven aan de gebruikersinterface en met de handgreep, indien 
gedefinieerd.

De focus-instelling werkt in beide richtingen met een 
eindeloze draaibeweging. 

De video-fijnfocus kan opnieuw worden ingesteld op de parfocali-
teitpositie door drukken op de parfocaliteit-knop (2). Het videofo-
cusvlak wordt dan uitgelijnd voor alle waarnemers met nul diop-
trieën respectievelijk met correcte individuele dioptrie-instellingen. 
Dit commando kan worden gegeven aan de gebruikersinterface en 
met de handgreep, indien gedefinieerd.
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8 Controleer werking 
en instelling van de 
verlichting

8.1 Checklist vóór de operatie 
(GLOW800)

Optische toebehoren schoonmaken
	X Controleer of alle optische toebehoren schoon zijn.
	X Stof en vuil verwijderen .

GLOW800-toepassing
	X Bij het gebruik van de GLOW800 moet een Doppler Ultrasound 

of vergelijkbaar apparaat bij de hand zijn, voor het geval er 
geen of onvoldoende bloedstroom zichtbaar is uit de 
ICG/GLOW800-procedure.

Uitbalanceren
	X Balanceer de microscoop uit na nieuwe uitrusting (zie 

gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop).

Operationele controle 
	X Schakel de microscoop in.
	X Schakel de verlichting in. 
	X Controleer de microscoopverlichting.
	X Test de GLOW800 met de testkaart.

Steriliteit
	X Breng de steriele hoes aan.

Raadpleeg voor steriliseerbare componenten van de Leica-
operatiemicroscoop de betreffende gebruiksaanwijzing. 

8.2 Testkaart
Om de werking van de GLOW800-functie te controleren en te 
testen, om de afstelling van het witlicht en fluorescentiebeeld 
alsmede het verlichtingsniveau te controleren, moet de 
GLOW800-testkaart worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie door niet-steriele testkaart voor de 
GLOW800.
	X Gebruik de GLOW800-testkaart niet in het steriele veld. 
	X Gebruik deze uitsluitend in de niet-steriele omgeving.
	X Controleer de microscoopverlichting alleen in een niet-

steriele omgeving. 
	X Zorg voor een nauwkeurige parfocale instelling van de 

Leica-operatiemicroscoop. Volg de instructies voor de 
parfocale setup.

Bereid de test als volgt voor:

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 Velden met geleidelijk afnemende NIR-intensiteit  
0 = helder tot 9 = donker

2 Lage intensiteit NIR-fluorescentievlak inclusief 4 verschillende 
witlicht-kleurvlakken

3 Rondje hoge intensiteit NIR-fluorescentiesignaal
4 Gat voor bevestiging van de kaart
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8.3 Voorbereiding

WAARSCHUWING

Gebruiker geselecteerd met een geprogrammeerde 
fluorescentie-functie.
	X De juiste gebruiker is geactiveerd.
	X Voorbereidende controle is uitgevoerd.
	X De microscoopverlichtingslamp zit binnen de tolerantie 

(zie gebruiksaanwijzing van de Leica-
operatiemicroscoop).

Bereid de test als volgt voor:
	X Gebruik voor algemene tests de GLOW800-preset.
	X Plaats de GLOW800-testkaart onder de microscoop.

WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie door niet-steriele testkaart voor de 
GLOW800.
	X Gebruik de GLOW800-testkaart niet in het steriele veld. 
	X Gebruik deze uitsluitend in de niet-steriele omgeving.
	X Controleer de microscoopverlichting alleen in een niet-

steriele omgeving. 
	X Zorg voor een nauwkeurige parfocale instelling van de 

Leica-operatiemicroscoop. Volg de instructies voor de 
parfocale setup.

	X Stel de werkafstand (WD) in op 350 mm.
	X Plaats de microscoop, om reflecties te voorkomen, in een kleine, 

maar voldoende grote hoek boven de testkaart.
	X Volg de instructies voor de parfocale setup.
	X Stel scherp door de microscoop op de maximale vergroting in te 

stellen (niet scherpstellen!).
	X Zet na instellen en scherpstellen de vergroting op 3,0×.
	X Verplaats de testkaart naar het midden van het gezichtsveld.
	X Ga naar GLOW800-modus door drukken op de GLOW800-Aan/

Uit-knop op de handgreep.
	X Stel de fluorescentieverlichting in op 50%.
	X De GLOW800-testkaart is nu zichtbaar in het oculair in witlicht 

en op de optionele monitor in witlicht-fluorescentie.

W
er

ka
fs

ta
nd

 =
 3

50
 m

m

1 Microscoop-optiekhouder
2 Testkaart

Beeld in oculair:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Weergave van de testkaart in witlicht-waarneming:
Met de gaten in de kleurvlakken kan de afstelling van het 
fluorescentie- en witlicht-beeld worden gecontroleerd.
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8.4 Functiebereiken van testkaart
Tests in modus witlicht-fluorescentie-observatie
Controleer de afstelling van het fluorescentiebeeld met het 
witlicht-beeld.

1. Alle lichte fluorescentie-punten moeten precies in de gaten 
van de kleurvlakken (A-D) vallen.

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. Controleer de fluorescentie-intensiteit (A–D).
Bij de vereiste WD = 350 mm, 
vergroting = 3,0× en 
helderheid GLOW800 = 50%
In GLOW800-fluorescentie-modus moeten ten minste 
de fluorescentie-balken 1-6 zichtbaar zijn (E)!

3. Controleer of de fluorescentie-pseudokleur de juiste voor u is.

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. Controleer de kleuren (F–I) van het witlicht-beeld in de 
witlicht-modus. De zachte kleuren van de 4 kleurvlakken rood, 
geel, groen en blauw moeten met dezelfde kleur op de 
videomonitor worden weergegeven.

Tests in modus zwart-wit-fluorescentie-observatie

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Controleer de fluorescentie-intensiteit. Bij de vereiste WD = 350 mm, 
vergroting = 3,0× en verlichting = 50% in GLOW800-fluorescentie-
modus moeten ten minste de fluorescentie-balken 1-6 zichtbaar zijn.

Zijn er minder balken zichtbaar, controleer dan of:
• De kaart is verlopen
• De drempel staat ingesteld op 0% (lager) tot 100% (hoger).
• De verlichtingssystemen correct werken:

• De luxmeter-weergave in orde is
• Het aantal branduren van de lamp niet te hoog is
• De lichtgeleider in orde is

Neem contact op met de Leica-service als verder onderzoek nodig is.
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9 Bediening
WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding van de patiënt door niet-
goedgekeurde fluorescentiemedia.
	X Gebruik alleen fluorescentiemedia die zijn goedgekeurd 

voor de geplande toepassing.

Bij het gebruik van de GLOW800 moet een Doppler Ultra-
sound of vergelijkbaar apparaat bij de hand zijn, voor het 
geval er geen of onvoldoende bloedstroom zichtbaar is uit 
de ICG/GLOW800-procedure.

9.1 Gebruik van de GLOW800
	X Schakel de verlichting van de Leica-operatiemicroscoop in. 
	X Selecteer een gebruiker: selecteer de gebruikers-preset 

"Fluorescence Vascular GLOW800" of een eigen 
GLOW800-gebruiker.

9.2 De GLOW800-functies bedienen
Bedienen van de GLOW800-functies, bv. van de linker handgreep van 
de microscoop 

Step-loop

linker handgreep rechter handgreep

GLOW800 
Aan/Uit Playback

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Met de handgreep kan worden omgeschakeld tussen witlicht-
modus (GLOW800 Aan/Uit) en GLOW800-modus. 

	X Druk de joystick naar links om tussen de modi te schakelen.

WAARSCHUWING 

Gevaar voor verwonding van de patiënt door te sterke 
GLOW800-straling.
	X Voorkom langdurig en/of overmatig frequent gebruik 

van GLOW800-straling.

De GLOW800-modus wordt na maximaal 180 seconden 
automatisch uitgeschakeld (preset - de waarde kan worden 
veranderd), om overmatige blootstelling van de patiënt aan 
GLOW800-straling te voorkomen.

Met de "GLOW800 On/Off"-functie worden de 
GLOW800-verlichting en de GLOW800 gevoelige camera 
geactiveerd, worden de GLOW800-videosignalen naar de 
video-uitgangen van het systeem gestuurd en wordt de 
video op de monitor weergegeven.
Tegelijkertijd wordt de opname van de GLOW800-videosig-
nalen gestart met de optioneel aangesloten HDMD PRO- 
opname-eenheid.
Als nogmaals op de knop "GLOW800 On/Off" wordt gedrukt, 
gaat het systeem weer in de witlicht-modus, worden de 
GLOW800-functies uitgeschakeld en is de 
GLOW800-opname beëindigd.

Herhalen 
	X Als een optioneel HDMD PRO-opnamesysteem aanwezig is, 

wordt de weergave van de als laatste opgenomen lus van het 
opnamesysteem gestart als de joystick naar rechts wordt 
gedrukt.

Step-loop
	X Als een optioneel HDMD PRO-opnamesysteem aanwezig is, 

kunt u naar eerder opgenomen GLOW800-lussen terugschake-
len door de joystick herhaald omlaag te drukken. 
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10 GLOW-autofocus 
(optioneel)

10.1 Beschrijving
10.1.1 Werking
De GLOW-autofocusfunctie wordt gebruikt voor de automatische 
scherpstelling voor Leica-operatiemicroscopen met Leica-bedie-
ningsapparaat OH6, Leica OHX of ARveo. 
In de standaardinstelling wordt de autofocus-functie geactiveerd 
en de automatische scherpstelling gestart telkens als de rem wordt 
geactiveerd.
U kunt de automatische scherpstelling ook starten met de 
handgreep of de voetschakelaar.

Zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende Leica-
operatiemicroscoop. 

10.2 Opbouw
De GLOW-autofocus is een accessoire van het bedieningsapparaat 
Leica OH6, Leica OHX of ARveo. 

1

1 USB-stick GLOW-autofocus

10.3 Installatie
Schakel voor de installatie van de GLOW-autofocus een 
Leica-servicemonteur in.

Na installatie van de GLOW-autofocus is het volgende beschikbaar 
in het menu:

• Knop Autofocus in het hoofdmenu

• Autofocus-tabblad in de gebruikersinstellingen
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• Functie "AF Start" beschikbaar in de instellingen voor voet-/
handschakelaars

In de standaardinstelling wordt de autofocus-functie geactiveerd 
en de automatische scherpstelling gestart telkens als de rem wordt 
geactiveerd (rem start AF).

10.4 Werken met het GLOW-
autofocussysteem

Lees voor het bedienen van het bedieningsapparaat Leica 
OH6, Leica OHX of ARveo de gebruiksaanwijzing van de 
betreffende operatiemicroscoopsystemen.

Het GLOW-autofocussysteem wordt bediend met het 
bedieningsapparaat van de Leica OH6, Leica OHX of ARveo. Met het 
bedieningsapparaat kunt u de volgende instellingen configureren:
• Activeren/deactiveren van de autofocus
• Activeren/deactiveren van de parfocaliteitsfunctie voor 

dioptrie-instelling
• Wijzigen van de grootte van het autofocus-venster
• Wijzigen van de positie van het autofocus-venster
• Toewijzen van een knop van de voetschakelaar/handschakelaar 

voor het starten van de autofocus
• Opslaan van de individuele autofocus-instellingen van de 

operateur

In de standaardinstelling na de installatie wordt de 
autofocus-functie telkens opgestart als de remmen worden 
geactiveerd.

10.4.1 Activeren/deactiveren van het GLOW-
autofocussysteem

Via het hoofdmenu
Het autofocussysteem is actief als de knop "Autofocus" groen brandt.

1

Deactiveren van het GLOW-autofocussysteem
	X Klik op de groene knop "Autofocus".

Er wordt een melding weergegeven en hierna wordt de knop 
"Autofocus" grijs.

Activeren van het GLOW-autofocussysteem
	X Klik op de grijze knop "Autofocus".

Er verschijnt een vraag, of u het autofocussysteem echt wilt 
activeren.
	X Druk op "Confirm" om het autofocussysteem te activeren.
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Via bedieningselementen
Als u geen automatische scherpstelling wens telkens als de rem 
wordt geactiveerd, kunt u autofocus deactiveren en de functie 
toewijzen aan een knop op de handgreep of de voetschakelaar. 

	X Druk op de toegewezen knop.
De automatische scherpstelling wordt eenmaal uitgevoerd.

10.4.2 Activeren/deactiveren van de 
parfocaliteitsfunctie voor dioptrie-instelling

De parfocaliteitsfunctie kan als aanvulling op de autofocusfunctie 
worden geactiveerd.

Met de autofocus-parfocaliteitsfunctie wordt de uitvoering van de 
dioptrie-instelling van de gebruiker ondersteund.
	X Druk op de knop "Parfocal" (1) op de GUI-hoofdpagina om de 

GLOW800-fijnfocus in de parfocale positie te zetten. 
	X Als "Parfocality" (2) is geactiveerd in uw gebruikersinstellingen 

en een knop is toegewezen voor "Autofocus", druk dan op deze 
knop. 

De "Autofocus"-functie stelt automatisch scherp op het geselec-
teerde objectgebied met de hoogste vergroting en geeft een scherp 
videobeeld bij een gemiddelde vergroting in parfocaalstand.
Alle kijkers kunnen nu de dioptrieën voor elk oculair aanpassen om 
het geselecteerde objectgebied scherp te zien.

10.4.3 Autofocus-instellingen 

2

Het kleine grijze veld in het midden is het AutoFocus-venster. De 
stippellijn geeft het maximaal beschikbare autofocus-venster aan.

Size
	X Grootte van het autofocus-venster instellen.

Mogelijke instellingen 10% tot 100% 
Standaardinstelling 25% (aanbevolen)

X Position / Y Position
	X X- en Y-positie van het autofocus-venster instellen.

Mogelijke instellingen 0% tot 100% 
Standaardinstelling   50% elk, zodat het AutoFocus-venster 

zich precies in het midden bevindt 
(aanbevolen)

AF-modus
	X Activeren/deactiveren AF-modus.

Rem start AF
• Indien geactiveerd, wordt de autofocus-functie gestart zodra de 

rem-knop wordt losgelaten.
• Als de gedeactiveerde AF-modus op actief wordt gezet, kan de 

autofocus-functie worden gestart met een andere knop zoals 
bepaald in de gebruikersinstellingen.

10.4.4 Toewijzen van een knop voor het starten van 
de autofocus-functie

	X Selecteer een gebruikers-preset.
	X Selecteer het tabblad "Foot/Hand 1" of "Foot/Hand 2".

In de lijst met beschikbare functies wordt "AF Start" 
weergegeven.
	X Wijs de "AF Start"-functie toe aan een knop.

Voor meer gegevens over het toewijzen van functies aan de 
voet-/handschakelaar en het opslaan van gebruikersinstel-
lingen, zie de gebruiksaanwijzingen van het betreffende 
operatiemicroscoopsysteem.

10.4.5 Autofocus-scan
Indien niet anders vermeld in het Autofocus-servicemenu scant de 
autofocus omhoog en omlaag voor het beste focusvlak in het 
WD-bereik van 225 tot 600 mm, beginnend bij de actuele positie.
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11 Verzorging en onderhoud
De GLOW800 is een accessoire voor een Leica-operatiemi-
croscoop. Voor verzorging en onderhoud raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop.

12 Afvalverwijdering
Voor de verwijdering van de producten moeten de desbetreffende 
geldende wetten in acht worden genomen, waarbij een beroep 
moet worden gedaan op afvalverwerkingsbedrijven. De verpakking 
van het apparaat kan worden gerecycled.
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13 Wat te doen als ...?
Bij storingen van elektrische functies altijd eerst controleren: 
• Staat de hoofdschakelaar in de aan-stand?
• Zijn alle voedingskabels correct aangesloten?
• Zijn alle verbindingskabels correct aangesloten?
• Zijn alle videokabels correct aangesloten?

13.1 Algemeen

Raadpleeg bij storingen van de Leica-operatiemicroscoop de gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop.

13.2 GLOW800
13.2.1 Kalibratie

Observatie Oorzaak Remedie

De GLOW800-invoeging in het oculair komt niet 
overeen met het optische beeld.

De CaptiView-kalibratie is verloren gegaan 	X De kalibratie moet opnieuw worden 
uitgevoerd. 
	X Neem contact op met de Leica-service.

Het GLOW800-fluorescentiebeeld is onjuist 
uitgelijnd ten opzichte van het witlicht-beeld

De instellingen voor beide beelden zijn onjuist 	X De instellingen moeten worden aangepast 
aan beid beelden. 
	X Neem contact op met de Leica-service.

13.2.2 VPU

Observatie Oorzaak Remedie

Onjuiste informatie wordt weergegeven voor 
interpretatie voor de gebruiker 

Kalibratiefout apparaat-algoritme 	X Gebruik reset-knop voor rebooten/resetten 
van systeem.

Onjuiste preoperatieve controle 	X Herhaal preoperatieve procedure.
	X Neem contact op met de Leica-service.

Het systeem start niet op Elektronische storing 	X Neem contact op met de Leica-service.

Het videosignaal geeft een rood kruis /rode "X" Camerasignaal weg 	X Gebruik reset-knop voor rebooten/resetten 
van systeem.
	X Neem contact op met de Leica-service.

Het systeem is bevroren/ geen reactie Software-initialisatiefout 	X Gebruik reset-knop voor rebooten/resetten 
van systeem.

13.2.3 Begrenzing

Observatie Oorzaak Remedie

Bij sterke vergroting is de GLOW800-fluorescentie 
onscherp, hoewel het witlicht-beeld scherp is

Bij sterke vergroting kan de NIR-focus verschillen 
van de WL-focus

	X Verlaag de vergroting totdat u een scherp 
GLOW800-beeld hebt
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Observatie Oorzaak Remedie

Sommige delen van het fluorescentiebeeld zijn 
scherp (belangrijke delen), andere zijn onscherp

De onscherpe fluorescentie bedekt het object 
niet, de fluorescentie zweeft boven het object

Zelfs als de ROI scherp is, kunnen andere 
fluorescente delen dat niet zijn en voor een 
storende, zwevende fluorescentie zorgen. Als niet 
alle fluorescente delen scherp kunnen zijn, kan 
dit effect niet worden vermeden.

Dubbele fluorescentie, een zwevend met latentie 
op de monitor en in de opname

Bij invoeging van de fluorescentie in het linker 
oculair wordt het fluorescentiebeeld opgenomen 
en dubbel weergegeven op de monitor

	X Om het dubbele fluorescentiebeeld te 
voorkomen, moet de overlay in het linker 
oculair worden uitgeschakeld.

Het bloedstroomsignaal is zwak/donker, 
onzichtbaar of ruisachtig

Het fluorescentiesignaal is erg zwak door de 
sterke vergroting en/of de werkafstand

	X Zorg dat de GLOW800-verlichting/-excitatie 
op 100% staat, verlaag de vergroting en/of 
vergroot de ICG-dosis zo mogelijk.

Met een ICG-dosering van 12,5 mg/75 kg gene-
reert de GLOW800 fluorescentiebeelden met een 
goede zichtbaarheid zelfs bij sterkere vergroting 
of grotere werkafstand.

De efficiëntie van de verlichtingslamp is laag  
en deze moet worden vervangen; of het verlich-
tingssysteem voldoet niet meer aan de specifica-
ties (geringe lichtgeleiding van de glasvezel of  
de verlichtingsstraal)

	X Controleer de levensduur van de verlichtings-
lamp en het verlichtingssysteem. 
	X Neem zo nodig contact op met de Leica-

service voor professioneel onderzoek.

13.2.4 Correcties door de gebruiker

Observatie Oorzaak Remedie

Geen scherp GLOW800-beeld en geen scherp 
witlicht-beeld op de monitor

De video-fijnfocus is niet goed ingesteld 	X Druk op de parfocaal-knop of stel de fijnfocus 
handmatig in door drukken op de knoppen 
(+) of (-).

De dioptrie-instellingen van het operateurs-
oculair zijn onjuist en u werkt niet parfocaal

	X Druk op de parfocaal-knop, stel de WD in 
voor een scherp videobeeld en stel de 
dioptrieën correct in.

Het stroomsignaal is overbelicht Fijne aders en perfusie worden te licht weergege-
ven. Waarschijnlijk is de ICG-concentratie van de 
bolus te hoog

	X Verlaag de ICG-dosering tot 12,5 mg/75 kg 
en/of verlaag de GLOW-helderheid 
(verlichtings-/ excitatie-intensiteit) tot 50%.

Het stroomsignaal is oververzadigd of te 
dominant

Het signaal is niet transparant meer en het 
signaal lijkt vlak. De GLOW-"intensiteit" is 
mogelijk te sterk

	X Verlaag de GLOW-"intensiteit" tot de normale 
waarde van 50% of minder.

Het stroomsignaal is zwak De fluorescentie is zwak, de stroom in fijne aders 
wordt niet aangegeven. De ICG-concentratie kan 
te laag zijn

	X Verhoog zo mogelijk de ICG-dosering.

Het stroomsignaal is te licht De GLOW-"intensiteit" is te laag 	X Verhoogde GLOW-"intensiteit", standaard  
is 50%.
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Observatie Oorzaak Remedie

Ingevoegd fluorescentiebeeld in het oculair  
is licht/vaal, terwijl het signaal op de monitor 
goed is

Het fluorescentiesignaal is te zwak voor een 
goede overlay bij sterkere vergrotingen en WD's

	X Verklein de vergroting en controleer of de 
verlichtings-/excitatie-instellingen ten 
minste 100% zijn.

De helderheid van het ingevoegde beeld is te 
gering

	X Verhoog de helderheid van de CaptiView-
invoeging.

Het GLOW800 -beeld is niet helder genoeg Bij kleine WD's en een sterke vergroting verlaagt 
BrightCare Plus de verlichting/excitatie voor 
GLOW800

	X Deactiveer BrightCare Plus voor GLOW800 
voor een maximale excitatie-intensiteit.

Het GLOW800-beeld geeft alleen zeer intensieve 
fluorescentie weer. Lage intensiteitsfluorescentie 
en stroomsignaal in fijne aders ontbreken

Het onderste-drempelniveau is te hoog ingesteld 	X Verlaag het onderste-drempelniveau naar ≤ 
8% voor weergave van de volledige reeks van 
de fluorescentie-intensiteit.

Het stroomsignaal in fijne aders is soms niet 
zichtbaar, alleen sterke FL wordt aangegeven

De GLOW "Lower Threshold" is mogelijk te hoog 
ingesteld door een onbedoelde 
handgreepbediening

	X Om onbedoelde veranderingen van de 
drempel te voorkomen, controleer of GLOW 
"Lower Threshold" "+" of "–" functie op 
actief is gezet op een handgreepknop. Zo ja, 
wis deze functie dan in de handgreep-
instellingen.

Het stroomsignaal ten opzichte van het 
objectcontrast is te laag 

De kleurverzadiging van het GLOW-beeld  
is te sterk 

	X Verlaag de GLOW-verzadiging.

Het witlicht-gedeelte van het GLOW-beeld heeft 
geen kleur 

De kleurverzadiging van het GLOW-beeld  
is te zwak 

	X Verhoog de GLOW-verzadiging.
NB Een verhoogde verzadiging kan het 

contrast van de gesuperponeerde 
FL-informatie op het WL-objectbeeld 
doen afnemen.

Het ingevoegd fluorescentiebeeld in het oculair  
is licht/vaal, terwijl het signaal op de monitor 
goed is

Het fluorescentiesignaal is te zwak voor een 
goede overlay bij sterkere vergrotingen en WD's

	X Verklein de vergroting en controleer of de 
verlichtings-/excitatie-instellingen ten 
minste 100% zijn.

2) De helderheid van het ingevoegde beeld is te 
gering 

	X Verhoog de helderheid van de CaptiView-
invoeging.

Lage fluorescentie bedekt grote delen van het 
beeld

Externe NIR-straling is gedetecteerd en wordt 
weergegeven

	X Schakel de externe lichtbron uit, die NIR-
straling in het door GLOW800 gedetecteerde 
spectrale bereik produceert en/of verhoog de 
onderste drempel naar 8%.

Een fluorescentiesignaal wordt gereflecteerd 
door omliggend weefsel

	X Verhoog de onderste drempel naar 8%–12%.

De resterende ICG bevat weinig fluorescentie 	X Verhoog de onderste drempel naar 8%–12%.
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13.2.5 Storing

Observatie Oorzaak Remedie

Er wordt geen GLOW-beeld weergegeven GLOW800-modus is niet actief 	X Controleer of de fluorescentie-LED en het 
bedieningsapparaat de GLOW800-modus 
aangeven.
	X Controleer of de GLOW800-aan/uit-functie is 

toegewezen aan de juiste knop en handgreep.
	X Gebruik de testkaart om goed te testen.
	X Schakel de Leica-service in als het probleem 

blijft bestaan.

Geen scherp GLOW800-beeld op de monitor bij 
geringe vergroting, maar het witlicht-beeld is 
scherp, zelfs bij geringe vergrotingen

De fluorescentie-focusvlak is ontregeld. 	X Neem contact op met de Leica-service.

Storende fluorescentiesignalen met name bij het 
buitenste gezichtsveld

Omgevings-NIR-licht >800 nm wordt gedetec-
teerd door de GLOW-camera in het buitenste 
gezichtsveld, terwijl de focuspunt lager zit

	X Schakel de externe lichtbron uit, die NIR-
straling in het door GLOW800 gedetecteerde 
spectrale bereik produceert.

De GLOW-verlichting raakt de rand van de holte 
en produceert storende fluorescentie-artefacten

	X Sluit de verlichtingsiris, zodat onbelangrijke 
gebieden niet worden verlicht.

Het GLOW-fluorescentie-videobeeld wordt over 
het volledige gezichtsveld verzadigd

Omgevings-NIR-licht van een OR-lichtbron of 
OR-ruimteverlichting bereikt het objectveld en 
wordt gedetecteerd door de fluorescentiecamera 
over het gehele gezichtsveld

	X Schakel de externe NIR-lichtbron uit.
	X Schakel voor detectie van deze lichtbron in de 

OR-schakelaar de microscoopverlichting uit 
en stel de microscoop in GLOW-modus scherp 
op een wit papier.
	X Zolang het onjuiste signaal aanwezig is, is het 

omgevings-NIR-licht actief. Schakel de 
OR-lichtbronnen een voor een uit totdat het 
probleem verholpen is.

Het stroomsignaal verschijnt donker op 
3D-monitoren 

Als van onderaf en/of vanaf de zijkant op de 
monitor wordt gekeken, wordt het waargenomen 
beeld donkerder

	X Zorg dat u recht op de monitor kunt kijken.

13.2.6 HDMD

Observatie Oorzaak Remedie

Geen GLOW-fluorescentiebeeld op de monitor, 
ook niet ingevoegd, hoewel alles eerder goed 
werkte

Geen ruimte meer op de HDMD PRO HDD. 	X Controleer de capaciteit van de HDD:
	X Is de HDMD PRO HDD vol, wis dan niet-

gebruikte gebruikersgegevens om voldoende 
ruimte te krijgen.

13.3 GLOW-autofocussysteem

Storing Oorzaak Remedie

De microscoop kan het beeld niet scherpstellen De focus ligt buiten de geconfigureerde waarde 
voor de relatieve-autofocus-modus

	X Laat de waarde voor de relatieve-autofocus-
modus corrigeren door een servicemonteur.

De focus kan geen plat beeldvlak in het 
autofocusconfiguratie-venster vinden

	X Maak het autofocus-venster kleiner.
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14 Technische gegevens
14.1 Technische gegevens GLOW800
Fluorescentie-excitatie 790 nm (GLOW800)
Fluorescentiesignaal 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spectrums

Beeldsensor 3× 1/1,2 inch

NIR-camera High-sensitivity, HD-kleurencamera

Raadpleeg voor technische gegevens van de Leica-
operatiemicroscoop de gebruiksaanwijzing van de Leica-
operatiemicroscoop.

Camerabeeldgrootte in verhouding tot het gezichtsveld 

 

 

 

1 2 3

1 Camerabeeldgrootte
2 Gezichtsveld
3 Schermgrootte

Afgebeeld is de camerabeeldgrootte in verhouding tot het 
gezichtsveld voor de zichtbare videocamera en de GLOW800 
NIR-camera. Denk eraan dat het gezichtsveld niet helemaal 
wordt bedekt door het documentatiesysteem.

14.2 Compatibiliteit

Leica-operatiemicroscopen Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Omgevingscondities

Bij gebruik +10 °C tot +40 °C 
+50 °F tot +104 °F 
30% tot 95% rel. luchtvochtigheid 
800 mbar tot 1060 mbar luchtdruk

Opslag –30 °C tot +70 °C 
–86 °F tot +158 °F 
10% tot 100% rel. luchtvochtigheid 
500 mbar tot 1060 mbar luchtdruk

Transport –30 °C tot +70 °C 
–86 °F tot +158 °F 
10% tot 100% rel. luchtvochtigheid 
500 mbar tot 1060 mbar luchtdruk

14.4 Normen waaraan wordt voldaan
Conformiteit CE
• Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemeen 

gedefinieerd voor de veiligheid in IEC 60601-1; EN 60601-1;  
UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.

• Elektromagnetische compatibiliteit: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• De Medical Division binnen Leica Microsystems (Schweiz) AG 

beschikt over de managementsysteemcertificaten die aan de 
eisen van de internationale normen ISO 13485 voor kwaliteits-
management, kwaliteitswaarborging en milieumanagement 
voldoen.

15 Verklaring van de fabrikant 
m.b.t. de elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC)

De GLOW800 is getest in combinatie met Leica-
operatiemicroscopen. Raadpleeg voor de EMC-verklaring de 
gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop.



Deel B: GLOW800 voor ARveo 8
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16 Inleiding
16.1 Over deze gebruiksaanwijzing
De GLOW800 is een accessoire voor Leica-operatiemicroscopen. 
In deze gebruiksaanwijzing worden de functies van de GLOW800 
beschreven. 
Voor informatie en een beschrijving van de Leica operatiemicroscoop 
zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende operatiemicroscoop.

Behalve informatie over het gebruik van de 
instrumenten wordt in deze gebruiksaanwijzing 
belangrijke informatie over de veiligheid gegeven  
(zie hoofdstuk "Veiligheidsinstructies")

	X Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door 
voordat u met het product gaat werken.

16.2 Symbolen in deze 
gebruiksaanwijzing

De symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, 
hebben de volgende betekenis:

Symbool Waarschu-
wingswoord

Betekenis

Waarschuwing Waarschuwing voor een mogelijk 
gevaarlijke situatie of voor oneigenlijk 
gebruik dat kan leiden tot ernstig of  
zelfs dodelijk letsel. 

Let op Waarschuwing voor een mogelijk 
gevaarlijke situatie of voor oneigenlijk 
gebruik dat kan leiden tot licht of mid-
delzwaar letsel. 

Aanwijzing Waarschuwing voor een gevaarlijke 
situatie of voor oneigenlijk gebruik dat 
eventueel aanzienlijke materiële, 
financiële of ecologische schade tot 
gevolg kan hebben

Nuttige informatie die de gebruiker  
helpt om het product technisch juist en 
efficiënt te gebruiken. 

	X  Actie vereist; dit symbool geeft aan dat  
u een bepaalde handeling of een aantal 
handelingen moet verrichten.

17 Veiligheidsinstructies
Een Leica-operatiemicroscoop met GLOW800 weerspiegelt de 
huidige stand der techniek. Toch kunnen zich tijdens het gebruik 
gevaren voordoen. 
	X Houd u daarom altijd aan de aanwijzingen in deze gebruiksaan-

wijzing en in de gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemi-
croscoop en met name aan de veiligheidsinstructies.
	X Volgens de federale wetgeving mag dit apparaat uitsluitend 

worden verkocht door of in opdracht van een bevoegd medicus.

17.1 Beoogd gebruik
• De GLOW800 is een accessoire voor de Leica-operatiemicroscoop 

voor het bekijken van de intra-operatieve bloedstroom in het 
hersenvaatstelsel en bypass-transplantaten tijdens coronaire 
bypass (CABG) operaties en de bloedstroom tijdens plastische 
en reconstruerende chirurgie.

Contra-indicaties
• Met de medische contra-indicaties die gelden voor het gebruik 

van de Leica-operatiemicroscoop met GLOW800 in combinatie 
met een fluorescentiemedium moet rekening worden gehou-
den bij het gebruik van geschikte merksubstanties en moderne 
onderzoeksmethoden.

WAARSCHUWING

Gevaarlijk voor de ogen.
	X Gebruik de GLOW800 niet in de oogheelkunde.

17.2 Gevaren bij het gebruik
WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie door niet-steriele testkaart voor  
de GLOW800.
	X Gebruik de GLOW800-testkaart niet in het steriele veld. 
	X Gebruik deze uitsluitend in de niet-steriele omgeving.
	X Controleer de microscoopverlichting alleen in een niet-

steriele omgeving. 
	X Zorg voor een nauwkeurige parfocale instelling van de 

Leica-operatiemicroscoop. Volg de instructies voor de 
parfocale setup.

WAARSCHUWING

Gebruiker geselecteerd met een geprogrammeerde 
fluorescentie-functie.
	X De juiste gebruiker is geactiveerd.
	X Voorbereidende controle is uitgevoerd.
	X De microscoopverlichtingslamp zit binnen de tolerantie 

(zie gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop).
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WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding van de patiënt door niet-
goedgekeurde fluorescentiemedia.
	X Gebruik alleen fluorescentiemedia die zijn goedgekeurd 

voor de geplande toepassing.

WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding van de patiënt door te sterke 
GLOW800-straling.
	X Voorkom langdurig en/of overmatig frequent gebruik 

van GLOW800-straling.
	X De GLOW800-modus wordt na maximaal 180 seconden 

automatisch uitgeschakeld, om overmatige blootstelling 
van de patiënt aan GLOW800-straling te voorkomen.

17.3 Informatie voor de persoon die 
verantwoordelijk is voor het 
apparaat

	X Bij het gebruik van de GLOW800 moet een Doppler Ultrasound 
of vergelijkbaar apparaat bij de hand zijn, voor het geval er 
geen of onvoldoende bloedstroom zichtbaar is uit de 
ICG/GLOW800-procedure.

17.4 Markering
Typeplaatje

UDI-plaatje

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

Identificatiecode van de productie (PI)
Serienummer
Productiedatum

Datamatrixcode GS1
Identificatiecode van hulpmiddel (DI)

Verplicht etiket
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met het 
product gaat werken. URL voor elektronische versie van de 
gebruiksaanwijzing.
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18 Beschrijving 
18.1 Werking
De verlichting van de GLOW800 bestaat uit een xenonlamp, die in 
de Leica-operatiemicroscoop zit. Deze lamp levert zichtbaar en 
nabij-infraroodlicht. Het NIR-licht is niet zichtbaar door de opera-
tiemicroscoop, maar wordt opgenomen met een speciale camera  
en weergegeven op de monitor die op de Leica-operatiemicroscoop 
is gemonteerd.
Met de handgrepen/knoppen gedefinieerd in de 
gebruikersinstellingen kunt u wisselen tussen zichtbaar en 
GLOW800-licht.

Zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende Leica-
operatiemicroscoop. 

18.2 Opbouw
GLOW800 is een accessoire voor een M530-optiekhouder. 

18.2.1 M530-optiekhouder met GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Beeldinvoegingsmodule Leica CaptiView (optioneel)
3 Fluorescentiemodule Leica FL400, FL560 of FL400/560 

(optioneel)
4 M530-optiekhouder

�

�

�

�

�

�

1 Interface voor linker en rechter zijassistent
2 Interface voor achterste/voorste assistent, 360° draaibaar
3 Fijnfocus achterste assistent
4 Schakelen tussen zij- of achterste assistent
5 Interface hoofdoperateur, 360° draaibaar
6 GLOW800 ULT

18.3 Leica ARveo 
8-operatiemicroscoop met 
GLOW800-componenten

1

2

3

4

5

1 M530-optiekhouder
2 Videomonitor
3 Bedieningsapparaat met touchpanel
4 Handrail
5 Verlichtingseenheid met GLOW800-filters
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19 Bedieningselementen
19.1 Handgrepen

1

2

4

3

5

4

1

2

Toewijzingen van de fabrieksinstelling
1 Vergroting
2 Joystick met 4 functies
3 Werkafstand
4 Alle remmen loszetten
5 Geselecteerde remmen loszetten

De functie van de knoppen (1), (2), (3) en (5) van de 
handgrepen kan voor elke gebruiker afzonderlijk in het 
configuratiemenu worden vastgelegd.
Bij alle presets worden met knop (4) alle remmen losgezet. 
De functie van deze knop kan niet worden toegewezen. 
Voor de joystick en de andere knoppen zijn presets overeen-
komstig uw taak beschikbaar.

Handgreep-presets voor GLOW800

Step-loop

linker handgreep rechter handgreep

GLOW800 
Aan/Uit Playback

Y+

Y–

X– X+

De joystick met 4 functies (2) wordt aanbevolen voor het bedienen 
van GLOW800, omdat deze is gedefinieerd in de GLOW800-preset; 
de functie van de knoppen (1), (2), (3) en (5) van de handgrepen kan 
echter voor elke gebruiker afzonderlijk in het configuratiemenu 
worden vastgelegd.

Bij alle presets worden met knop (4) alle remmen losgezet.  
De functie van deze knop kan niet worden veranderd. 

19.2 Status-LED's en display
The LED's op de C-arm van de standaard zitten in het zicht van  
de operateur en geven informatie over de fluorescentie- en opna-
mestatus van de microscoop:

19.2.1 Leica ARveo 8 - status-LED

1
2

1 Status-LED voor fluorescentie
2 Status-LED voor opname

De fluorescentie-status-LED (1) geeft de fluorescentie-activiteit aan
 wit: geen fluorescentie,

  witlicht-modus
 blauw : FL400 is aan
 cyaan: FL560 is aan
 magenta: GLOW800 is aan

De status-LED voor opnemen (2) brandt
 rood: GLOW800 lusopname bezig

 groen: GLOW800 weergave-modus
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19.3 GUI-activering
Behalve met de handgreepknop kan GLOW800 ook worden geacti-
veerd en gedeactiveerd met het touchscreenpanel. Door tikken op 
het modus-icoon (1) verschijnt een menu met beschikbare fluores-
centie-modi. Door het tikken wordt de geselecteerde modus 
onmiddellijk actief. Door tikken op "White Light" wordt het sys-
teem teruggezet naar de witlicht-modus.

1
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20 Overzicht
20.1 Gebruik
Met het optionele accessoire GLOW800 kan de operateur nabij-
infrarood (NIR) fluorescentie (FL) van het fluorescerend materiaal 
(ICG) exciteren en bekijken met de operatiemicroscoop ARveo 8.

Het gefilterde NIR-fluorescentiesignaal van het fluorescerend 
materiaal (ICG) wordt geregistreerd door een NIR-gevoelige 
videocamera in de GLOW800-ULT en verwerkt in de rekeneenheid 
van de microscoop.

20.1.1 Fluorescentie-observatie-modi
GLOW800 biedt twee verschillende modi voor het bekijken van het 
fluorescentie-videosignaal:

Type A: pseudokleur-modus (pseudokleur AAN) 
Witlicht-objectweergave met het ingebedde fluorescentiesignaal in 
pseudokleur, video #1A

Zwart-wit (monochroom) fluorescentieweergave video#2A

Type B: Zwart-wit (monochroom) -modus (pseudokleur UIT)
Witlicht-objectweergave #1B

Zwart-wit (monochroom) fluorescentieweergave video#2B
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20.1.2 Overzicht fluorescentie-weergave
De volgende opname en de visualisatie-instellingen kunnen 
worden voorgedefinieerd in de "View Configuration"-pagina onder 
het "Settings"-gedeelte. Voor elke weergave-optie kunt u kiezen 
waar het monochrome en/of pseudokleur-beeld op de monitor 
wordt weergegeven. U kunt dit doen door het gewenste beeld naar 
de gewenste displayzone te slepen.
	X Open de "Settings" pagina zoals beschreven in 21.1.1
	X Tik op de knop "View Configuration".

De "View Configuration"-pagina wordt geopend, waar u 3 
verschillende mogelijkheden hebt om de weergave op de 
monitor te configureren: enkelvoudig (1), picture-in-picture (2), 
naast elkaar (3).

1 2 3

Enkelvoudige weergave
Enkelvoudige videoweergave op de monitor. Pseudokleur of 
monochroom. 
	X Tik op de optie enkelvoudige weergave (1).
	X Gebruik de sleepvoorziening van het touchpanel om de 

weergave van de pseudokleur-video-opname of de weergave 
van de monochrome video-opname op de statiefmonitor te 
configureren.

Picture-in-picture
Picture-in-picture-weergave van de pseudokleur- en de 
monochrome video op de monitor. 
	X Tik op de optie picture-in-picture-weergave (2).
	X Gebruik de sleepvoorziening van het touchpanel om de 

weergave van de pseudokleur-video-opname of de weergave 
van de monochrome video-opname op de statiefmonitor in de 
gewenste grootte te configureren.
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Naast elkaar
Weergave naast elkaar van de pseudokleur- en de monochrome 
video op de monitor.
	X Tik op de optie naast elkaar (3).
	X Gebruik de sleepvoorziening van het touchpanel om de 

weergave van de pseudokleur-video-opname of de weergave 
van de monochrome video-opname op de linker- of rechterzijde 
van de statiefmonitor te configureren.

AANWIJZING

De pseudokleur-foto op de "View Configuration"-pagina dient 
slechts als illustratie. 
Of de geselecteerde pseudokleur nu "GREEN" of "BLUE" is, de 
pseudocolor-foto op "View Configuration" geeft altijd "GREEN" aan, 
hoewel de monitor de door de gebruiker geselecteerde pseudokleur 
correct weergeeft.

20.1.3 Fluorescentie-video-opname
Bij de GLOW800-video-opname worden twee video's gemaakt:

1. De eerste is altijd de monochrome videostream
2. Bij de tweede stream wordt opgenomen wat is gedefinieerd  

in de "AR Ocular Settings" (zie hoofdstuk 21.1.7):
• Als "Pseudocolor" uit staat

• Alleen witlicht-objectvideo
• Als "Pseudocolor" aan staat

• Gecombineerd witlicht-objectbeeld met overlayed 
pseudokleur-fluorescentie-informatie

Alle video's worden gegenereerd door de VL (Video Left) linker 
camera en de FL linker camera van de microscoop.
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21 GLOW800-instellingen 
veranderen

21.1 Veranderbare 
gebruikersinstellingen

21.1.1 Gebruikersinstellingen-pagina openen

1

	X Tik op het menu-icoon in de linker bovenhoek van de pagina 
"Select Surgeon" (1).
De pagina "Options" wordt weergegeven:

2

	X Tik op het "Settings"-icoon (2)
De pagina "Settings" wordt weergegeven:

3
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21.1.2 Fluorescentie-instellingen
	X Open de "Settings" pagina zoals beschreven in 21.1.1
	X Tik op het " Fluorescence Settings"-icoon.

Het paneel "Select function" wordt weergegeven.
	X Tik op het tabblad "Fluorescence".

4

	X Tik op "GLOW800" (4).
De pagina "Fluorescence Settings" wordt weergegeven:

21.1.3 GLOW800-helderheid (intensiteit excitatie)
	X Volg de stappen van 21.1.2 om de "Fluorescence Settings"-

pagina te openen.

1

Aanbevolen excitatie-instellingen
De standaard en aanbevolen "Excitation"-instelling (1) is 
100%, voor een goede fluorescentie-zichtbaarheid bij 
sterkere vergrotingen en werkafstanden.

	X Pas de "Excitation"-instelling (1) aan met de schuifregelaar.
	X Druk herhaald op "Back" totdat u weer op de pagina "Options" 

bent.
	X Er kan een verzoek komen om de instellingen op te slaan: u kunt 

ze dan bij het profiel opslaan of deze eenmalig gebruiken, 
waarna de wijzigingen worden verwijderd.
	X Druk op "X".

Het live-screen wordt weergegeven.

AANWIJZING

Verander de instellingen niet en bewerk de gebruikerslijst niet als 
de microscoop bij een patiënt wordt gebruikt. De GLOW800-modus 
stopt automatisch als instellingen worden aangepast.
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21.1.4 Drempel
Met "Lower Threshold" en "Upper Threshold" kan het bereik van de 
weergegeven fluorescentie-intensiteit in de witlicht-fluorescentie-
weergave worden ingesteld. Signalen met een lage intensiteit 
(zoals ruis) en/of signalen met een hoge intensiteit kunnen worden 
uitgefilterd, door een onderste en een bovenste drempel in te stel-
len met de twee schuifregelaars. De standaardwaarden voor de 
onderste en bovenste drempel zijn 23% resp. 80% voor het obser-
veren van de volledige reeks van het fluorescentiesignalen. 

1 2

	X Verhoog of verlaag de "Upper Threshold" (1) en "Lower 
threshold" (2) met de schuifregelaars. 
	X De "Lower Threshold"-waarden kunnen ook worden veranderd 

op het live-screen met het ronde menu (3): 

3

AANWIJZING

Er wordt altijd een verschil van 10% aangehouden tussen de 
waarden voor de bovenste en onderste drempel.
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Met de testkaart is te zien hoe de "Threshold"-functie het fluorescentiesignaal beïnvloedt.

Onderste drempel op 0% en de bovenste drempel op 100% - alle fluorescentie-intensiteiten worden weergegeven

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Zwart-wit-fluorescentie-observatie 
(videomonitor)

Witlicht + fluorescentie-observatie
(videomonitor)

Onderste drempel op 60% en bovenste drempel op 100% - alleen middelhoge tot hoge intensiteit wordt weergegeven

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Zwart-wit-fluorescentie-observatie 
(videomonitor)

Witlicht + fluorescentie-observatie
(videomonitor)

Onderste drempel op 40% en bovenste drempel op 70% - alleen middelhoge tot hoge intensiteit wordt weergegeven

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

Zwart-wit-fluorescentie-observatie 
(videomonitor)

Witlicht + fluorescentie-observatie
(videomonitor)
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21.1.5 Intensiteit
Met de "Intensity"-schuifregelaar (1) worden het fluorescentiecon-
trast, de helderheid en de transparantie ten opzichte van de object-
details ingesteld. De intensiteitswaarden lopen van 0% tot 100%; 
standaard is 50%. De fluorescentie is zichtbaar in het volledige per-
centagebereik. Bijvoorbeeld bij een intensiteitswaarde van 0% is de 
fluorescentie net zichtbaar waarbij het witlicht-aandeel dominan-
ter is en bij een intensiteitswaarde van 100% is de fluorescentie 
veel intenser en dominanter.

1

	X De "Intensity"-waarden kunnen ook worden veranderd op het 
live-screen met het ronde menu (2). 

2

Minimum-intensiteitsinstelling – 0%

Midden-intensiteitsinstelling – 50%

Maximum-intensiteitsinstelling – 100%

21.1.6 BrightCare 
	X Om intensieve verlichting bij korte werkafstanden te voorko-

men, moet BrightCare (1) voor GLOW800 worden geactiveerd. 

1

Om technische redenen zijn sterke vergrotingen bij korte werkaf-
standen nadelig voor de fluorescentie-intensiteit; de begrenzing van 
de excitatie-intensiteit door Brightcare voor GLOW800 kan worden 
uitgeschakeld voor een betere excitatie en fluorescentie-intensiteit.

WAARSCHUWING

Als "BrightCare voor GLOW800" is uitgeschakeld, kan  
de lichtintensiteit schadelijk zijn voor de patiënt doordat  
er te veel licht op het weefsel in de langdurende 
GLOW800-modus valt!
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Fluorescentie-zichtbaarheid
De GLOW800-functie optimaliseert automatisch de fluorescen-
tie-zichtbaarheid voor een optimaal beeld binnen een breed werk-
bereik van microscoopparameters en ICG-dosering.
Deze parameters hebben echter een impact op de fluorescentie-
zichtbaarheid, wat met het oog op verdere optimaliseringen hierna 
wordt verklaard.

FL-zichtbaarheid =
Verlichting × dosering

Vergr.2 × WD2

FL-zichtbaarheid:  Fluorescentie-helderheid/-waarneembaarheid 
op het scherm

Verlichting: Microscoop-excitatie-intensiteit
Dosering: Hoeveelheid ingespoten ICG in mg/kg
Mag.: Vergroting
WD: Werkafstand

De ICG-dosering wordt bepaald door de anesthesist en/of 
operateur.

• Een lagere excitatie-intensiteit "Brightness GLOW800" en/of 
een lagere ICG-dosering vermindert de fluorescentie-zichtbaar-
heid, met name bij een sterke vergroting en/of grote werkaf-
stand. Een lagere fluorescentie-zichtbaarheid of fluorescentie- 
helderheid kan al bij een lagere vergroting en kleinere 
werkafstanden worden waargenomen.

• Een hogere excitatie-intensiteit "Brightness GLOW800" en/of 
een hogere ICG-dosering verhoogt de fluorescentie-
zichtbaarheid, met name bij een sterke vergroting en/of grote 
werkafstand en kan de reductie van deze twee optische 
parameters compenseren.

De fluorescentie-zichtbaarheid kan zelfs bij standaardom-
standigheden minder worden, als de efficiëntie van het ver-
lichtingssysteem lager wordt of de levensduur van de 
xenonlamp bijna verstreken is.

AANWIJZING

Bij het gebruik van de GLOW800-modus geldt een standaard-
begrenzing voor WD en vergroting. Als WD en vergroting vóór het 
uitschakelen van de GLOW800-modus boven deze grens liggen, 
worden WD en vergroting gereduceerd na het omschakelen naar de 
GLOW800-modus en wordt de afbeelding onscherp.

Deze begrenzingen kunnen zo nodig worden aangepast door de 
Leica-service of productspecialisten als de invloed op de 
signaalintensiteit duidelijk is.

AANWIJZING

Tijdens het gebruik van de WD-begrenzing moet de microscoop 
eventueel opnieuw worden ingesteld (bereiken van de WD-begren-
zingswaarde of dichterbij komen dan de WD-begrenzingswaarde) 
om scherp te kunnen stellen.

De WD- en vergrotings-begrenzingswaarden kunnen op een hogere 
of lagere waarde worden ingesteld voor alle gebruikers door Leica-
onderhoudspersoneel in het servicemenu om tegemoet te komen 
aan de behoeften van de operatie-workflow.
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21.1.7 Pseudokleur-selectie en beeldinvoeging in de oculair(s) met CaptiView 
	X Open de "Settings" pagina zoals beschreven in 21.1.1
	X Tik op het "AR Ocular Settings"-icoon.

De "AR Ocular Settings"-pagina wordt geopend:
	X Zorg dat u in het "GLOW800"-tabblad bent.

De pseudokleur kan worden ingesteld voor de monitorweergave en de oculairs* via de "AR Ocular Settings"-pagina.

Met de optionele CaptiView-beeldinvoeging in de operatiemicroscoop ARveo 8 kan de GLOW800-fluorescentie-informatie worden bekeken 
in de rechter, linker of beide oculairs als een ingevoegd digitaal beeld of als een overlay, afhankelijk van het geselecteerde fluorescentie-
observatietype en de CaptiView-instellingen.

Met pseudokleur ingesteld op "GREEN" of "BLUE"
U kunt voor "Pseudocolor" "GREEN" (1) of "BLUE" (2) kiezen voor het ingevoegde pseudokleursignaal en het fluorescentiesignaal op de 
monitor. De kleur wordt aangegeven op de "AR Ocular Settings"-pagina:

1 2

AANWIJZING

Bij het gebruik van de testkaart moeten de fluorescentie-pseudokleur-resultaten er op het monitorbeeld en het ingevoegde beeld in de 
oculair(s) er als volgt uitzien:

"GREEN" "BLUE"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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De invoeging van de GLOW800-beelden kan worden ingesteld voor elke gebruiker in het "AR Ocular Settings"-tabblad met de instelling 
"GLOW800" en de volgende opties:

• Linkeroog: "Off" en rechteroog: "Off"
Oculairs: live optisch pad naar het object in linker en rechter 
oculair.

• Linkeroog: "OFF" en rechteroog: "Optical + Digital"
Oculairs: digitaal witlicht-beeld met ingebedde fluorescentie in 
pseudokleur-video in het rechter oculair en optisch 2D-beeld in 
het linker oculair.

• Linkeroog: "OFF", rechteroog: "Digital Only"
Oculairs: met het rechteroog ziet de gebruiker het digitale beeld 
met de geselecteerde overlay-kleur van het rechter oculair.

• Linkeroog: "Optical + Digital", rechteroog: "OFF"
Oculairs: live optisch witlicht-beeld met gesuperponeerde 
digitale pseudokleur-fluorescentie in het linker oculair en live 
optisch beeld in het rechter oculair:

• Linkeroog: "Optical + Digital" en rechteroog: "Optical + Digital"
Oculairs: digitaal pseudokleur-fluorescentiebeeld-overlay in 
beide oculairs.
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Met pseudokleur op OFF

• Linkeroog: "Off" en rechteroog: "Off"
Oculairs: live optisch pad naar het object in linker en rechter 
oculair.

• Rechteroog: "Digital Only"
Oculairs: linkeroog wordt automatisch op "OFF" gezet; in het 
rechter oculair ziet de gebruiker het digitale monochrome beeld.

AANWIJZING

Bij het deactiveren van "Pseudocolor" verschijnt op de monitor:
• het monochrome fluorescentiebeeld in "Single image"-modus of
• het monochrome fluorescentiebeeld en het digitale witlicht-

beeld in picture-in-picture-weergave of weergave naast elkaar, 
afhankelijk van de instellingen op de "Viewing Configuration"-
pagina (zie 20.1.2). 

• Dankzij het ontwerp van de CaptiView-module is 
"Digital Only" alleen aan de rechterzijde mogelijk.

• Met de schuifschakelaars kunt u de helderheid in de 
modi "Optical+Digital" en "Digital Only" afzonderlijk 
instellen.

• Pseudocolor: kleurweergave in GLOW-modus.

• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het betreffende 
Leica-beeldinvoegsysteem (CaptiView).

• Als Pseudocolor is uitgeschakeld voor GLOW800 bij 
beeldinvoeging, is het overlayed fluorescentiebeeld in 
zwart-wit in het rechter oculair.

• Als het GLOW800-beeld is ingevoegd in het linker of 
beide oculairs, kan in de monitorweergave en in de 
opname een lichte verschuiving van het fluorescentie-
signaal bij snelle bewegingen plaatsvinden.

• Bij een sterke vergroting > 5,0× wordt aanbevolen om 
beeldinvoeging uit te schakelen om overlays met meer 
ruis als gevolg van technische redenen te voorkomen.
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Voor goed passende fluorescentie-overlays in oculair(s) 
wordt aanbevolen om de fluorescentiebeeldscherpstelling 
op de monitor te controleren.

Om een dubbel opgenomen of weergegeven 
fluorescentiebeeld op de monitor te voorkomen, moet de 
overlay in het linker oculair worden uitgeschakeld.

21.1.8 Pseudokleur-selectie zonder CaptiView
	X Als CaptiView niet is geselecteerd of geactiveerd, kunt u de "AR 

Ocular Settings"-pagina nog gebruiken om de pseudokleur 
"GREEN", "BLUE" of "OFF" voor de monitorweergave te 
selecteren.
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21.2 Geavanceerde 
GLOW800-instellingen

Dit zijn beveiligde GLOW800-instellingen die alleen toegankelijk 
zijn voor een servicemonteur/productspecialist.

21.2.1 Verkoopinstellingen openen

Beveiligde pagina. Alleen toegankelijk met verkoopdongel 
aangesloten op microscoop.

	X Open de "Options"-pagina door tikken op het menu-icoon 
linksboven op het scherm. 

1

	X Tik op de "Settings"-knop (1)

2

	X Tik op de "Support"-knop (2)

3

	X Tik op de "Sales"-knop (3).
De pagina "Sales settings" wordt weergegeven. 
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21.2.2 GLOW800 WD en vergrotingsbereik

Beveiligde pagina's. Alleen toegankelijk met verkoopdongel 
aangesloten op microscoop.

	X Ga naar de "Sales Settings"-pagina, zoals uitgelegd in 
hoofdstuk 21.2.1, "Verkoopinstellingen openen".

4

	X Tik op de "FL and Video Settings"-knop (4).
Nu wordt de "Fluorescence and Video Settings"-pagina geopend.
	X Tik op het "GLOW800"-tabblad.

5 6

Met deze instellingen kunt u de bereiken voor "Maximum WD" (5) 
en "Maximum Magnification" (6) bepalen voor een goede 
fluorescentie-zichtbaarheid.

De microscoop wordt standaard ingesteld op een maximale 
werkafstand van "325 mm". De maximale werkafstand kan 
worden ingesteld van 225 mm tot 600 mm.

21.2.3 Video- en beeldinstellingen

Beveiligde pagina's. Alleen toegankelijk met verkoopdongel 
aangesloten op microscoop.

Digitale zoom
	X Ga naar de "Sales Settings"-pagina, zoals uitgelegd in 

hoofdstuk 21.2.1, "Verkoopinstellingen openen".
	X Tik op de "FL and Video Settings"-knop.
	X Tik op het tabblad "General".

1 2 3

Met "Digital Zoom" wordt het displayformaat aangepast aan de 
wensen van een GLOW-gebruiker. Er zijn drie formaten beschikbaar 
die kunnen worden ingesteld met de digitale-zoom-opties (1, 2, 3). 
Standaardinstelling is "Max. Height" (1).

	X Stel de digitale-zoom-optie in op "Max Height" (1) - Omvat het 
maximaal gedetecteerde gezichtsveld in het midden van het 
scherm van de statiefmonitor.
	X Stel de digitale-zoom-optie in op "Full Width" (2) - Omvat het 

volledige horizontale gezichtsveld op het scherm van de 
statiefmonitor.
	X Stel de digitale-zoom-optie in op "Full Screen" (3) - Omvat de 

diagonaal van het gezichtsveld in de diagonaal van het scherm 
van de documentatiemonitor. 
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Max. hoogte
Omvat het maximaal gedetecteerde gezichtsveld in het midden van 
het scherm van de documentatiemonitor.
• Bijna rond beeldformaat – volledige videoresolutie

Volle breedte
Omvat het volledige horizontale gezichtsveld op het scherm van  
de documentatiemonitor
	X formaat met afgeronde hoeken – volledige horizontale 

videoresolutie

Volledig scherm:
Omvat de diagonaal van het gezichtsveld in de diagonaal van het 
scherm van de documentatiemonitor 
	X rechthoekig beeldformaat – verlaagde videoresolutie

De weergave op de monitor of in het oculair kan enigszins 
afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

Geavanceerde beeldinstellingen voor GLOW800

Beveiligde pagina. Alleen toegankelijk met verkoopdongel 
aangesloten op microscoop.

	X Ga naar de "Sales Settings"-pagina, zoals uitgelegd in 
hoofdstuk 21.2.1, "Verkoopinstellingen openen". 
	X Tik op de knop "Advanced Image Settings".

De "Advanced Image Settings"-pagina wordt geopend:

In dit gedeelte kunt u de waarden voor helderheid, contrast, 
verzadiging en RGB aanpassen.
De standaardwaarden worden ingesteld voor een goede differenti-
atie van lichte en donkere gedeelten van het beeld. Als een aanpas-
sing nodig is, kan elke waarde aan specifieke behoeften worden 
aangepast met de betreffende schuifregelaar. Waarden onder 50% 
bepalen een verzwakt en boven 50% een intensivering. Door de 
nieuwe waarden wordt het beeld meteen aangepast.

Om het contrast van de fluorescentie-informatie te verhogen ten 
opzichte van de anatomische witlicht-informatie kunnen de 
eigenschappen van de anatomische witlicht-informatie worden 
aangepast in "Advanced Image Settings" door: 
	X Tikken op het "GLOW800"-tabblad.
	X Verlaging van de kleurverzadiging van de witlicht-informatie 

van het GLOW800-beeld met de "Saturation"-schuifregelaar. 
Met minder kleurverzadiging wordt het witlicht-gedeelte van het 
beeld minder verzadigd en is de pseudokleur-fluorescentie-
informatie prominenter.

en/of
	X Verlaging van de helderheid van de witlicht-informatie van het 

GLOW800-beeld met de "Brightness"-schuifregelaar. 
Een lagere helderheid van het witlicht-gedeelte van het beeld 
vergroot het contrast en de zichtbaarheid van de pseudokleur-
fluorescentie-informatie.
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Voor het controleren van de kleurbalans kunnen de kleurvlakken 
aan de voor- en achterkant van de GLOW800-testkaart worden 
gebruikt, door het oorspronkelijke optische beeld in de oculairs te 
vergelijken met het videoweergavebeeld op de monitor.

Beeld van GLOW800-testkaart – voorzijde

Beeld van GLOW800-testkaart – achterzijde

GLOW800 -modus is niet actief: 
	X De gebruiker kan de beeldparameterwaarden veranderen.

GLOW800-modus is actief:
	X De gebruiker ziet het livebeeld onder de preview-modus en kan 

de beeldparameterwaarden veranderen, wat meteen van 
invloed is op het livebeeld.

White Balance
"Auto White Balance" (1) kan alleen worden uitgevoerd voor  
"White Light"-modus.

1

Om de kleurbalans op een referentiestandaard in te stellen, plaats 
een wit object onder de microscoop die het hele gezichtsveld 
bestrijkt, stel de verlichtingsintensiteit in op het gewenste niveau 
en tik op de knop "Auto White Balance" (1).
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22 Opnemen
22.1 Opname starten / foto opslaan
Door GLOW800-modus in/uit te schakelen (met toegewezen 
knoppen op de handgreep en/of voetschakelaar) wordt de opname 
automatisch gestart/gestopt. Na 3 minuten worden de modus en 
de opname automatisch gestopt en wordt teruggekeerd naar de 
witlicht-modus. Tevens kunt u GLOW800-foto's nemen via een 
toegewezen handgreep- en/of voetschakelaarknop of het camera 
(2) -icoon op het touchpanel.

1 2

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de operatiemicro-
scoop ARveo 8 voor gedetailleerde instructies voor het 
gebruik van het ingebouwde opnamesysteem.

22.2 Weergave
22.2.1 Via handgreep/voetschakelaar 
	X De als laatste opgenomen GLOW800-lus kan worden weergege-

ven door drukken op de toegewezen weergaveknop op de 
microscoop handgreep (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van 
de ARveo 8 voor alle toewijsbare functies). De weergave is 
alleen op de monitor te volgen, aangegeven door een geel 
kader rond de videoweergave.
	X Druk om de weergave te stoppen nogmaals op de weergaveknop.

22.2.2 Via het touchpanel
	X Tik op het "Data review"-icoon (1) om een lijst van opnamen 

voor weergeven en kopiëren te maken.

1

Het volgende menu verschijnt:

2 3

	X Tik op de knop "Preview & Export" (3). 
De lijst met opnamen en opgeslagen beelden wordt 
weergegeven:

	X Om een van de video's of de foto's te bekijken, tik op de 
betreffende thumbnail.
U krijgt een gedetailleerde weergave van de video of de foto op 
het touchpanel. 

4

Met de videospeler kan door de tijdlijn worden gescrold. Door 
tikken op het vergrotings-icoon (4) wordt de weergave op de 
monitor en op het touchpanel weergegeven.
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23 Voorbereiding vóór de 
operatie (ARveo 8)

23.1 Een profiel selecteren met 
GLOW800-instellingen

 
	X Selecteer een operateurprofiel waarvoor het GLOW800-profiel 

al is aangemaakt op de pagina "Select surgeon":
Is dit er niet, maak dan een nieuw operateurprofiel aan.

23.2 Een nieuw operateurprofiel 
aanmaken

23.2.1 Registreer de nieuwe profieldetails
	X Tik op de knop "Create New" (1) op de pagina "Select surgeon":

1
De pagina "Create New Surgeon Profile" wordt weergegeven

 
	X Vul ten minste de verplichte gegevens in voor een operateur-

profiel, d.w.z. voornaam en een unieke acroniem van 3 letters. 
Velden met een * zijn verplicht.

U kunt uw achternaam en een "wachtwoord" invoeren om 
uw instellingen te beveiligen. Dit wordt aanbevolen om on 
bedoelde wijzigingen door andere operateurs of personeel 
te voorkomen. Het "passcode" (wachtwoord) moet als 
bevestiging tweemaal worden ingevoerd.

1 2

U kunt op "Copy" (1) of op "Create New" (2) drukken. 
• Met de functie "Copy" (zie hoofdstuk 23.2.2) kunt u instellingen 

van een preset of een bestaand operateurprofiel kopiëren, die 
dan aan uw behoeften kunnen worden aangepast.

• Met de functie "Create New" (zie hoofdstuk 23.2.3) kan met een 
lege gebruikersinstellingenlijst worden gestart die u kunt 
configureren.
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23.2.2 Instellingen kopiëren van de GLOW800 (Vascular) -preset of bestaand operateurprofiel
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u bestaande instellingen in uw nieuw aangemaakt operateurprofiel kunt kopiëren met behulp van 
een bestaand operateurprofiel of de fabrieks-GLOW800 (Vascular) -preset.

	X Tik op de knop "Copy" (1) op de pagina "Create New Surgeon Profile".

1

De lijst met bestaande profielen en profielen wordt op het scherm weergegeven:

1 2

De fabriekspresetprofielen worden bovenaan weergegeven 
en worden doorgaans voorafgegaan door een underscore 
(d.w.z. _Vascular)

 U hebt nu twee opties: 

Kopiëren van de voorgedefinieerde GLOW800 (Vascular) -preset Kopieer de instellingen van een bestaand operateurprofiel
	X Klik op het _Vascular-profiel (1) en bevestig met "OK" (2)

Het dialoogvenster is gesloten en het Vascular-profiel wordt 
nu gekopieerd in het operateurprofiel; de GLOW800-modus 
kan worden geactiveerd door de joystick van de linker 
handgreep naar links te drukken.
	X Druk op de knop "Create New" om het nieuwe 

operateurprofiel te registreren.

	X Klik op het operateurprofiel dat u wilt kopiëren en bevestig 
met "OK" (2).
Het dialoogvenster is gesloten en het geselecteerde opera-
teurprofiel en functietoewijzingen worden nu in het nieuwe 
operateurprofiel gekopieerd dat u net hebt aangemaakt.
	X Druk op de knop "Create New" om het nieuwe 

operateurprofiel te registreren.
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In beide gevallen (kopiëren van Vascular-preset of kopiëren van bestaand operateurprofiel) wordt na het drukken op "Create New" het  
live-screen weergegeven. U ziet de naam van het operateurprofiel in de rechter bovenhoek van het scherm (1):

1

	X U kunt nu de stappen volgen die staan beschreven in 23.2.4 om de gebruikersinstellingen te configureren.
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23.2.3 Een volledig nieuw profiel aanmaken
Voor het aanmaken van een nieuw profiel moet u eerst de stappen 
van 23.2.1 volgen. 
	X Na het invoeren van de nieuwe operateurgegevens drukt u niet 

op "Copy", maar op de knop "Create New" om het nieuwe 
profiel te registreren. 
Het nieuwe operateurprofiel wordt met een lege instellingen-
lijst geregistreerd die u kunt configureren.
Op het live-screen dat wordt weergegeven kunt u de naam  
van het operateurprofiel in de rechter bovenhoek van het 
scherm (1) zien:

1

	X U kunt nu de stappen volgen die staan beschreven in 23.2.4 om 
de gebruikersinstellingen te configureren. 

23.2.4 Gebruikersinput configureren op 
de handgrepen

Zorg dat u op het live-screen bent voor het geselecteerde of nieuw 
aangemaakte operateurprofiel:

1

	X Druk op de menu-knop (1) in de linker bovenhoek van het 
scherm om de lijst met opties weer te geven.
Het opties-scherm wordt weergegeven:

2
	X Tik op de knop "User Inputs" (2) om het menu "User Inputs" te 

openen.
Het menu "User Inputs" wordt weergegeven:

3
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	X Tik op de knop "Handles" (3) om de instellingen voor de  
"Left Handle" (Linker handgreep) weer te geven.
Het configuratiescherm voor de linker handgreep wordt 
weergegeven:

U kunt nu de handgreep-instellingen voor het geselecteerde 
operateurprofiel bekijken of bewerken.

AANWIJZING
	X Klik op "Right" als u de rechter handgreep wilt configureren.

23.2.5 Voorbeeld van het toewijzen van 
de GLOW800-functie

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de AAN/UIT-functie van 
GLOW800 aan een knop van de linker handgreep kunt toewijzen.

AANWIJZING
Dit proces kan ook worden gebruikt voor een knop waar u een 
andere functie aan wilt toewijzen. 

	X Klik op de configuratiepagina voor de handgreep op de knop 
waar u de activering van de GLOW800-modus aan wilt toewijzen.
Vervolgens wordt het popup-venster "Select function" voor de 
geselecteerde knop weergegeven:

1
	X Selecteer het tabblad "Fluorescence" (1).

Er wordt een lijst met beschikbare FL-functies weergegeven:

2 3
	X Selecteer de GLOW800-functie (2) en tik op "Confirm" (3) om de 

instellingen op te slaan.

Druk op "Delete" om terug te gaan en op "Cancel" als u een 
andere functie wilt selecteren.

Er verschijnt een functioneel overzicht van de linker handgreep:
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4
	X Tik op de knop "Back" (4) als u klaar bent met het aanpassen 

van uw instellingen.
Het venster "Save Surgeon Settings" wordt weergegeven:

5 6

	X Sla de instellingen op door drukken op "Yes, change in profile" 
(6). Wilt u de instellingen niet opslaan, druk dan op "No, only 
use now" (5).
	X Ga terug in de menuhiërarchie door herhaald op "Back" te 

drukken totdat u bij de pagina "Options" bent:

7
	X Druk op "X" (7) om terug te keren naar het live-screen.

Het live-screen wordt weergegeven:

23.2.6 GLOW800-preset selecteren

AANWIJZING
De preset kan worden gebruikt om de GLOW800 AAN/UIT-
functionaliteit van de microscoop snel in te schakelen.

Dit preset-profiel kan worden gebruikt en aangepast, maar eventu-
ele wijzigingen van de profielinstellingen worden niet opgeslagen; 
daarom worden telkens bij het opstarten de standaard-profielin-
stellingen hersteld.

Door de joystick van de linker handgreep naar links te bewegen, 
wordt de GLOW800-modus geactiveerd resp. gedeactiveerd.

Deze preset kan ook worden gebruikt als een startpunt bij het 
aanmaken van een nieuw operateurprofiel (zie 23.2.2).

Omdat de wijzigingen voor deze preset niet kunnen worden 
opgeslagen, wordt het ten zeerste aanbevolen om een nieuw 
operateurprofiel voor een volledige workflow aan te maken.

1

	X Tik in het menu "Select Surgeon" op de knop "Show preset 
profiles" (1) voor een lijst met preset-profielen, afhankelijk van 
de geïnstalleerde licenties.
De lijst met preset-profielen wordt weergegeven:
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2

	X Selecteer de "_Vascular"-preset (2).
Als dit preset-profiel wordt gekozen, verschijnt een popup om de 
gebruiker te informeren over de profielbegrenzingen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om een bestaand operateurpro-
fiel te wijzigen of een nieuw operateurprofiel toe te voegen voor 
het integreren van de GLOW800-functie in een volledige workflow.

De volgende functies worden toegewezen bij het selecteren van de 
GLOW800-preset: 

Step-loop

linker handgreep rechter handgreep

GLOW800 
Aan/Uit Playback

Y+

Y–

X– X+

U kunt terugschakelen naar de witlicht-modus door de 
joystick van de linker handgreep weer naar links te drukken.
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24 Controleer werking en 
instelling van de verlichting

24.1 Checklist vóór de operatie 
(GLOW800)

Optische toebehoren schoonmaken
	X Controleer of alle optische toebehoren schoon zijn.
	X Stof en vuil verwijderen .

GLOW800-toepassing
	X Bij het gebruik van de GLOW800 moet een Doppler Ultrasound 

of vergelijkbaar apparaat bij de hand zijn, voor het geval er geen 
of onvoldoende bloedstroom zichtbaar is uit de ICG/GLOW800-
procedure.

Uitbalanceren
	X Balanceer de microscoop uit na nieuwe uitrusting (zie 

gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop).

Operationele controle 
	X Schakel de microscoop in.
	X Schakel de verlichting in. 
	X Controleer de microscoopverlichting.
	X Test de GLOW800 met de testkaart.

Steriliteit
	X Breng de steriele hoes aan.

Raadpleeg voor steriliseerbare componenten van de Leica-
operatiemicroscoop de betreffende gebruiksaanwijzing. 

24.2 Testkaart
Om de werking van de GLOW800-functie te controleren en te 
testen, om de afstelling van het witlicht en fluorescentiebeeld 
alsmede het verlichtingsniveau te controleren, moet de 
GLOW800-testkaart worden gebruikt.

WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie door niet-steriele testkaart voor  
de GLOW800.
	X Gebruik de GLOW800-testkaart niet in het steriele veld. 
	X Gebruik deze uitsluitend in de niet-steriele omgeving.
	X Controleer de microscoopverlichting alleen in een niet-

steriele omgeving. 
	X Zorg voor een nauwkeurige parfocale instelling van de 

Leica-operatiemicroscoop. Volg de instructies voor de 
parfocale setup.

Bereid de test als volgt voor:

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 Velden met geleidelijk afnemende NIR-intensiteit 0 = helder tot 
9 = donker

2 Lage intensiteit NIR-fluorescentievlak inclusief 4 verschillende 
witlicht-kleurvlakken

3 Rondje hoge intensiteit NIR-fluorescentiesignaal
4 Gat voor bevestiging van de kaart
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24.3 Voorbereiding

WAARSCHUWING

Gebruiker geselecteerd met een geprogrammeerde 
fluorescentie-functie.
	X De juiste gebruiker is geactiveerd.
	X Voorbereidende controle is uitgevoerd.
	X De microscoopverlichtingslamp zit binnen de tolerantie 

(zie gebruiksaanwijzing van de Leica-
operatiemicroscoop).

Bereid de test als volgt voor:
	X Gebruik voor algemene tests de GLOW800-preset.
	X Plaats de GLOW800-testkaart onder de microscoop.

WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie door niet-steriele testkaart voor de 
GLOW800.
	X Gebruik de GLOW800-testkaart niet in het steriele veld. 
	X Gebruik deze uitsluitend in de niet-steriele omgeving.
	X Controleer de microscoopverlichting alleen in een niet-

steriele omgeving. 
	X Zorg voor een nauwkeurige parfocale instelling van de 

Leica-operatiemicroscoop. Volg de instructies voor de 
parfocale setup.

	X Stel de werkafstand (WD) in op 350 mm.
	X Plaats de microscoop, om reflecties te voorkomen, in een kleine, 

maar voldoende grote hoek boven de testkaart.
	X Volg de instructies voor de parfocale setup.
	X Stel scherp door de microscoop op de maximale vergroting in te 

stellen (niet scherpstellen!).
	X Zet na instellen en scherpstellen de vergroting op 3,0×.
	X Verplaats de testkaart naar het midden van het gezichtsveld.
	X Ga naar GLOW800-modus door drukken op de GLOW800-Aan/

Uit-knop op de handgreep.
	X Stel de fluorescentieverlichting in op 50%.
	X De GLOW800-testkaart is nu zichtbaar in het oculair in witlicht 

en op de optionele monitor in witlicht-fluorescentie.

W
er

ka
fs

ta
nd

 =
 3

50
 m

m

1 Microscoop-optiekhouder
2 Testkaart

Beeld in oculair:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Weergave van de testkaart in witlicht-waarneming:
Met de gaten in de kleurvlakken kan de afstelling van het 
fluorescentie- en witlicht-beeld worden gecontroleerd.
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24.4 Functiebereiken van testkaart
Tests in modus witlicht-fluorescentie-observatie
Controleer de afstelling van het fluorescentiebeeld met het  
witlicht-beeld.

1. Alle lichte fluorescentie-punten moeten precies in de gaten 
van de kleurvlakken (A-D) vallen.

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. Controleer de fluorescentie-intensiteit (A–D).
Bij de vereiste WD = 350 mm, 
vergroting = 3,0× en 
helderheid GLOW800 = 50%
In GLOW800-fluorescentie-modus moeten ten minste de 
fluorescentie-balken 1-6 zichtbaar zijn (E)!

3. Controleer of de fluorescentie-pseudokleur de juiste voor u is.

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. Controleer de kleuren (F–I) van het witlicht-beeld in de 
witlicht-modus. De zachte kleuren van de 4 kleurvlakken rood, 
geel, groen en blauw moeten met dezelfde kleur op de 
videomonitor worden weergegeven.

Tests in modus zwart-wit-fluorescentie-observatie

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Controleer de fluorescentie-intensiteit. Bij de vereiste WD = 350 mm, 
vergroting = 3,0× en verlichting = 50% in GLOW800-fluorescentie-
modus moeten ten minste de fluorescentie-balken 1-6 zichtbaar zijn.

Zijn er minder balken zichtbaar, controleer dan of:
• De kaart is verlopen
• De drempel staat ingesteld op 0% (lager) tot 100% (hoger).
• De verlichtingssystemen correct werken:

• De luxmeter-weergave in orde is
• Het aantal branduren van de lamp niet te hoog is
• De lichtgeleider in orde is

Neem contact op met de Leica-service als verder onderzoek nodig is.
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25 Bediening
WAARSCHUWING

Gevaar voor verwonding van de patiënt door  
niet-goedgekeurde fluorescentiemedia.
	X Gebruik alleen fluorescentiemedia die zijn goedgekeurd 

voor de geplande toepassing.

Bij het gebruik van de GLOW800 moet een Doppler 
Ultrasound of vergelijkbaar apparaat bij de hand zijn, voor 
het geval er geen of onvoldoende bloedstroom zichtbaar is 
uit de ICG/GLOW800-procedure.

25.1 Gebruik van de GLOW800
	X Schakel de verlichting van de Leica-operatiemicroscoop in. 
	X Selecteer een gebruiker: selecteer de gebruikers-preset "Fluo-

rescence Vascular GLOW800" of een eigen GLOW800-gebruiker.

25.2 De GLOW800-functies bedienen
Bedienen van de GLOW800-functies, bv. van de linker handgreep van 
de microscoop 

Step-loop

linker handgreep rechter handgreep

GLOW800 
Aan/Uit Playback

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Met de handgreep kan worden omgeschakeld tussen witlicht-
modus (GLOW800 Aan/Uit) en GLOW800-modus. 

	X Druk de joystick naar links om tussen de modi te schakelen.

WAARSCHUWING 

Gevaar voor verwonding van de patiënt door te sterke 
GLOW800-straling.
	X Voorkom langdurig en/of overmatig frequent gebruik 

van GLOW800-straling.

De GLOW800-modus wordt na maximaal 180 seconden 
automatisch uitgeschakeld (preset - de waarde kan worden 
veranderd), om overmatige blootstelling van de patiënt aan 
GLOW800-straling te voorkomen.

Met de "GLOW800 On/Off"-functie worden de 
GLOW800-verlichting en de GLOW800 gevoelige camera 
geactiveerd, worden de GLOW800-videosignalen naar de 
video-uitgangen van het systeem gestuurd en wordt de 
video op de monitor weergegeven.
Tegelijkertijd wordt de opname van het GLOW800-videosig-
naal gestart.
Als nogmaals op de knop "GLOW800 On/Off" wordt gedrukt, 
gaat het systeem weer in de witlicht-modus, worden de 
GLOW800-functies uitgeschakeld en is de 
GLOW800-opname beëindigd.

Loop afspelen 
	X Door de joystick naar rechts te drukken wordt de weergave van 

de als laatste opgenomen lus op het opnamesysteem gestart.

Vorige lus
	X Door de joystick herhaald omlaag te drukken, kunt u teruggaan 

naar eerder opgenomen GLOW800-lussen. 
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26 Verzorging en onderhoud
De GLOW800 is een accessoire voor een Leica-operatie-
microscoop. Voor verzorging en onderhoud raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop.

27 Afvalverwijdering
Voor de verwijdering van de producten moeten de desbetreffende geldende wetten in acht worden genomen, waarbij een beroep moet 
worden gedaan op afvalverwerkingsbedrijven. De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled.
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28 Wat te doen als ...?
Bij storingen van elektrische functies altijd eerst controleren: 
• Staat de hoofdschakelaar in de aan-stand?
• Zijn alle voedingskabels correct aangesloten?
• Zijn alle verbindingskabels correct aangesloten?
• Zijn alle videokabels correct aangesloten?

28.1 Algemeen

Raadpleeg bij storingen van de Leica-operatiemicroscoop de gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop.

28.2 GLOW800
28.2.1 Kalibratie

Observatie Oorzaak Remedie

De GLOW800-invoeging in het oculair komt niet 
overeen met het optische beeld.

De CaptiView-kalibratie is verloren gegaan 	X De kalibratie moet opnieuw worden 
uitgevoerd. 
	X Neem contact op met de Leica-service.

Het GLOW800-fluorescentiebeeld is onjuist 
uitgelijnd ten opzichte van het witlicht-beeld.

De instellingen voor beide beelden zijn onjuist 	X De instellingen moeten worden aangepast 
aan beid beelden. 
	X Neem contact op met de Leica-service.

28.2.2 VPU

Observatie Oorzaak Remedie

Onjuiste informatie wordt weergegeven voor 
interpretatie voor de gebruiker 

Kalibratiefout apparaat-algoritme 	X Gebruik reset-knop voor rebooten/resetten 
van systeem.

Onjuiste preoperatieve controle 	X Herhaal preoperatieve procedure.
	X Neem contact op met de Leica-service.

Het systeem start niet op Elektronische storing 	X Neem contact op met de Leica-service.

Het videosignaal geeft een rood kruis /rode "X" Camerasignaal weg 	X Gebruik reset-knop voor rebooten/resetten 
van systeem.
	X Neem contact op met de Leica-service.

Het systeem is bevroren/ geen reactie Software-initialisatiefout 	X Gebruik reset-knop voor rebooten/resetten 
van systeem.

28.2.3 Begrenzing

Observatie Oorzaak Remedie

Bij sterke vergroting is de GLOW800-fluorescentie 
onscherp, hoewel het witlicht-beeld scherp is

Bij sterke vergroting kan de NIR-focus verschillen 
van de WL-focus

	X Verlaag de vergroting totdat u een scherp 
GLOW800-beeld hebt
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Observatie Oorzaak Remedie

Sommige delen van het fluorescentiebeeld zijn 
scherp (belangrijke delen), andere zijn onscherp

De onscherpe fluorescentie bedekt het object 
niet, de fluorescentie zweeft boven het object

Zelfs als de ROI scherp is, kunnen andere 
fluorescente delen dat niet zijn en voor een 
storende, zwevende fluorescentie zorgen. Als niet 
alle fluorescente delen scherp kunnen zijn, kan 
dit effect niet worden vermeden.

Dubbele fluorescentie, een zwevend met latentie 
op de monitor en in de opname

Bij invoeging van de fluorescentie in het linker 
oculair wordt het fluorescentiebeeld opgenomen 
en dubbel weergegeven op de monitor

	X Om het dubbele fluorescentiebeeld te 
voorkomen, moet de overlay in het linker 
oculair worden uitgeschakeld.

Het bloedstroomsignaal is zwak/donker, 
onzichtbaar of ruisachtig

Het fluorescentiesignaal is erg zwak door de 
sterke vergroting en/of de werkafstand

	X Zorg dat de GLOW800-verlichting/-excitatie 
op 100% staat, verlaag de vergroting en/of 
vergroot de ICG-dosis zo mogelijk.

Met een ICG-dosering van 12,5 mg/75 kg gene-
reert de GLOW800 fluorescentiebeelden met een 
goede zichtbaarheid zelfs bij sterkere vergroting 
of grotere werkafstand.

De efficiëntie van de verlichtingslamp is laag en 
deze moet worden vervangen; of het verlich-
tingssysteem voldoet niet meer aan de specifica-
ties (geringe lichtgeleiding van de glasvezel of de 
verlichtingsstraal)

	X Controleer de levensduur van de 
verlichtingslamp en het verlichtingssysteem. 
	X Neem zo nodig contact op met de Leica-

service voor professioneel onderzoek.

28.2.4 Correcties door de gebruiker

Observatie Oorzaak Remedie

Geen scherp GLOW800-beeld en geen scherp 
witlicht-beeld op de monitor

De video-fijnfocus is niet goed ingesteld 	X Druk op de parfocaal-knop of stel de fijnfocus 
handmatig in door drukken op de knoppen 
(+) of (-).

De dioptrie-instellingen van het operateurs-
oculair zijn onjuist en u werkt niet parfocaal

	X Druk op de parfocaal-knop, stel de WD in 
voor een scherp videobeeld en stel de 
dioptrieën correct in.

Het stroomsignaal is overbelicht Fijne aders en perfusie worden te licht 
weergegeven. Waarschijnlijk is de ICG-
concentratie van de bolus te hoog

	X Verlaag de ICG-dosering tot 12,5 mg/75 kg 
en/of verlaag de GLOW-helderheid 
(verlichtings-/ excitatie-intensiteit) tot 50%.

Het stroomsignaal is oververzadigd of te 
dominant

Het signaal is niet transparant meer en het 
signaal lijkt vlak. De GLOW-"intensiteit" is 
mogelijk te sterk

	X Verlaag de GLOW-"intensiteit" tot de normale 
waarde van 50% of minder.

Het stroomsignaal is zwak De fluorescentie is zwak, de stroom in fijne aders 
wordt niet aangegeven. De ICG-concentratie kan 
te laag zijn

	X Verhoog zo mogelijk de ICG-dosering.

Het stroomsignaal is te licht De GLOW-"intensiteit" is te laag 	X Verhoogde GLOW-"intensiteit", standaard  
is 50%.
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Observatie Oorzaak Remedie

Ingevoegd fluorescentiebeeld in het oculair is licht/
vaal, terwijl het signaal op de monitor goed is

Het fluorescentiesignaal is te zwak voor een 
goede overlay bij sterkere vergrotingen en WD's

	X Verklein de vergroting en controleer of de 
verlichtings-/excitatie-instellingen ten 
minste 100% zijn.

De helderheid van het ingevoegde beeld is te 
gering

	X Verhoog de helderheid van de CaptiView-
invoeging.

Het GLOW800 -beeld is niet helder genoeg Bij kleine WD's en een sterke vergroting verlaagt 
BrightCare Plus de verlichting/excitatie voor 
GLOW800

	X Deactiveer BrightCare Plus voor GLOW800 
voor een maximale excitatie-intensiteit.

Het GLOW800-beeld geeft alleen zeer intensieve 
fluorescentie weer. Lage intensiteitsfluorescentie 
en stroomsignaal in fijne aders ontbreken

Het onderste-drempelniveau is te hoog ingesteld 	X Verlaag het onderste-drempelniveau naar  
≤ 8% voor weergave van de volledige reeks 
van de fluorescentie-intensiteit.

Het stroomsignaal in fijne aders is soms niet 
zichtbaar, alleen sterke FL wordt aangegeven

De GLOW "Lower Threshold" is mogelijk te hoog 
ingesteld door een onbedoelde handgreepbedie-
ning

	X Om onbedoelde veranderingen van de 
drempel te voorkomen, controleer of GLOW 
"Lower Threshold" "+" of "–" functie op 
actief is gezet op een handgreepknop. Zo ja, 
wis deze functie dan in de handgreep-
instellingen.

Het stroomsignaal ten opzichte van het 
objectcontrast is te laag 

De kleurverzadiging van het GLOW-beeld is  
te sterk 

	X Verlaag de GLOW-verzadiging.

Het witlicht-gedeelte van het GLOW-beeld heeft 
geen kleur 

De kleurverzadiging van het GLOW-beeld is  
te zwak 

	X Verhoog de GLOW-verzadiging.
NB Een verhoogde verzadiging kan het 

contrast van de gesuperponeerde 
FL-informatie op het WL-objectbeeld 
doen afnemen.

Het ingevoegd fluorescentiebeeld in het oculair is 
licht/vaal, terwijl het signaal op de monitor goed is

Het fluorescentiesignaal is te zwak voor een 
goede overlay bij sterkere vergrotingen en WD's

	X Verklein de vergroting en controleer of de 
verlichtings-/excitatie-instellingen ten 
minste 100% zijn.

2) De helderheid van het ingevoegde beeld is te 
gering 

	X Verhoog de helderheid van de CaptiView-
invoeging.

Lage fluorescentie bedekt grote delen van het 
beeld

Externe NIR-straling is gedetecteerd en wordt 
weergegeven

	X Schakel de externe lichtbron uit, die NIR-
straling in het door GLOW800 gedetecteerde 
spectrale bereik produceert en/of verhoog  
de onderste drempel naar 8%.

Een fluorescentiesignaal wordt gereflecteerd 
door omliggend weefsel

	X Verhoog de onderste drempel naar 8%–12%.

De resterende ICG bevat weinig fluorescentie 	X Verhoog de onderste drempel naar 8%–12%.
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28.2.5 Storing

Observatie Oorzaak Remedie

Er wordt geen GLOW-beeld weergegeven GLOW800-modus is niet actief 	X Controleer of de fluorescentie-LED en het 
bedieningsapparaat de GLOW800-modus 
aangeven.
	X Controleer of de GLOW800-aan/uit-functie is 

toegewezen aan de juiste knop en handgreep.
	X Gebruik de testkaart om goed te testen.
	X Schakel de Leica-service in als het probleem 

blijft bestaan.

Geen scherp GLOW800-beeld op de monitor bij 
geringe vergroting, maar het witlicht-beeld is 
scherp, zelfs bij geringe vergrotingen

De fluorescentie-focusvlak is ontregeld. 	X Neem contact op met de Leica-service.

Storende fluorescentiesignalen met name bij het 
buitenste gezichtsveld

Omgevings-NIR-licht >800 nm wordt gedetec-
teerd door de GLOW-camera in het buitenste 
gezichtsveld, terwijl de focuspunt lager zit

	X Schakel de externe lichtbron uit, die NIR-
straling in het door GLOW800 gedetecteerde 
spectrale bereik produceert.

De GLOW-verlichting raakt de rand van de holte 
en produceert storende fluorescentie-artefacten

	X Sluit de verlichtingsiris, zodat onbelangrijke 
gebieden niet worden verlicht.

Het GLOW-fluorescentie-videobeeld wordt over 
het volledige gezichtsveld verzadigd

Omgevings-NIR-licht van een OR-lichtbron of 
OR-ruimteverlichting bereikt het objectveld en 
wordt gedetecteerd door de fluorescentiecamera 
over het gehele gezichtsveld

	X Schakel de externe NIR-lichtbron uit.
	X Schakel voor detectie van deze lichtbron in de 

OR-schakelaar de microscoopverlichting uit 
en stel de microscoop in GLOW-modus scherp 
op een wit papier.
	X Zolang het onjuiste signaal aanwezig is, is het 

omgevings-NIR-licht actief. Schakel de 
OR-lichtbronnen een voor een uit totdat het 
probleem verholpen is.

Het stroomsignaal verschijnt donker op 
3D-monitoren 

Als van onderaf en/of vanaf de zijkant op de 
monitor wordt gekeken, wordt het waargenomen 
beeld donkerder

	X Zorg dat u recht op de monitor kunt kijken.

28.2.6 Ingebouwde opname

Observatie Oorzaak Remedie

Geen GLOW-fluorescentiebeeld op de monitor, 
ook niet ingevoegd, hoewel alles eerder goed 
werkte

Geen schijfruimte meer op het ARveo 
8-opnamesysteem. 

	X Controleer de capaciteit van het ARveo 
8-opnamesysteem:
	X Als de schijf van het ARveo 8-opnamesysteem 

vol is, wis dan niet-gebruikte gebruikersgege-
vens om voldoende ruimte te krijgen.



Technische gegevens

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 81

29 Technische gegevens
29.1 Technische gegevens GLOW800
Fluorescentie-excitatie 790 nm (GLOW800)
Fluorescentiesignaal 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spectrums

Beeldsensor 3× 1/1,2 inch

NIR-camera High-sensitivity, HD-kleurencamera

Raadpleeg voor technische gegevens van de Leica-
operatiemicroscoop de gebruiksaanwijzing van de Leica-
operatiemicroscoop.

Camerabeeldgrootte in verhouding tot het gezichtsveld 

 

 

 

1 2 3

1 Camerabeeldgrootte
2 Gezichtsveld
3 Schermgrootte

Afgebeeld is de camerabeeldgrootte in verhouding tot het 
gezichtsveld voor de zichtbare videocamera en de GLOW800 
NIR-camera. Denk eraan dat het gezichtsveld niet helemaal 
wordt bedekt door het documentatiesysteem.
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29.2 Compatibiliteit

Leica-operatiemicroscopen ARveo 8

29.3 Omgevingscondities

Bij gebruik +10 °C tot +40 °C 
+50 °F tot +104 °F 
30% tot 95% rel. luchtvochtigheid 
800 mbar tot 1060 mbar luchtdruk

Opslag –30 °C tot +70 °C 
–86 °F tot +158 °F 
10% tot 100% rel. luchtvochtigheid 
500 mbar tot 1060 mbar luchtdruk

Transport –30 °C tot +70 °C 
–86 °F tot +158 °F 
10% tot 100% rel. luchtvochtigheid 
500 mbar tot 1060 mbar luchtdruk

29.4 Normen waaraan wordt voldaan
•  Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemeen gedefinieerd voor de veiligheid in IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Elektromagnetische compatibiliteit: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• De Medical Division binnen Leica Microsystems (Schweiz) AG beschikt over de managementsysteemcertificaten die aan de eisen  

van de internationale normen ISO 13485 voor kwaliteitsmanagement, kwaliteitswaarborging en milieumanagement voldoen.

30 Verklaring van de fabrikant m.b.t. de elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC)

De GLOW800 is getest in combinatie met Leica-
operatiemicroscopen. Raadpleeg voor de EMC-verklaring de 
gebruiksaanwijzing van de Leica-operatiemicroscoop.
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