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Takk for at du har kjøpt et operasjonsmikroskopsystem fra Leica.
Under utviklingen av systemene våre har vi lagt stor vekt på enkel og selvforklaren-
de betjening. Likevel anbefaler vi deg å lese nøye gjennom denne brukerhåndbo-
ken for å kunne utnytte alle fordelene med det nye operasjonsmikroskopet.
Du finner verdifull informasjon om Leica Microsystems produkter og tjenester, samt 
adressen til nærmeste Leica-forhandler på hjemmesiden vår:

www.leica-microsystems.com

Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper du får glede av kvaliteten og 
ytelsen på operasjonsmikroskopet fra Leica Microsystems.

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

Ansvarsfraskrivelse
Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Informasjonen i denne brukerhåndboken er direkte relatert til bruk av utstyret. 
Medisinske avgjørelser er behandlende leges ansvar.
Leica Microsystems har gjort sitt ytterste for å lage en fullstendig og tydelig 
brukerhåndbok som fremhever de viktigste bruksområdene for produktet.  
Ta kontakt med din lokale Leica-forhandler for ytterligere informasjon om bruken 
av produktet.
Du må aldri bruke et medisinsk produkt fra Leica Microsystems uten å ha forstått 
bruken og ytelsen av produktet fullstendig.

Ansvar
Se våre generelle salgsvilkår- og betingelser for informasjon om vårt ansvar. 
Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen begrenser noen av våre forpliktelser på 
noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eller utelukker 
noen av våre forpliktelser som ikke kan utelukkes i den gjeldende lovgivningen.
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1 Innføring
1.1 Om denne brukerhåndboken
GLOW800 er et tilbehør til Leica-operasjonsmikroskoper. 
I denne brukerhåndboken beskrives funksjonene til GLOW800. 
Du finner informasjon om og beskrivelse av Leica-operasjonsmikro-
skopet i brukerhåndboken til det respektive operasjonsmikroskopet.

I tillegg til opplysninger om bruken av instrumentene  
inneholder denne brukerhåndboken også viktig sikker-
hetsinformasjon (se kapittelet "Sikkerhetsmerknader")

	X Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker 
produktet.

1.2 Symbolene i brukerhåndboken
Symbolene som brukes i brukerhåndboken, har følgende betydning:

Symbol Advarselsord Betydning

Advarsel Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i alvorlige 
personskader eller død. 

Forsiktig Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i mindre 
alvorlige eller moderate personskader hvis 
den ikke unngås. 

Merk Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i merkbare 
materielle, økonomiske eller miljømessige 
skader hvis den ikke unngås.

Nyttig informasjon som hjelper brukeren 
med å bruke produktet på en riktig og 
effektiv måte. 

	X  Påkrevd handling: Dette symbolet betyr at 
du må utføre en spesiell handling eller en 
serie med handlinger.

2 Sikkerhetsmerknader
Et Leica-operasjonsmikroskop med GLOW800 er det ypperste av 
teknologi. Likevel kan det oppstå visse farer under bruk. 
	X Følg derfor alltid anvisningene i denne brukerhåndboken og  

i brukerhåndboken til Leica-operasjonsmikroskopet, og spesielt 
sikkerhetsmerknadene.
	X Ifølge føderal lovgivning er dette utstyret begrenset til salg  

av eller på bestilling av en lisensiert lege.

2.1 Tiltenkt bruk
• GLOW800 er et tilbehør til Leicas operasjonsmikroskop for 

visning av intraoperativ blodgjennomstrømning i det 
cerebralvaskulære området og bypassgrafter under CABG-
operasjoner samt blodgjennomstrømning under plastisk og 
rekonstruktiv kirurgi.

Kontraindikasjon
• De medisinske kontraindikasjonene som gjelder for bruken av 

Leica-operasjonsmikroskopet med GLOW800 i kombinasjon 
med et fluorescensmedium, er de det skal tas hensyn til ved 
bruk av stoffer av egnede merker og moderne undersøkelses-
teknikker.

ADVARSEL

Fare for øyeskade.
	X Ikke bruk GLOW800 til oftalmologi.

2.2 Farer ved bruk

ADVARSEL

Risiko for infeksjon på grunn av ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X Ikke bruk GLOW800-testkortet i det sterile feltet. 
	X Det må bare brukes i ikke-sterilt miljø.
	X Kontroller mikroskopbelysningen kun i ikke-sterilt miljø. 
	X Vær nøye med å sikre den nøyaktige parfokale innstillin-

gen på Leica-operasjonsmikroskopet. Følge anvisnin-
gene for det parfokale oppsettet.

ADVARSEL

Bruker valgt med programmert fluorescensfunksjon.
	X Riktig bruker er aktivert.
	X Klargjøringskontroll er utført.
	X Mikroskopbelysningslampen ligger innenfor 

toleransegrensene (se brukerhåndbok for Leica-
operasjonsmikroskopet).
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ADVARSEL

Fare for skade på pasienten på grunn av ikke-godkjente 
fluorescensmedier.
	X Bare bruk fluorescensmedier som er godkjent for det 

planlagte bruksområdet.

ADVARSEL

Fare for skade på pasienten på grunn av unødig 
GLOW800-stråling.
	X Unngå utvidet og/eller overdrevent hyppig bruk av 

GLOW800-stråling.
	X GLOW800-modus deaktiveres automatisk senest etter 

180 sekunder for å hindre unødig eksponering av 
pasienten for GLOW800 -stråling.

2.3 Informasjon til den som er 
ansvarlig for instrumentet

	X Når du bruker GLOW800, må du påse å ha en doppler-ultralyd 
eller lignende på plass, i tilfelle det gis ingen eller utilstrekkelig 
visualisering av blodgjennomstrømning fra ICG/GLOW800-
prosedyren.

2.4 Skilting og merking
Typeskilt

UDI-etikett

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

Produksjonsidentifikasjonskode (PI)
Serienummer
Produksjonsdato

GS1-datamatrisekode
Utstyrsidentifikasjonskode (DI)

Obligatorisk merkelapp
Les brukerhåndboken nøye før du bruker produktet. Internett-
adresse for elektronisk versjon av brukerhåndboken.

3 Beskrivelse 
3.1 Funksjon
Belysningen for GLOW800 er en xenonlampe plassert i Leica-
operasjonsmikroskopet. Denne lampen gir synlig og nærinfrarødt 
lys. NIR-lyset kan ikke ses gjennom operasjonsmikroskopet, men 
registreres ved hjelp av et spesielt kamera og visualiseres på 
skjermen på Leica-operasjonsmikroskopet.
Ved hjelp av spakene/knappene definert i brukerinnstillingene kan 
du bytte mellom synlig lys og GLOW800-lys.

Se brukerhåndboken for tilsvarende Leica-
operasjonsmikroskop. 

3.2 Oppbygning
GLOW800 er tilbehør til en M530 optikkholder. 

GLOW800 består av følgende komponenter: 
A GLOW800 ULT, se kapittel 3.2.1, posisjon (1)
B GLOW800 VPU, se kapittel 3.2.3, posisjon (3)
C GLOW800 filtre, se kapittel 3.2.3, i posisjon (4)

3.2.1 M530 optikkholder med GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Bildeinjeksjonsmodul Leica CaptiView (valgfri)
3 Fluorescensmodul Leica FL400, FL560 eller FL400/560 (valgfri)
4 M530 optikkholder



Beskrivelse 

8 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

�

�

�

�

�

�

1 Grensesnitt for lateral venstre og høyre assistent
2 Grensesnitt for bakoverrettet/motsatt assistent, 360° roterbar
3 Finfokus for bakoverrettet assistent
4 Bryter for lateral eller bakoverrettet assistent
5 Grensesnitt for hovedkirurg, 360° roterbar
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 er bygd inn i huset på ULT530
• Integrerte kameraer for synlig lys og NIR-lys (fluorescens),  

én felles fjernstyrt finfokus for begge

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Videosignal SDI venstre
2 Videosignal SDI høyre
3 Videosignal IGS
4 Nullstillingsknapp for å omstarte/nullstille systemet
5 Dokumentasjonssystem (valgfritt)

3.2.3 Leica OHX-operasjonsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

2

1

3

4

5

1 Skjerm (valgfri)
2 Grensesnittskjerm
3 GLOW800 VPU (se kapittel 3.2.2)
4 Belysningsenhet med GLOW800-filtre
5 Kirurgpanel
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3.2.4 Leica OH6-operasjonsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

1
5

2

3

4

1 Skjerm (valgfri)
2 Grensesnittskjerm
3 GLOW800 VPU (se kapittel 3.2.2)
4 Belysningsenhet
5 Status-LED

3.2.5 ARveo-operasjonsmikroskop med 
GLOW800-komponenter

1
5

2

3

4

1 Skjerm (valgfri)
2 Grensesnittskjerm
3 GLOW800 VPU (se kapittel 3.2.2)
4 Belysningsenhet
5 Status-LED
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4 GLOW800-systemkomponenter – signaloversikt

2 videostrømmer

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

2 videostrømmer

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

1 videostrøm

pc-FL eller WL/pc-FL

2 videostrømmer 

2×WL eller 1×WL/FL eller 1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

3 HD- 
kameraer

for å erverve 
høyre, 

venstre WL og 
venstre FL

WL  
venstre 

strålebane

WL  
høyre  

strålebane

FL  
venstre 

strålebane

GLOW800 

VPU

GLOW- 
autofokus-
program-
vare  
(valgfri)

Leica mikroskopmonitor 
viser 1 signal i fullskjerm-
modus eller 2 signaler side 
ved side eller som  
bilde-i-bilde-visning

2D/3D-
registreringsenhet 
(valgfri)  
registrerer to 
videostrømmer

Leica CaptiView (valgfri)  
viser FL-signalet 
i okularet(/-ene) som 
overlegg eller  
ikke-overlegg

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

Grensesnitt

Forklaring:
pc-FL = pseudofargefluorescens
B/W-FL = svarthvitfluorescens
WL/pc-FL = hvitlysobjektbilde og pseudofargefluorescens

3D-visualisering er bare for læringsformål og ikke beregnet 
på praktisk kirurgi.
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5 Beskrivelse
5.1 Funksjon
Det valgfrie tilbehøret GLOW800 gjør det mulig for kirurgen 
å magnetisere og overholde nærinfrarød (NIR) fluorescens (FL) 
av fluoroforen (ICG) med operasjonsmikroskopene M530 OH6, 
M530 OHX eller ARveo.

Når du aktiverer GLOW800-modusen, utvides hvitlysbelysningen 
på Leicas mikroskopstativ (Leica OH6, Leica OHX eller ARveo) til 
infrarød (IR) for å magnetisere fluoroforen (ICG).

Det filtrerte NIR-fluorescenssignalet til fluoroforen (ICG) registreres 
av et NIR-sensitivt videokamera i GLOW800 ULT og behandles 
i GLOW800 VPU.

5.1.1 Fluorescensobservasjon på mikroskopets 
videoskjerm

GLOW800 tilbyr to forskjellige måter å observere fluorescensvideo-
signalet på det valgfrie operasjonsmikroskopets videoskjerm på:

Type A: Pseudofargemodus (pseudofarge PÅ) 
Hvitlysobjektvisning med det integrerte fluorescenssignalet 
i pseudofarge, video #1A

Svarthvitfluorescensvisning, video #2A

Type B: Svarthvitmodus (pseudofarge AV)
Hvitlysobjektvisning #1B

Svarthvitfluorescensvisning video #2B
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5.1.2 Fluorescensobservasjon og registrering med et dokumentasjonssystem
GLOW800 VPU genererer to videoer som kan registreres av et valgfritt dokumentasjonssystem, f.eks. HDMD PRO, hvis det er integrert 
i operasjonsmikroskopet.
Følgende registrerings- og visualiseringsinnstillinger kan forhåndsdefineres på et valgfritt dokumentasjonssystem. Registreringene 
og visningene skjer på følgende måte:

Hvitlysfluorescens type A: Pseudofargemodus (pseudofarge på – WL/FL) og svarthvit-fluorescensobservasjon (B/W-FL)

GLOW800-bildebehandling

To videoer leveres for visualisering og registrering

Hovedvideo #1A Sekundærvideo #2A

Visning og registrering

In
ns

til
lin

g 
1

Én videovisning på videoskjermen,  
enten hoved- eller sekundærvideoen.  

Begge videoer registreres

Hovedvideo #1A Sekundærvideo #2A

In
ns

til
lin

g 
2

Bilde-i-bilde-visning på videoskjermen,  
enten hoved- eller sekundærvideoen vises på fullskjerm. 

Begge videoer registreres

Hovedvideo #1A= fullskjerm,  
sekundærvideo #2A = vindu

Hovedvideo #2A= fullskjerm,  
sekundærvideo #1A = vindu

In
ns

til
lin

g 
3

Side-ved-side-visning på videoskjermen.  
Begge videoer registreres

Venstre = video #2A,
høyre = video #1A
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Svarthvitfluorescens type B: Svarthvitmodus (pseudofarge AV) (B/W-FL) og hvitlysobservasjon (WL)

 GLOW800-bildebehandling

To videoer leveres for visualisering og registrering

Hovedvideo #2B Sekundærvideo #1B

Visning og registrering

In
ns

til
lin

g 
1

Én videovisning på videoskjermen,  
enten hoved- eller sekundærvideoen.  

Begge videoer registreres

Hovedvideo #2B Video #1B

In
ns

til
lin

g 
2

Bilde-i-bilde-visning på videoskjermen,  
enten hoved- eller sekundærvideoen vises på fullskjerm. 

Begge videoer registreres

Hovedvideo #2B = fullskjerm,
Sekundærvideo #1B = vindu

Hovedvideo #1B = fullskjerm,
Sekundærvideo #2B = vindu

In
ns

til
lin

g 
3

Side-ved-side-visning på videoskjermen.  
Begge videoer registreres

Venstre = video #2B,
Høyre = video #1B

Med det valgfrie registreringssystemet HDMD Pro startes og stoppes opptaket av de to forhåndsdefinerte videostrømmene automatisk  
når GLOW800 aktiveres og deaktiveres. Hvis registreringen av hvitlysmodus allerede kjører, vil registreringen skifte til å registrere de to 
forhåndsdefinerte videostrømmene ("Loop WL" og "Loop NIR"). Det kan skilles mellom flere "Loop"- og WL-registreringer (segmenter)  
ved hjelp av en indeks på videogjennomgangssiden. Hvis GLOW800-modusen er avsluttet, avsluttes begge registreringer også. 

Merk Dersom hvitlysregistreringen skal fortsette etter GLOW-modusen, må den startes på nytt.

Avspillingsfunksjonen for det valgfrie HDMD PRO-dokumentasjonssystemet gjør det mulig å vise om igjen noen av "sløyfene" på skjermen, 
én gang eller kontinuerlig, i normal, langsom eller ramme-for-ramme-bevegelse. Dessuten kan den andre registrerte videoen velges for 
avspilling, enten som hovedvideokilde eller som bilde-i-bilde (PIP) eller side-ved-side (SBS).
Du finner mer informasjon i håndbøkene for dokumentasjonenheten.
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6 Betjeningselementer
6.1 Håndtak

1

2

4

3

5

4

1

2

Programmering i fabrikkinnstillingen
1 Forstørrelse
2 4-funksjons styrespak
3 Arbeidsavstand
4 Frigjør alle bremser
5 Frigjør forhåndsvalgte bremser

Du kan tilordne bryterne (1), (2), (3) og (5) på håndtakene 
individuelt for hver bruker i konfigurasjonsmenyen.
I alle forhåndsinnstillinger frigjør tasten (4) alle bremser. 
Denne tasten kan ikke konfigureres. For styrespaken og de 
andre tastene finnes forhåndsinnstillinger i henhold til 
oppgaven.

Forhåndsinnstillinger for håndtak for GLOW800

Step Loop

venstre spak høyre spak

GLOW800 
på/av Spille av

Y+

Y–

X– X+

Det anbefales å bruke 4-funksjons styrespaken (2) til å styre 
GLOW800 som definert i GLOW800-forhåndsinnstillingen, selv om 
du kan tilordne bryterne (1), (2), (3) og (5) på håndtakene individu-
elt i konfigurasjonsmenyen for å tilpasse behovene for hver bruker.
I alle forhåndsinnstillinger frigjør bryter (4) alle bremser. Denne 
bryteren kan ikke konfigureres annerledes. 

6.2 Status-LED-er og display
LED-ene på C-armen på stativet er i kirurgens nærfelt og informerer 
om mikroskopets fluorescens og registreringsstatus:

6.2.1 Leica OH6 – Status-LED

1
2

1 Status-LED for fluorescens
2 Status-LED for registrering

Status-LED-en for fluorescens (1) angir fluorescensaktiviteten
 hvit: ingen fluorescens,

  hvitlysmodus
 blått: FL400 er på
 cyan: FL560 er på
 gult: FL800 er på
 magenta: GLOW800er på

Status-LED-en for registrering (2) tennes i
 rødt: GLOW800-sløyferegistrering pågår

 grønn: GLOW800 modus for å spille av på nytt
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6.2.2 Leica OHX-kirurgpanel
Kirurgpanelet angir fluorescensstatusen.

4

3

1 2
5

1 Fluorescensikon
2 Fargelinje for fluorescensstatus
3 Dokumentasjonsikon
4 Ikon for å spille av på nytt
5 Registreringsikon

Fargelinjen for fluorescensstatus (4) angir fluorescensaktiviteten.
 hvitt lys: ingen fluorescens,

  hvitlysmodus
 blått:  FL400 er på
 cyan: FL560 er på
 gult: FL800 er på
 magenta: GLOW800er på

	X Hvis det valgfrie registreringssystemet er integrert i mikro-
skopsystemet, vil registreringsikonet (5) endres fra svart til rødt 
hvis GLOW800 NIR-videosekvensen (sløyfe) registreres.
	X Ikonet for å spille av på nytt (4) forblir svart.
	X I modus for å spille av på nytt blir ikonet for å spille av på nytt 

(4) grønt, og registreringsikonet (5) forblir svart (se nedenfor).

7 Forberedelser før 
operasjon

7.1 Justeringer på M530-styreenheten 
for GLOW800

Sikre at GLOW800-tilbehøret er aktivert. 
Kontakt Leica-forhandleren for videre bistand.

Bruk av brukerforhåndsinnstillingen "Fluorescence Vascular GLOW800"

1
	X Trykk på knappen "User List" (1).

Den tilgjengelige brukerlisten for mikroskopet vises.
	X Trykk på knappen "Presets" nederst i høyre hjørne på 

brukerlistesiden.
De tilgjengelige forhåndsinnstillingene for mikroskopet vises.

2
	X Velg brukerforhåndsinnstillingen "Fluorescence Vascular 

GLOW800" (2).



Forberedelser før operasjon

16 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

Programmering av håndtak
	X I hovedmenyen klikker du på knappen "Show Settings" (3).

3

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

4

Du ser en oversikt over hvilke knapper på det venstre håndtaket 
GLOW800-funksjonene kan betjenes med.

Endring av brukerforhåndsinnstillingen "Fluorescence Vascular 
GLOW800"

Hvis du justerte innstillingene for forhåndsinnstillingen 
"Fluorescence Vascular GLOW800" etter dine behov under 
applikasjonen, kan du tilpasse og lagre dem under et nytt 
brukernavn.

	X I menyen "User settings" klikker du på "Save" og deretter på 
"Save as". 
	X Velg en tom posisjon i brukerlisten. 
	X Angi ønsket brukernavn via tastaturet.

	X Klikk på knappen "Save" for å lagre innstillingene dine under 
brukernavnet angitt på ønsket sted.

Disse innstillingene kan senere når som helst redigeres via 
brukerinnstillingsmenyen.

Opprettelse av din egen GLOW800-bruker
	X Klikk på hurtigtilgangsknappen "Menu" (5).

5

	X Velg "User Settings".

	X Velg "New User".
	X Åpne fanen "Handle Left" eller "Handle Right" (6) for å tilordne 

GLOW800-funksjoner til håndtaket.

6

7

8

9
	X I det venstre valgfeltet velger du funksjonsgruppen "Fluores-

cence" (7) ved å klikke på den.
	X Tilordne funksjonen "GLOW800 Mode On/Off" (8) til hvilken 

som helst knapp ved å velge den ønskede funksjonen.
	X Etterpå klikker du på etikettfeltet for den ønskede knappen for 

å tilordne ønsket funksjon. 
- eller -
Trykk på den ønskede knappen på håndtaket som skal tilordnes. 
	X Gjenta denne prosessen for alle funksjoner som legges til.
	X Klikk på "Save".
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	X Velg en tom posisjon i brukerlisten. 
	X Angi ønsket brukernavn via tastaturet, f.eks. "ICG Glow-bruker".
	X Klikk på knappen "Save" (9) for å lagre innstillingene dine under 

brukernavnet angitt på ønsket sted.

I servicemenyen kan en verdi for maksimal varighet  
av GLOW800-modus justeres fra 10 til 180 sekunder  
av servicepersonell.

Merk Vi anbefaler å sette bare GLOW-funksjonene som er godt 
kjent til håndtaket. Typiske kommandoer er "On/Off" og 
"Playback".

7.2 Fluorescenssikt
GLOW800-funksjonen optimaliserer automatisk fluorescenssikten 
for å motta det beste mulige bildet for et bredt arbeidsområde av 
mikroskopparametere og ICG-dosering.
Disse parametrene har imidlertid fortsatt en påvirkning på 
fluorescenssikten, og ytterligere optimaliseringer kan gjøres som 
forklart nedenfor.

FL-sikt =
Belysning × Dosering

Forst.2 × WD2

FL-sikt: Fluorescensens lysstyrke/perseptibilitet  
på skjermen

Belysning Mikroskopets magnetiseringsstyrke
Dosering: Injisert ICG-mengde i mg/kg
Forst.: Forstørrelse
WD: Arbeidsavstand

ICG-doseringen bestemmes av anestesilegen og/eller 
kirurgen.

• Mindre magnetiseringsstyrke "Brightness GLOW800" og/eller 
lavere ICG-dosering reduserer fluorescenssikten, spesielt ved 
høy forstørrelse og/eller lang arbeidsavstand. Mindre 
fluorescenssikt eller fluorescenslysstyrke kan observeres 
allerede ved lavere forstørrelse og WD.

• Høyere magnetiseringsstyrke "Brightness GLOW800" og/eller 
høyere ICG-dosering øker fluorescenssikten, spesielt ved høy 
forstørrelse og/eller lang arbeidsavstand, og kan kompensere 
for reduksjonen av disse to optiske parameterne.

Fluorescenssikten kan reduseres selv ved 
standardbetingelser dersom belysningssystemet har 
redusert effektivitet eller Xenon-lyspærens levetid tar slutt.

I så fall vises det en melding i det grafiske brukergrensesnittet (GUI) 
med forespørsel om å bytte belysningspære.

7.2.1 GLOW800-lysstyrke (belysnings-/
magnetiseringsstyrke)

	X Åpne fanen "FL" for å angi GLOW800-lysstyrken til påkrevd nivå 
med linje (1).

1

Anbefalte innstillinger for lysstyrke
Standardinnstillingen, anbefalt for "Brightness GLOW800", er 100 % 
for å oppnå god fluorescenssikt ved høyere forstørrelser og 
arbeidsavstander.

7.2.2 Arbeidsavstandsbegrensning

10

	X Avgjør om arbeidsavstandsbegrensningen i hvitlysmodus må 
være slått på (standard) eller av (10).

Når arbeidsavstandsbegrensningen i hvitlysmodus er slått 
av og arbeidsavstanden er over grensen når du går over til 
GLOW800-modus, vil arbeidsavstanden bli redusert og 
bildet miste fokus.
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7.2.3 GLOW800 Limits
"GLOW800 Limits" definerer områder for forstørrelse og 
arbeidsavstand for god fluorescenssikt.

For å utvide forstørrelse og/eller arbeidsavstand må du bekrefte at 
det kan bli nødvendig å justere ICG-doseringen for å oppnå optimal 
fluorescenssikt.

7.3 GLOW800-brukerinnstillingsmeny
Fanen gir mulighet for spesifikke GLOW800-innstillinger for hver 
bruker:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudofarge
Pseudofarge definerer én av to typer fluorescensobservasjon.
Pseudofarge kan slås av eller på med knapp (1).
Standard er på.
Pseudofarge på (observasjonstype A-1 til A-4)
• Hvitlysobjektvisning med det integrerte fluorescenssignalet 

i pseudofarge (observasjon av hvitlysfluorescens = WL/FL)

Pseudofarge av (observasjonstype B-5)
• Standard svarthvitfluorescensvisning = B/W-FL på 

mikroskopskjermen.

Se også kapittel 5.1.1.
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7.3.2 Terskel
Med linjen "Threshold" (2, side 18) kan fluorescensstyrkeområdet som skal vises i hvitlysfluorescensvisningen, defineres. 
Lavstyrkesignaler (f.eks. støy) og/eller høystyrkesignaler kan filtreres ut ved å definere en nedre og en øvre terskel med de to røde linjene.
Standardverdien og anbefalt innstilling for nedre terskel er 0 %, for øvre terskel 100 % for å observere hele området av fluorescenssignaler. 
Bruk av testkortet viser hvordan "Threshold"-funksjonen påvirker fluorescenssignalet.

Nedre terskel ved 0 % og øvre terskel ved 100 % – alle fluorescensstyrkene vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Svarthvit-fluorescensobservasjon 
(Videoskjerm)

Observasjon av hvitlys + fluorescens
(Videoskjerm)

Nedre terskel ved 60 % og øvre terskel ved 100 % – bare middels til høy styrke vises

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Svarthvit-fluorescensobservasjon 
(Videoskjerm)

Observasjon av hvitlys + fluorescens
(Videoskjerm)

Nedre terskel ved 40 % og øvre terskel ved 70 % – bare middels til høy styrke vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Svarthvit-fluorescensobservasjon 
(Videoskjerm)

Hvitlysfluorescensobservasjon
(Videoskjerm)
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Terskelinnstillinger

1 2 3 4 3 5 6

78

Terskel definerer det angitte fluorescensområdet med laveste angitte fluorescensstyrke (1 = Ned, 2 = Opp) og høyeste fluorescensstyrke 
(5 = Ned, 6 = Opp). De røde linjene (3) angir de lagrede verdiene, de grå linjene (4) det viste fluorescensområdet. Prosentandelene av nedre 
og øvre grense av området gis av verdiene (7) og (8).

Standard er visning av hele fluorescensområdet med en nedre grense = 0 % og øvre grense = 100 %.

Ved tilpasning av området med knappene (1), (2), (5) og (6) vil linjen indikere justert område. Det nye området kan aktiveres med knappen 
"Apply" (7, side 18) for å observere resultatene på skjermen og okularene (med valgfri CaptiView). Hvis det nye området er lagret, flytter 
de røde linjene seg til de relevante posisjonene i grafikken, eksempel: området 32–72 %.
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7.3.3 Color
Med knappen "Color" (3, side 18) kan du velge pseudofarge for fluorescenssignalet.
Valgbare fargeverdier er fra 1=magenta til 7=chartreuse, hvis FL-bildet ikke injiseres i okularet. Den valgte fargen definerer utseendet på 
fluorescensen på hvitlysbildet for å optimalisere fargekontrasten mellom fargene til objektet i hvitlys og fluorescenssignalet.

Hvis GLOW800-bildet injiseres i venstre eller begge okularer ved hjelp av den valgfri CaptiView-modulen (kapittel 7.7), reduseres 
valget av farger til blå #3 og grønn #6.

Uten bildeinjeksjon Med bildeinjeksjon

farge fargenavn RGB-verdi farge

1 magenta 255-000-255 3

2 fiolett 127-000-255 6

3 blå 000-000-255

4 himmelblå 000-127-255

5 mørk cyan 000-221-221

6 grønn 000-255-000

7 chartreuse 127-255-000

Viser fluorescensen med farge nr. 6 – grønn i observasjon av hvit-
lysfluorescens. Farge nr. 6 er standardfargen i GLOW800-forhånd-
sinnstillingen (videoskjerm)

Viser fluorescensen med farge nr. 1 – magenta i observasjon av 
hvitlysfluorescens (videoskjerm)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

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

Leica GLOW800

Please read the Leica 
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7.3.4 Styrke
Linjen "Intensity" (4, side 18) justerer fluorescenskontrast, lys-
styrke og gjennomsiktighet i forbindelse med objektdetaljene.
Styrkeverdiene går fra 0 % til 100 %, standard er 50 %.
Fluorescens er synlig over hele prosentområdet. 
F.eks. ved 0 % intensitet er fluorescens bare synlig når objektet er 
dominerende, ved 100 % intensitet er fluorescens intensivt synlig 
og dominerende.

Innstilling av minste styrke – 0 %

Innstilling av middels styrke – 50 %

Innstilling av største styrke – 100 %

7.3.5 WL-metning og WL-lysstyrke
For å øke kontrasten på fluorescensinformasjonen i forbindelse med 
det anatomiske videobildet kan karakteristikaene for det anato-
miske hvitlysbildet tilpasses med:
• Reduksjon av fargemetningen på det anatomiske hvitlysbildet 

med WL-metningslinje (5, side 18)
• Reduksjon av lysstyrken på det anatomiske hvitlysbildet med 

WL-lysstyrkelinje (6, side 18)

7.3.6 Bruk-knapp
Ved å trykke på knappen "Apply" (7, side 18) på GLOW800-siden 
for brukerinnstillingene blir endringer av én eller flere av de 
forskjellige GLOW800-innstillinger aktive i GLOW800-systemet.
Resultatet av de endrede innstillingene kan observeres etter noen 
få sekunder på GLOW800-skjermbildet.

7.4 Brukerinnstillinger for kamera

2

1

3

7.4.1 Digital zoom
Med "Digital Zoom" justeres visningsformatet etter behovene til 
hver GLOW-bruker. Det finnes fire formater som kan endres med 
knappen Digital Zoom (3).
Standardinnstilling er "Max. Height Centered".

Største høyde
Passer det største oppdagede synsfeltet i sentrum av skjermen  
på dokumentasjonsmonitoren.
• Nesten rundt bildeformat – full videooppløsning
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Full bredde
Passer det fulle horisontale synsfeltet på skjermen på dokumenta-
sjonsmonitoren
	X format med avrundede kanter – full horisontal videooppløsning

Fullskjerm:
passer det diagonale synsfeltet i diagonalen på skjermen på 
dokumentasjonsmonitoren 
	X rektangulært bildeformat – redusert videooppløsning

GLOW digital zoom i kombinasjon med navigeringssystemer
Hvis operasjonsmikroskopet er koblet til et navigeringssystem og 
navigeringssystemet er aktivert / slått på, reduseres valget av de 
fire alternativene for GLOW-digitalzoom automatisk til ett. Denne 
gjenværende/aktiverte innstillingen er definert i navigeringssys-
temets integrerings- og kalibreringsprosess.

Fraskrivelse:
Visning på skjerm eller i okular kan variere noe fra bildene 
som vises i denne bruksanvisningen.

7.4.2 Exposure
Knappen "Exposure" (1, side 22) definerer lukkerhastigheten for 
hvitlyskameraet.
Hvis lukkerhastigheten er satt til "Auto", velges den automatisk av 
kameraet for å motta beste lysstyrke og kontrast på bildet 
(standardinnstilling).
For å bruke en spesifikk lukkerhastighet kan innstillingen endres fra 
"Auto" til manuelt valgbare lukkerhastighetsverdier, valgbare i 
trinn fra 1/60 til 1/10000.
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7.4.3 Homogenisering (GLOW800)
Med linjen "Homogenization" (2, side 22) kan effekten av midtveid belysning kompenseres for hvitlysbildet og i GLOW-modus for 
hvitlysdelen av GLOW-bildet. Hverken det monokrome fluorescensbildet eller fluorescensinnholdet i GLOW-bildet homogeniseres.

Monokrom (pseudofarge PÅ) Homogenisering for GLOW800-hvitlysfluorescensbilde

Ingen homogenisering Ingen homogenisering

Middels homogenisering – 50 % Middels homogenisering – 50 %

Største homogenisering – 100 % Største homogenisering – 100 %

Homogenisering er også aktiv i B/W-modus (pseudofarge = AV).
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7.5 Videoinnstillinger
7.5.1 Videoinnstillinger for hvitlys

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Standardverdiene for Brightness, Contrast og Gamma er definert  
for å gi god differensiering av lyse og mørke bildeområder. Verdier 
under 50 % definerer en reduksjon, over 50 % en økning, de nye 
verdiene gjelder og vil tilpasse bildet umiddelbart.
Hvis det er nødvendig med tilpasning, kan hver verdi justeres med 
bildebalanselinjene (2–8) i brukerinnstillingene.
Selv om standard for Red, Green og Blue skal gi et nøytralt fargevi-
deobilde med en naturlig fargemetning, kan fargebalansen og 
-metningen på videobildet justeres på tre forskjellige måter for 
hver av de tilgjengelige-modusene – Hvitlys-, GLOW800-, FL400- 
og FL560-modus – ved å veksle fra modus til modus med knapp (1):
	X Hvis du vil reaktivere standard/selskapets nullstillingsverdier, 

trykker du på knappen Default (9).
	X Hvis du vil rejustere Color Balance til en referansestandard, 

plasserer du en hvit gjenstand under mikroskopet som dekker 
hele synsfeltet, justerer lysstyrken til påkrevd nivå og trykker  
på knappen Auto White Balance (10).
	X For å tilpasse fargebalansen til spesifikke behov, kan hver farge 

dempes eller forsterkes med fargelinjene (5, 6, 7; verdier under 
50 % definerer en reduksjon, over 50 % en økning, de nye ver-
diene tas i bruk og tilpasser bildet umiddelbart).

Hvis du vil kontrollere fargebalansen, kan fargeområdene på forsi-
den og baksiden av GLOW800-testkortet brukes ved å sammenligne 
det opprinnelige optiske bildet med videovisningsbildet.

Bilde av GLOW800-testkort – foran

Bilde av GLOW800-testkort – bak
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7.6 GLOW800-bildeinjeksjon
Med CaptiView-bildeinjeksjon som tilleggsfunksjon integrert i ope-
rasjonsmikroskopet M530 ARveo, OH6 og OHX kan GLOW800-fluores-
censinformasjonen observeres i høyre, venstre eller begge okularer 
som et injisert digitalt bilde eller som et overlegg, i henhold til den 
valgte fluorescensobservasjonstypen og CaptiView-innstillingene.
For å ta avgjørelse om observasjonstype A eller B se kapittel 7.3.1, 
for å ta avgjørelse om observasjonstype A-1 til A-4, betyr 
CaptiView-brukerinnstillingene, se kapittel 7.7.

Observasjonstype A-1/WLFL

Digitalt hvitlysbilde med integrert fluorescens i pseudofargevideo 
i høyre okular og optisk 2D-bilde i venstre okular

Observasjontype A-3/OVL

Digitalt pseudofargefluorescens-bildeoverlegg i venstre okular til 
stereoskopisk observasjon av de optiske bildene i begge okularer

Observasjontype A-2/OVR

Digitalt pseudofargefluorescens-bildeoverlegg i høyre okular til 
stereoskopisk observasjon av de optiske bildene i begge okularer

Observasjonstype A-4/OVLR

Digital pseudofargefluorescens-bildeoverlegg i begge okularer til 
stereoskopisk observasjon av de optiske bildene i begge okularer

For riktig tilpasning av fluorescensoverlegg i okularet/okularene anbefales det å kontrollere fluorescensbildefokuset på skjermen.

Slå av overlegget i venstre okular for å unngå dobbel registrering eller dobbel visning av fluorescensbilder på skjermen.
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7.7 Bildeinjeksjon av GLOW i okular 
(brukerinnstillinger)

1

Injeksjonen av GLOW800-bildene kan defineres for hver bruker 
i CaptiView-fanen med innstillingen "GLOW800" (1) og følgende 
alternativer:
• AV = ingen injeksjon
• Bildeinjeksjon høyre = Observasjonstype A-1
• Overlegg høyre = Observasjonsstype A-2
• Overlegg venstre = Observasjonstype A-3
• Overlegg venstre og høyre = Observasjonstype A-4

• Se brukerhåndboken for tilhørende Leica 
bildeinjeksjonssystem (CaptiView).

• Hvis GLOW800-bildet injiseres i ett eller begge okularer, 
reduseres valget av pseudofarger til blå #1 og grønn #6, 
se kapittel 7.3.3.

• Hvis pseudofarge er slått av for GLOW800 i tilfelle 
bildeinjeksjon, utføres fluorescensbildeoverlegget 
i svarthvitt.

• Hvis GLOW800-bildet injiseres i venstre eller begge 
okularer, kan skjermvisningen og registreringen vise en 
liten forflytning av fluorescenssignalet for hurtige 
bevegelser.

• I tilfelle høy forstørrelse > 5,0× anbefales det å slå av 
bildeinjeksjon for å unngå overlegg med økt støy av 
fysiske årsaker.

7.8 Finfokus for video
GLOW800 ULT tilbyr finfokusering og parfokalitetsnullstilling 
av videofokuset.

123

Videofokuset kan tilpasses dine behov ved å trykke fokusknappen 
opp (3) og/eller ned (1). Denne kommandoen kan gis til grensesnit-
tet og fra håndtaket, hvis dette er definert.

Fokusjustering går i både retninger med en uendelig 
sirkulær bevegelse. 

Finfokus for video kan rejusteres til parfokalitetsposisjon ved å 
trykke på parfokalitetsknappen (2). Videoens fokalplan vil deretter 
bli innrettet med alle observatører med null dioptre og riktige 
individuelle diopterinnstillinger. Denne kommandoen kan både gis 
på grensesnittet og fra håndtaket, hvis dette er definert.
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8 Kontroller belysning, 
funksjon og justering

8.1 Sjekkliste før bruk (GLOW800)
Rengjøring av optisk tilbehør
	X Kontroller at det optiske tilbehøret er rent.
	X Fjern støv og smuss.

GLOW800-applikasjon
	X Når du bruker GLOW800, må du ha en doppler-ultralyd eller 

lignende enhet på plass, i tilfelle det gis ingen eller 
utilstrekkelig visualisering av blodgjennomstrømning fra 
ICG/GLOW800-prosedyren.

Balansering
	X Balanser mikroskopet etter remontering (se brukerhåndboken 

for Leica-operasjonsmikroskopet).

Driftskontroll 
	X Slå på mikroskopet.
	X Slå på belysningen. 
	X Kontroller mikroskopbelysningen.
	X Test GLOW800 med testkortet.

Sterilitet
	X Påfør den sterile duken.

Du finner mer informasjon om steriliserbare komponenter 
på Leica-operasjonsmikroskopet i den tilhørende 
brukerhåndboken. 

8.2 Testkort
Hvis du vil kontrollere og teste GLOW800-funksjonen, kontrollere 
korrekt justering av hvitlys og fluorescensbilde og kontrollere 
belysningsnivået, må du bruke GLOW800-testkortet.

ADVARSEL

Risiko for infeksjon på grunn av ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X Ikke bruk GLOW800-testkortet i det sterile feltet. 
	X Det må bare brukes i ikke-sterilt miljø.
	X Kontroller mikroskopbelysningen kun i ikke-sterilt miljø. 
	X Vær nøye med å sikre den nøyaktige parfokale 

innstillingen på Leica-operasjonsmikroskopet. Følge 
anvisningene for det parfokale oppsettet.

Klargjør testen på følgende måte:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01
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3

1 Trinnvis reduksjon av NIR-styrkefeltene 0=lys til 9=mørk
2 NIR-fluorescensområde med lav styrke, inkludert 4 forskjellige 

hvitlysfargeområder
3 NIR-fluorescenssignal med høy styrke på rundt punkt
4 Hull for å feste kortet

8.3 Klargjøring

ADVARSEL

Bruker valgt med programmert fluorescensfunksjon.
	X Riktig bruker er aktivert.
	X Klargjøringskontroll er utført.
	X Mikroskopbelysningslampen ligger innenfor 

toleransegrensene (se brukerhåndbok for  
Leica-operasjonsmikroskopet).
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Klargjør testen på følgende måte:
	X For generelle tester må du bruke 

GLOW800-forhåndsinnstillingen.
	X Plasser GLOW800-testkortet under mikroskopet.

ADVARSEL

Risiko for infeksjon på grunn av ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X Ikke bruk GLOW800-testkortet i det sterile feltet. 
	X Det må bare brukes i ikke-sterilt miljø.
	X Kontroller mikroskopbelysningen kun i ikke-sterilt miljø. 
	X Vær nøye med å sikre den nøyaktige parfokale 

innstillingen på Leica-operasjonsmikroskopet. Følge 
anvisningene for det parfokale oppsettet.

	X Juster arbeidsavstanden (WD) til 350 mm.
	X For å unngå reflekser må du plassere mikroskopet i en liten, 

men tilstrekkelig vinkel over testkortet.
	X Følge anvisningene for det parfokale oppsettet.
	X Still inn fokus ved å posisjonere mikroskopet på nytt ved 

høyeste forstørrelse (ikke fokuser!).
	X Etter plassering og fokusering justerer du forstørrelsen til 3.0×.
	X Flytt testkortet til midten av synsfeltet.
	X Bytt til GLOW800-modus ved å trykke på On/Off-knappen for 

GLOW800 på håndtaket.
	X Juster fluorescensbelysningen til 50 %.
	X GLOW800-testkortet kan nå ses i okularet i hvitlys og på den 

valgfrie monitoren i hvitlysfluorescens.
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1 Mikroskopets optikkholder
2 Testkort

Okularvisning:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Testkortets utseende i hvitlysobservasjon:
Hull i fargefirkantene vil gi mulighet for å kontrollere justeringen  
av fluorescens- og hvitlysbildet.
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8.4 Testkortets funksjonsområder
Tester i modus for observasjon av hvitlysfluorescens
Kontroller for korrekt justering av fluorescensbildet med 
hvitlysbildet.

1. Alle lyse fluorescenspunkter må passe nøyaktig i hullene med 
fargefirkantene (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Kontroller fluorescensstyrken (A–D).
Ved påkrevd WD = 350 mm, 
Forstørrelse = 3.0× og 
Lysstyrke GLOW800 = 50 %
I GLOW800-fluorescensmodus må minst 
fluorescenslinjene 1–6 være synlige (E)!

3. Kontroller om fluorescenspseudofargen er den du hadde 
planlagt.

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. Kontroller fargene (F–I) på hvitlysbildet i hvitlysmodus. De 
duse fargene på de 4 fargefirkantene rød, gul, grønn og blå må 
vises i samme farge på videoskjermen.

Tester i modus for observasjon av svarthvitfluorescens

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Kontroller fluorescensstyrken. Ved påkrevd WD = 350 mm, forstør-
relse = 3.0× og belysning = 50 % i GLOW800-fluorescensmodus 
må minst fluorescenslinje 1–6 være synlige.

Hvis det er færre synlige linjer, må du kontrollere om:
• Kortet ikke er utløpt
• Terskelen er satt til 0 % (nedre) til 100 % (øvre).
• Belysningssystemene fungerer som forventet:

• Luxmeteravlesning er ok
• Pæretimer ligger innenfor området
• Lysføring er i riktig form

Kontakt Leicas service hvis mer analyse er nødvendig.
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9 Drift
ADVARSEL

Fare for skade på pasienten på grunn av ikke-godkjente 
fluorescensmedier.
	X Bare bruk fluorescensmedier som er godkjent for det 

planlagte bruksområdet.

Når du bruker GLOW800, må du påse å ha en doppler-
ultralyd eller lignende på plass, i tilfelle det gis ingen eller 
utilstrekkelig visualisering av blodgjennomstrømning fra 
ICG/GLOW800-prosedyren.

9.1 Bruk av GLOW800
	X Slå på belysningen på Leica-operasjonsmikroskopet. 
	X Veng en bruker: Velg enten brukerforhåndsinnstillingen 

"Fluorescence Vascular GLOW800" eller en egen 
GLOW800-bruker.

9.2 Styring av 
GLOW800-funksjonene

Styring av GLOW800-funksjonene, f.eks. på mikroskopets venstre 
håndtak 

Step Loop

venstre spak høyre spak

GLOW800 
på/av Spille av

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Håndtaket gjør at du kan bytte mellom hvitlysmodus 
(GLOW800 On/Off) og GLOW800-modus. 

	X Trykk på styrespaken til venstre for å bytte mellom modusene.

ADVARSEL 

Fare for skade på pasienten på grunn av unødig 
GLOW800-stråling.
	X Unngå utvidet og/eller overdrevent hyppig bruk  

av GLOW800-stråling.

GLOW800-modus deaktiveres automatisk senest etter 
180 sekunder (forhåndsinnstilt, verdien kan endres) for 
å hindre unødig eksponering av pasienten for GLOW800 
 -stråling.

Funksjonen "GLOW800 On/Off" aktiverer GLOW800-belys-
ningen og det sensitive GLOW800-kameraet, kobler 
GLOW800-videosignalene til systemets videoutgang, porter 
og videoen vises på skjermen.
Samtidig startes registreringen av GLOW800-videosignalene 
ved den valgfri tilkoblede HDMD PRO-registreringsenheten.
Når du trykker på knappen "GLOW800 On/Off" igjen, 
returnerer systemet til hvitlysmodus og deaktiverer 
GLOW800-funksjonene, og GLOW800-registreringen er 
ferdig.

Spill av på nytt 
	X Hvis det finnes en valgfri HDMD PRO-registreringsenhet, vil  

du ved å trykke på styrespaken til høyre starte avspillingen av 
den siste registrerte sløyfen på registreringsenheten på nytt.

Trinnsløyfe
	X Hvis det finnes en valgfri HDMD PRO-registreringsenhet, kan  

du bytte tilbake til tidligere registrerte GLOW800-sløyfer ved 
gjentatte ganger å trykke styrespaken nedover. 
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10 GLOW-autofokus 
(valgfritt)

10.1 Beskrivelse
10.1.1 Funksjon
GLOW Autofocus-funksjonen brukes for automatisk fokusjustering 
av Leica-operasjonsmikroskopet med styreenhetene Leica OH6, 
Leica OHX eller ARveo. 
I standardinnstilling aktiveres autofokusfunksjonen, og automatisk 
fokusering initieres hver gang bremsen aktiveres.
Du kan også starte den automatiske fokuseringen via håndtak eller 
fotbryter.

Se brukerhåndboken for tilsvarende Leica-
operasjonsmikroskop. 

10.2 Oppbygning
GLOW Autofocus er et tilbehør til styreenhetene Leica OH6, 
Leica OHX eller ARveo. 

1

1 GLOW-autofokus-USB-pinne

10.3 Installasjon
Kontakt en Leica-servicetekniker for installasjon av GLOW 
Autofocus.

Etter installasjon av GLOW Autofocus er følgende tilgjengelig  
på menyen:

• Knappen Autofocus i hovedmenyen

• Fanen Autofocus i brukerinnstillingene
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• Funksjonen "AF Start" tilgjengelig i innstillingene for fot-/
håndbrytere

I standardinnstilling aktiveres autofokusfunksjonen, og automatisk 
fokusering initieres hver gang bremsen aktiveres (brems starter 
AF).

10.4 Arbeid med GLOW-
autofokussystemet

Hvis du vil bruke styreenheten Leica OH6, Leica OHX eller 
ARveo, må du lese brukerhåndbøkene for respektive 
operasjonsmikroskopsystemer.

GLOW Autofocus-systemet styres via styreenheten Leica OH6, Leica 
OHX eller ARveo. Du kan konfigurere følgende innstillinger via 
styreenheten:
• Aktiver/deaktiver autofokus
• Aktiver/deaktiver parfokalitetsfunksjonen for diopterinnstilling
• Endre størrelsen på autofokusvinduet
• Endre posisjonen på autofokusvinduet
• Tilordne en knapp på fot-/håndbryteren for å starte autofokus
• Lagre de individuelle autofokusinnstillingene til 

operasjonslegen

I standardinnstilling etter installasjon startes 
autofokusfunksjonen hver gang bremsene aktiveres.

10.4.1 Aktivering/deaktivering av GLOW 
Autofocus-systemet

Via hovedmenyen
Autofokussystemet er aktivt når knappen "Autofocus" er grønn.

1

Deaktivering av GLOW-autofokussystemet
	X Klikk på den grønne knappen "Autofocus".

En melding vises, og deretter blir knappen "Autofocus" grå.

Aktivering av GLOW-autofokussystemet
	X Klikk på den grå "Autofocus"-knappen.

Det vises en melding hvor du blir spurt om du er sikkert på at  
du vil aktivere autofokussystemet.
	X Trykk på "Confirm" for å aktivere autofokussystemet.
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Via kontroller
Hvis du ikke ønsker automatisk fokusering hver gang bremsen 
aktiveres, kan du deaktivere autofokus og tilordne funksjonen til en 
knapp på et håndtak eller fotbryter i stedet. 

	X Trykk på den tilordnede knappen.
Automatisk fokusering utføres én gang.

10.4.2 Aktivering/deaktivering av parfokalitetsfunk-
sjonen for diopterinnstilling

Parfokalitetsfunksjonen kan aktiveres i tillegg til 
autofokusfunksjonen.

Med funksjonen Autofocus Parfocality støttes justeringen av 
brukerens diopterinnstilling.
	X Trykk på knappen "Parfocal" (1) på grensesnittets hovedside for 

å få GLOW800-finfokus i parfokal posisjon. 
	X Hvis "Parfocality" (2) aktiveres i brukerinnstillingene og en 

knapp tilordnes "Autofocus", må du trykke på denne knappen. 
Funksjonen "Autofocus" fokuserer automatisk på det 
forhåndsvalgte objektområdet ved største forstørrelse og vil vise et 
klart videobilde ved en middels forstørrelse i parfokal posisjon.
Alle observatører kan nå tilpasse dioptrene for hvert okular for å få 
det forhåndsvalgte objektområdet i fokus.

10.4.3 Autofokusinnstillinger 

2

Det lille grå feltet i midten representerer Autofocus-vinduet. Den 
stiplede linjen representerer det største tilgjengelige Autofocus-
vinduet.

Størrelse
	X Juster størrelsen på autofokusvinduet.

Mulige innstillinger 10 % til 100 % 
Standardinnstilling 25 % (anbefalt)

X-posisjon / Y-posisjon
	X Juster X- og Y-posisjonen i Autofocus-vinduet.

Mulige innstillinger 0 % til 100 % 
Standardinnstilling  50 % hver, slik at Autofocus-vinduet  

er nøyaktig i midten (anbefalt)
AF-modus
	X Aktiver/deaktiver AF-modus.

Brems starter AF
• Når bremseknappen er aktivert, starter Autofocus-funksjonen 

når den frigjøres.
• Når Autofocus-funksjonen er deaktivert og AF-modus er satt  

til aktiv, kan funksjonen startes med en annen tast definert  
i brukerinnstillingene.

10.4.4 Tilordning av en knapp for å starte 
Autofocus-funksjonen

	X Velg en brukerforhåndsinnstilling.
	X Velg fanen "Foot/Hand 1" eller "Foot/Hand 2".

På listen over tilgjengelige funksjoner vises "AF Start".
	X Tilordne funksjonen "AF Start" til en knapp.

Du finner mer informasjon om tilordning av funksjoner  
til fot-/håndbryteren og lagring av brukerinnstillinger  
i brukerhåndbøkene for de respektive operasjonsmikro-
skopsystemene.

10.4.5 Autofokusskanning
Hvis ikke annet er angitt i servicemenyen Autofocus, vil Autofocus 
skanne opp og ned etter beste fokale plan i WD-området fra 225 til 
600 mm, fra gjeldende posisjon.
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11 Stell og vedlikehold
GLOW800 er et tilbehør for et Leica-operasjonsmikroskop. 
Du finner informasjon om pleie og vedlikehold 
i brukerhåndboken for Leica-operasjonsmikroskopet.

12 Kassering
Følg de nasjonale forskriftene ved kassering av produktene, og  
bruk aktuelle renovasjonsfirma. Emballasjen for instrumentet kan 
leveres for resirkulering.
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13 Feilsøking
Hvis elektrisk betjente funksjoner ikke fungerer korrekt, må alltid disse punktene kontrolleres først: 
• Er strømbryteren slått på?
• Er strømkablene festet riktig?
• Er alle tilkoblingskabler festet riktig?
• Er alle videokabler festet riktig?

13.1 Generelt

Du finner informasjon om feilfunksjoner vedrørende Leica-operasjonsmikroskopet i brukerhåndboken for  
Leica-operasjonsmikroskopet.

13.2 GLOW800
13.2.1 Kalibrering

Observasjon Årsak Feilfjerning

GLOW800-injeksjonen i okularet passer ikke  
med det optiske bildet.

CaptiView-kalibreringen er tapt 	X Kalibreringen må gjøres på nytt. 
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

GLOW800-fluorescensbildet er uriktig justert 
etter hvitlysbildet.

Innstillingen for å passe til begge bilder er 
uriktig.

	X Innstillingene må tilpasses for å passe  
til begge bildene. 
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

13.2.2 VPU

Observasjon Årsak Feilfjerning

Uriktig informasjon vist for tolking for brukeren Kalibreringsfeil i enhetsalgoritme 	X Bruk nullstillingsknappen til å omstarte/
nullstille systemet.

Feil kontroll før bruk 	X Gjenta prosedyren før bruk.
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Systeminitieringen starter ikke. Elektronisk svikt 	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Videosignalet viser rødt kryss / rød "X". Kamerasignal mistet 	X Bruk nullstillingsknappen til å omstarte/
nullstille systemet.
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Systemet har frosset / ingen reaksjon. Programvareinitialiseringsfeil 	X Bruk nullstillingsknappen til å omstarte/
nullstille systemet.

13.2.3 Begrensning

Observasjon Årsak Feilfjerning

Ved høy forstørrelse er GLOW800 fluorescensen 
ute av fokus, selv om hvitlysbildet er skarpt.

Ved høy forstørrelse kan NIR-fokus være 
annerledes enn WL-fokus.

	X Reduser forstørrelsen til du får et skarpt 
GLOW800-bilde.
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Observasjon Årsak Feilfjerning

Noen deler av fluorescensbildet er skarpe 
(interesseområde), andre er ute av fokus.

Fluorescensen ute av fokus dekker ikke objektet, 
fluorescensen flyter over objektet.

Selv når ROI er i fokus, kan det hende andre 
fluorescente områder ikke er det, og disse kan 
produsere forstyrrende, flytende fluorescens. 
Hvis ikke alle fluorescente områder kan være 
i fokus, er det ikke mulig å unngå denne effekten.

Dobbel fluorescens, én flytende med latens på 
skjermen og i registrering.

Når fluorescens injiseres i venstre okular, 
registreres fluorescensbildet og vises på skjermen 
to ganger.

	X For å unngå det doble fluorescensbildet må 
overlegget i venstre okular slås av.

Strømningssignalet er lavt/mørkt, usynlig eller 
støyende.

Fluorescenssignalet er svært lavt på grunn av høy 
forstørrelse og/eller arbeidsavstand.

	X Sørg for at GLOW800-belysning/magnetise-
ringsstyrke er satt til 100 %, reduser forstør-
relsen og/eller øk ICG-dosen om mulig.

Med ICG-dosering på 12,5 mg / 75 kg vil 
GLOW800 generere fluorescensbilder med god 
synlighet selv ved høyere forstørrelser eller 
arbeidsavstander.

Belysningspæren har lav effektivitet og krever 
utskifting, eller belysningssystemet er utenfor 
spesifikasjon (lav lysoverføring av fiberlysførin-
gen eller belysningsstrålegangen).

	X Kontroller belysningspærens levetid og 
belysningssystemet. 
	X Ring Leica Service for profesjonell 

undersøkelse ved behov.

13.2.4 Rettinger av bruker

Observasjon Årsak Feilfjerning

Verken et skarpt GLOW800- eller et skarpt 
hvitlysbilde på monitoren

Videoens finfokus er ikke justert riktig 	X Trykk på parfokalknappen eller juster 
finfokuset manuelt ved å trykke på knappene 
(+) eller (–).

Diopterinnstillingene på kirurgens okular er 
uriktige, og du arbeider ut fra parfokalitet.

	X Trykk på parfokalknappen, juster WD for 
å motta et skarpt videobilde og juster 
dioptrene riktig.

Strømningssignalet er overeksponert. Små blodkar og perfusjoner vises for sterkt. Det 
er mulig at ICG-konsentrasjonen på bolusen er for 
høy.

	X Reduser ICG-dosen til 12,5 mg / 75 kg og/eller 
reduser GLOW Brightness (Illumination/ 
Excitation intensity) ned til 50 %.

Strømningssignalet er overmettet eller for 
dominerende.

Det er ikke mer transparens i signalet, og signalet 
virker flatt. GLOW-"styrken" er muligens for høy.

	X Reduser GLOW-"styrken" til normalverdien 
50 % eller mindre.

Strømningssignalet er lavt. Fluorescensen er lav, strømningen i små kar  
indikeres ikke. Det er mulig at ICG-konsentrasjo-
nen er for lav.

	X Øk ICG-dosen om mulig.

Strømningssignalet er for svakt. GLOW-"styrken" er for lav. 	X Øk GLOW-"styrken", standard er 50 %.

Det injiserte fluorescensbildet i okularet er svakt/
blekt selv om signalet på skjermen er godt

Fluorescenssignalet er for lavt for et godt 
overlegg ved høyere forstørrelser og WD.

	X Reduser forstørrelsen og kontroller at innstil-
lingene for belysning/magnetiseringsstyrke 
er minst 100 %.

Lysstyrken i det injiserte bildet er for lav. 	X Øk lysstyrken for CaptiView-injeksjonen.
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Observasjon Årsak Feilfjerning

GLOW800-bildet er ikke lyst nok. Ved lavere WD og høy forstørrelse vil BrightCare 
Plus redusere belysning/magnetiseringsstyrke for 
GLOW800.

	X Deaktiver BrightCare Plus for GLOW800 for 
å få maksimal magnetiseringsstyrke.

GLOW800-bildet viser bare høyintensiv fluores-
cens. Lavintensiv fluorescens og strømningssignal 
i små kar er fraværende

Nedre terskelnivå er satt for høyt 	X Reduser det nedre terskelnivået til ≤8 % for 
å vise hele fluorescensintensitetsområdet.

Strømningssignal i små kar er ikke synlig i visse 
tilfeller, bare sterk FL er angitt.

GLOW-"Lower Threshold" er satt for høyt, 
muligens av en utilsiktet håndtakskommando.

	X Kontroller om GLOW-"Lower Threshold" "+" 
eller "–" er aktivert på en håndtaksknapp for 
å unngå utilsiktede endringer av terskelen. 
Slett funksjonen i håndtaksinnstillingene 
dersom dette er tilfellet.

Strømningssignalet til objektkontrast for lavt. Farge "Saturation" på GLOW-bildet er for høy. 	X Reduser GLOW-"Saturation".

Hvitlysdelen av GLOW-bildet mangler farger. Farge "Saturation" på GLOW-bildet er for lav. 	X Øk GLOW-"Saturation".
Merk Økt "Saturation" kan redusere kontrasten 

for den overlappende FL-informasjonen 
oppå WL-objektbildet.

Det injiserte fluorescensbildet i okularet er svakt/
blekt selv om signalet på skjermen er godt.

Fluorescenssignalet er for lavt for et godt 
overlegg ved høyere forstørrelser og WD.

	X Reduser forstørrelsen og kontroller at innstil-
lingene for belysning/magnetiseringsstyrke 
er minst 100 %.

2) Lysstyrken i det injiserte bildet er for lav. 	X Øk lysstyrken for CaptiView-injeksjonen.

Lav fluorescens dekker store deler av bildet Ekstern NIR-stråling detekteres og vises 	X Slå av den eksterne lyskilden som produserer 
NIR-stråling i spektralområdet GLOW800 
detekterer, og/eller øk nedre terskelverdi  
til 8 %.

Et fluorescenssignal reflekteres av 
omkringliggende vev.

	X Øk den nedre terskelverdien til 8 % til 12 %.

Gjenværende ICG viser lav fluorescens 	X Øk den nedre terskelverdien til 8 % til 12 %.
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13.2.5 Feil

Observasjon Årsak Feilfjerning

Det vises ikke noe GLOW-bilde. GLOW800-modus er ikke aktivt 	X Kontroller at fluorescens-LED og -styreenhet 
viser GLOW800-modus.
	X Kontroller om funksjonen GLOW800 On/Off er 

tilordnet til tiltenkt knapp og håndtak.
	X Bruk testkort til korrekt testing.
	X Ring Leica Service hvis problemet fortsetter.

Ikke noe skarpt GLOW800-bilde på monitoren ved 
lave forstørrelser, men hvitlysbildet er skarpt, 
også ved lave forstørrelser

Fluorescensens fokalplan er feiljustert. 	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Forstyrrende fluorescenssignaler, særlig ved det 
ytre synsfeltet

Omgivende NIR-lys >800 nm detekteres av 
GLOW-kameraet i det ytre synsfeltet mens 
fokuspunktet sitter lavere.

	X Slå av den eksterne lyskilden som produserer 
NIR-stråling i spektralområdet GLOW800 
detekterer.

GLOW-belysningen berører grenselinjen for 
hulrommet og produserer forstyrrende 
fluorescensartefakter

	X Lukk belysningsirisen for å unngå belysning 
av uinteressante områder.

GLOW-fluorescensvideobilde er fylt over hele 
synsfeltet

NIR-omgivelseslys for en lyskilde på 
operasjonssalen eller rombelysning på 
operasjonssalen når objektfeltet og detekteres av 
fluorescenskameraet over hele synsfeltet

	X Slå den eksterne NIR-lyskilden av.
	X For å detektere denne lyskilden på opera-

sjonssalen, slår du mikroskopbelysningen  
av og fokuserer mikroskopet i GLOW-modus 
på et hvitt papir.
	X Så lenge det feilaktige signalet er til stede, er 

NIR-omgivelseslyset aktivt. Slå av OR-lyset til 
problemet er forsvunnet og du har oppdaget 
den forstyrrende NIR-kilden.

Strømningssignalet vises mørkt på 3D-skjermer. Visningsposisjon under og/eller på siden av 
skjermaksen gjør det observerte bildet mørkere

	X Juster skjermaksen for å passe med 
observasjonsretningen.

13.2.6 HDMD

Observasjon Årsak Feilfjerning

Verken et GLOW-fluorescensbilde på skjermen, 
eller injisert, selv om det fungerte før

Ikke mer diskplass på HDMD PRO HDD. 	X Kontroller HDD-ens kapasitet:
	X Hvis HDMD PRO HDD er full, må du lagre og 

slette ikke brukte brukerdata for å generere 
tilstrekkelig kapasitet.

13.3 GLOW-autofokussystem

Feil Årsak Feilfjerning

Mikroskopet finner ikke fokuset Fokuset er utenfor de konfigurerte verdiene for 
den relative autofokusmodusen

	X Få verdien for den relative autofokusmodusen 
korrigert av en servicetekniker.

Fokuset finner ikke et nivåbildeplan i configure 
autofocus-vinduet.

	X Reduser autofokusvinduet.
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14 Tekniske data
14.1 Tekniske dataGLOW800
Fluorescensmagnetisering 790 nm (GLOW800)
Fluorescenssignal 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spektre

Bildesensor 3 × 1/1,2" tomme

NIR-kamera Høysensitivt, HD-fargekamera

Du finner informasjon om tekniske data vedrørende  
Leica-operasjonsmikroskopet i brukerhåndboken for  
Leica-operasjonsmikroskopet.

Kamerabildestørrelse med hensyn til synsfeltet 

 

 

 

1 2 3

1 Kamerabildestørrelse
2 Synsfelt
3 Skjermstørrelse

Figuren viser kamerabildestørrelsen med hensyn til 
synsfeltet for det visuelle videokameraet og GLOW800 NIR-
kameraet. Vær oppmerksom på at synsfeltet ikke i sin 
helhet er dekket av dokumentasjonssystemet.

14.2 Kompatibilitet

Leica-operasjonsmikroskoper Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Omgivelsesforhold

I bruk +10 °C til +40 °C 
+50 °F til +104 °F 
30 til 95 % relativ luftfuktighet 
800 mbar til 1060 mbar atmosfærisk trykk

Oppbevaring –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10 til 100 % relativ luftfuktighet 
500 mbar til 1060 mbar atmosfærisk trykk

Transport –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. fuktighet 
500 mbar til 1060 mbar atmosfæretrykk

14.4 Oppfylte standarder
CE-samsvar
•  Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelt definert for 

sikkerheten i IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1.

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

i henhold til de internasjonale ISO 13485-standardene for 
kvalitetsstyring, kvalitetssikring og miljøvern.

15 Produsenterklæring for 
elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

GLOW800 ble testet i kombinasjon med Leica-operasjons-
mikroskoper. Du finner informasjon om EMC-erklæringen 
i brukerhåndboken for Leica-operasjonsmikroskopet.



Avsnitt B: GLOW800 for ARveo 8
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16 Innføring
16.1 Om denne brukerhåndboken
GLOW800 er et tilbehør til Leica-operasjonsmikroskoper. 
I denne brukerhåndboken beskrives funksjonene til GLOW800. 
Du finner informasjon om og beskrivelse av Leica-
operasjonsmikroskopet i brukerhåndboken til det respektive 
operasjonsmikroskopet.

I tillegg til opplysninger om bruken av instrumentene  
inneholder denne brukerhåndboken også viktig sikker-
hetsinformasjon (se kapittelet "Sikkerhetsmerknader")

	X Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker 
produktet.

16.2 Symbolene i brukerhåndboken
Symbolene som brukes i brukerhåndboken, har følgende betydning:

Symbol Advarselsord Betydning

Advarsel Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i alvorlige 
personskader eller død. 

Forsiktig Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i mindre 
alvorlige eller moderate personskader 
hvis den ikke unngås. 

Merk Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk som kan resultere i merk-
bare materielle, økonomiske eller miljø-
messige skader hvis den ikke unngås.

Nyttig informasjon som hjelper brukeren 
med å bruke produktet på en riktig og 
effektiv måte. 

	X  Påkrevd handling: Dette symbolet betyr 
at du må utføre en spesiell handling eller 
en serie med handlinger.

17 Sikkerhetsmerknader
Et Leica-operasjonsmikroskop med GLOW800 er det ypperste av 
teknologi. Likevel kan det oppstå visse farer under bruk. 
	X Følg derfor alltid anvisningene i denne brukerhåndboken og 

i brukerhåndboken til Leica-operasjonsmikroskopet, og spesielt 
sikkerhetsmerknadene.
	X Ifølge føderal lovgivning er dette utstyret begrenset til salg 

av eller på bestilling av en lisensiert lege.

17.1 Tiltenkt bruk
• GLOW800 er et tilbehør til Leicas operasjonsmikroskop for 

visning av intraoperativ blodgjennomstrømning i det 
cerebralvaskulære området og bypassgrafter under CABG-
operasjoner samt blodgjennomstrømning under plastisk og 
rekonstruktiv kirurgi.

Kontraindikasjon
• De medisinske kontraindikasjonene som gjelder for bruken av 

Leica-operasjonsmikroskopet med GLOW800 i kombinasjon 
med et fluorescensmedium, er de det skal tas hensyn til ved 
bruk av stoffer av egnede merker og moderne 
undersøkelsesteknikker.

ADVARSEL

Fare for øyeskade.
	X Ikke bruk GLOW800 til oftalmologi.

17.2 Farer ved bruk

ADVARSEL

Risiko for infeksjon på grunn av ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X Ikke bruk GLOW800-testkortet i det sterile feltet. 
	X Det må bare brukes i ikke-sterilt miljø.
	X Kontroller mikroskopbelysningen kun i ikke-sterilt miljø. 
	X Vær nøye med å sikre den nøyaktige parfokale 

innstillingen på Leica-operasjonsmikroskopet. Følge 
anvisningene for det parfokale oppsettet.

ADVARSEL

Bruker valgt med programmert fluorescensfunksjon.
	X Riktig bruker er aktivert.
	X Klargjøringskontroll er utført.
	X Mikroskopbelysningslampen ligger innenfor 

toleransegrensene (se brukerhåndbok for Leica-
operasjonsmikroskopet).
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ADVARSEL

Fare for skade på pasienten på grunn av ikke-godkjente 
fluorescensmedier.
	X Bare bruk fluorescensmedier som er godkjent for det 

planlagte bruksområdet.

ADVARSEL

Fare for skade på pasienten på grunn av unødig 
GLOW800-stråling.
	X Unngå utvidet og/eller overdrevent hyppig bruk av 

GLOW800-stråling.
	X GLOW800-modus deaktiveres automatisk senest etter 

180 sekunder for å hindre unødig eksponering av 
pasienten for GLOW800 -stråling.

17.3 Informasjon til den som er 
ansvarlig for instrumentet

	X Når du bruker GLOW800, må du påse å ha en doppler-ultralyd 
eller lignende på plass, i tilfelle det gis ingen eller utilstrekkelig 
visualisering av blodgjennomstrømning fra ICG/GLOW800-
prosedyren.

17.4 Skilting og merking
Typeskilt

UDI-etikett

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

Produksjonsidentifikasjonskode (PI)
Serienummer
Produksjonsdato

GS1-datamatrisekode
Utstyrsidentifikasjonskode (DI)

Obligatorisk merkelapp
Les brukerhåndboken nøye før du bruker produktet. Internett-
adresse for elektronisk versjon av brukerhåndboken.
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18 Beskrivelse 
18.1 Funksjon
Belysningen for GLOW800 er en xenonlampe plassert i Leica-
operasjonsmikroskopet. Denne lampen gir synlig og nærinfrarødt 
lys. NIR-lyset kan ikke ses gjennom operasjonsmikroskopet, men 
registreres ved hjelp av et spesielt kamera og visualiseres på 
skjermen på Leica-operasjonsmikroskopet.
Ved hjelp av spakene/knappene definert i brukerinnstillingene kan 
du bytte mellom synlig lys og GLOW800-lys.

Se brukerhåndboken for tilsvarende Leica-
operasjonsmikroskop. 

18.2 Oppbygning
GLOW800 er tilbehør til en M530 optikkholder. 

18.2.1 M530 optikkholder med GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Bildeinjeksjonsmodul Leica CaptiView (valgfri)
3 Fluorescensmodul Leica FL400, FL560 eller FL400/560 (valgfri)
4 M530 optikkholder

�

�

�

�

�

�

1 Grensesnitt for lateral venstre og høyre assistent
2 Grensesnitt for bakoverrettet/motsatt assistent, 360° roterbar
3 Finfokus for bakoverrettet assistent
4 Bryter for lateral eller bakoverrettet assistent
5 Grensesnitt for hovedkirurg, 360° roterbar
6 GLOW800 ULT

18.3 Leica ARveo 8 
operasjonsmikroskop med 
GLOW800 komponenter

1

2

3

4

5

1 M530 optikkholder
2 Videoskjerm
3 Styreenhet med berøringspanel
4 Håndlist
5 Belysningsenhet med GLOW800-filtre
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19 Betjeningselementer
19.1 Håndtak

1

2

4

3

5

4

1

2

Programmering i fabrikkinnstillingen
1 Forstørrelse
2 4-funksjons styrespak
3 Arbeidsavstand
4 Frigjør alle bremser
5 Frigjør forhåndsvalgte bremser

Du kan tilordne bryterne (1), (2), (3) og (5) på håndtakene 
individuelt for hver bruker i konfigurasjonsmenyen.
I alle forhåndsinnstillinger frigjør tasten (4) alle bremser. 
Denne tasten kan ikke konfigureres. For styrespaken og de 
andre tastene finnes forhåndsinnstillinger i henhold til 
oppgaven.

Forhåndsinnstillinger for håndtak for GLOW800

Step Loop

venstre spak høyre spak

GLOW800 
på/av Spille av

Y+

Y–

X– X+

Det anbefales å bruke 4-funksjons styrespaken (2) til å styre 
GLOW800 som definert i GLOW800-forhåndsinnstillingen, selv om 
du kan tilordne bryterne (1), (2), (3) og (5) på håndtakene individu-
elt i konfigurasjonsmenyen for å tilpasse behovene for hver bruker.
I alle forhåndsinnstillinger frigjør bryter (4) alle bremser. Denne 
bryteren kan ikke konfigureres annerledes. 

19.2 Status-LED-er og display
LED-ene på C-armen på stativet er i kirurgens nærfelt og informerer 
om mikroskopets fluorescens og registreringsstatus:

19.2.1 Leica ARveo 8 – Status-LED

1
2

1 Status-LED for fluorescens
2 Status-LED for registrering

Status-LED-en for fluorescens (1) angir fluorescensaktiviteten
 hvit: ingen fluorescens,

  hvitlysmodus
 blått: FL400 er på
 cyan: FL560 er på
 magenta: GLOW800er på

Status-LED-en for registrering (2) tennes i
 rødt: GLOW800-sløyferegistrering pågår

 grønn: GLOW800 modus for å spille av på nytt
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19.3 GUI-aktivering
I tillegg til håndtaksknappen kan GLOW800 også aktiveres og 
deaktiveres fra berøringsskjermpanelet. Trykk på modus-ikonet (1), 
og det vises en meny med tilgjengelige fluorescens-moduser. Når 
du trykker på ikonet, blir den valgte modusen aktiv umiddelbart. 
Ved å trykke på "White Light" settes systemet tilbake til hvitt 
lysmodus.

1
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20 Oversikt
20.1 Bruk
Det valgfrie tilbehøret GLOW800 gjør det mulig for kirurgen 
å magnetisere og overholde nærinfrarød (NIR)-fluorescens (FL) 
av fluoroforen (ICG) med operasjonsmikroskopet ARveo 8.

Det filtrerte NIR-fluorescenssignalet til fluoroforen (ICG) registreres 
av et NIR-sensitivt videokamera i GLOW800 ULT og behandles 
i mikroskopbearbeidingsenheten.

20.1.1 Moduser for fluorescensobservasjon
GLOW800 tilbyr to forskjellige moduser for observasjon av 
fluorescensvideosignalet:

Type A: Pseudofargemodus (pseudofarge PÅ) 
Hvitlysobjektvisning med det integrerte fluorescenssignalet 
i pseudofarge, video #1A

Svarthvitt (monokrom) fluorescensvisning-video #2A

Type B: Svarthvitt (monokrom)-modus (pseudofarge AV)
Hvitlysobjektvisning #1B

Svarthvitt (monokrom) fluorescensvisning-video #2B
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20.1.2 Oppsett for fluorescensvisningen
Følgende registrerings- og visualiseringsinnstillinger kan forhånds-
defineres på siden "View Configuration" under delen "Settings".  
For hvert av de gitte visningsalternativene kan du bestemme hvor 
det monokrome og/eller pseudofargebildet skal vises på skjermen. 
Du kan gjøre dette ved å dra ønsket bilde og slippe det inn i den  
tiltenkte visningssonen.
	X Åpne "Settings"-siden som beskrevet i 21.1.1
	X Trykk på "View Configuration"-knappen.

Siden "View Configuration" åpnes, og gir deg 3 forskjellige 
alternativer for å konfigurere visningen på skjermen: Enkelt 
innhold (1), Bilde-i-bilde (2), Side-ved-side (3).

1 2 3

Enkel innholdsvisning
Enkel videovisning på skjermen. Enten pseudofarge eller monokrom. 
	X Trykk på alternativet Single content (1).
	X Bruk dra-og-slipp-funksjonen på berøringspanelet for å konfi-

gurere enten videoopptaksvisning med pseudofarge-eller mon-
okrom videoopptaksvisning på stativmonitoren.

Bilde i bilde
Bilde i bilde-visning av pseudofargen og den monokrome videoen 
på skjermen. 
	X Trykk på alternativet Picture-in-Picture (2).
	X Bruk dra-og-slipp-funksjonen på berøringspanelet for å konfi-

gurere enten videoopptaksvisning med pseudofarge-eller mon-
okrom videoopptaksvisning på stativmonitoren i større eller 
mindre deler.
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Side-by-side
Side-om-side-visning av pseudofarge og den monokrome videoen 
på skjermen.
	X Trykk på visningsalternativet Side-by-Side (3).
	X Bruk dra-og-slipp-funksjonen på berøringspanelet for å konfi-

gurere enten videoopptaksvisning med pseudofarge-eller mon-
okrom videoopptaksvisning på høyre eller venstre side av  
stativmonitoren.

MERK

Pseudofargebildet på "View Configuration"-siden er kun ment som 
illustrasjon. 
Enten den valgte pseudofargen er "GREEN" eller "BLUE", vil pseudo-
fargebildet på "View Configuration" alltid vise "GREEN", men skjer-
men vil vise den brukervalgte pseudofargen riktig.

20.1.3 Fluorescens-videoopptak
GLOW800-videoopptaket genererer to videoer:

1. Den første er alltid den monokrome videostrømmen
2. Den andre strømmen registrerer det som er definert i "AR Ocular 

Settings" (se kapittel 21.1.7):
• hvis "Pseudocolor" er av

• Kun video med hvitlys
• hvis "Pseudocolor" er på

• Kombinert hvitlysobjektbilde med overlagt 
pseudofargefluorescensinformasjon

Alle videoer genereres fra venstre VL (Video Left)-kamera og 
FL-venstre kamera i mikroskopet.
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21 Endre GLOW800-
innstillingene

21.1 Innstillinger som kan endres av 
brukeren

21.1.1 Tilgang til siden User Settings

1

	X Trykk på menyikonet øverst i venstre på siden "Select Surgeon" 
(1).
Siden "Options" vises:

2

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

3
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21.1.2 Fluorescensinnstillinger
	X Åpne "Settings"-siden som beskrevet i 21.1.1
	X Trykk på ikonet "Fluorescence Settings".

Skjermbildet "Select function" vises.
	X Velg fanen "Fluorescence".

4

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

21.1.3 GLOW800-lysstyrke 
(magnetiseringsintensitet)

	X Følg trinnene beskrevet i 21.1.2 for å åpne siden "Fluorescence 
Settings".

1

Anbefalte magnetiseringsinnstillinger
Standardinnstillingen, anbefalt for "Excitation" (1) er 100 % 
for å oppnå god fluorescenssikt ved høyere forstørrelser og 
arbeidsavstander.

	X Tilpass "Excitation"-innstillingen (1) ved å bruke glidebryteren.
	X Trykk gjentatte ganger på "Back" inntil du er tilbake på siden 

"Options".
	X Du vil muligens bli bedt om å lagre innstillingene, og da kan du 

enten lagre dem i profilen eller velge bare å bruke dem én gang, 
hvorpå endringene vil forkastes.
	X Trykk på "X".

Skjermbildet med direkteoverføring vises.

MERK

Ikke endre innstillingene eller rediger brukerlisten mens 
mikroskopet brukes direkte på en pasient. GLOW800-modus 
stoppes automatisk når innstillingene endres.
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21.1.4 Terskel
Med "Lower Threshold" og "Upper Threshold" kan fluorescensinten-
sitetsområdet som skal vises i fluorescensvisningen for hvitt lys, 
defineres. Lavstyrkesignaler (f.eks. støy) og/eller høystyrkesignaler 
kan filtreres ut ved å definere en nedre og en øvre terskel med de  
to glidebryterne. Standardverdiene for nedre og øvre terskel er 
henholdsvis 23 % og 80 % for å observere hele spekteret av fluores-
censsignaler. 

1 2

	X Øk eller reduser "Upper Threshold" (1) og "Lower Threshold" (2) 
ved å bruke glidebryterne. 
	X Du kan også justere "Lower Threshold"-verdiene fra 

direkteoverføringsskjermen ved å bruke den roterende menyen 
(3): 

3

MERK

Det opprettholdes alltid en forskjell på 10 % mellom øvre og nedre 
terskelverdier.
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Bruk av testkortet viser hvordan "Threshold"-funksjonen påvirker fluorescenssignalet.

Nedre terskel ved 0 % og øvre terskel ved 100 % – alle fluorescensstyrkene vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Svarthvit-fluorescensobservasjon 
(Videoskjerm)

Observasjon av hvitlys + fluorescens
(Videoskjerm)

Nedre terskel ved 60 % og øvre terskel ved 100 % – bare middels til høy styrke vises

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Svarthvit-fluorescensobservasjon 
(Videoskjerm)

Observasjon av hvitlys + fluorescens
(Videoskjerm)

Nedre terskel ved 40 % og øvre terskel ved 70 % – bare middels til høy styrke vises

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Svarthvit-fluorescensobservasjon 
(Videoskjerm)

Observasjon av hvitlys + fluorescens
(Videoskjerm)
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21.1.5 Styrke
Glidebryteren "Intensity" (1) justerer fluorescenskontrast, lysstyrke 
og gjennomsiktighet i forbindelse med objektdetaljene. 
Styrkeverdiene går fra 0 % til 100 %, standard er 50 %. Fluorescens 
er synlig over hele prosentområdet. Ved for eksempel 0 % intensitet 
er fluorescensen bare så vidt synlig, og innholdet av hvitt lys er mer 
dominerende, og ved 100 % intensitet er fluorescensen langt mer 
intens og dominerende.

1

	X Du kan også justere "Intensity"-verdiene fra 
direkteoverføringsskjermen ved å bruke den roterende menyen 
(2). 

2

Innstilling av minste styrke – 0 %

Innstilling av middels styrke – 50 %

Innstilling av største styrke – 100 %

21.1.6 BrightCare 
	X For å unngå intensiv belysning på korte arbeidsavstander må 

BrightCare (1) for GLOW800 aktiveres. 

1

Av tekniske årsaker reduseres fluorescensintensiteten under høye 
forstørrelser ved lave arbeidsavstander, og begrensningene i mag-
netiseringsintensitet for Brightcare for GLOW800 kan slås av for 
bedre magnetisering og fluorescensintensitet.

ADVARSEL

Hvis "BrightCare forGLOW800" er slått av, kan lysintensite-
ten skade pasienten ved å påføre for mye lys på vevet i en 
langvarig GLOW800-modus!
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Fluorescenssikt
GLOW800-funksjonen optimaliserer automatisk fluorescenssikten 
for å motta det beste mulige bildet for et bredt arbeidsområde av 
mikroskopparametere og ICG-dosering.
Disse parametrene har imidlertid fortsatt en påvirkning på fluores-
censsikten, og ytterligere optimaliseringer kan gjøres som forklart 
nedenfor.

FL-sikt =
Belysning × Dosering

Forst.2 × WD2

FL-sikt: Fluorescensens lysstyrke/perseptibilitet  
på skjermen

Belysning Mikroskopets magnetiseringsstyrke
Dosering: Injisert ICG-mengde i mg/kg
Forst.: Forstørrelse
WD: Arbeidsavstand

ICG-doseringen bestemmes av anestesilegen og/eller 
kirurgen.

• Mindre magnetiseringsstyrke "Brightness GLOW800" og/eller 
lavere ICG-dosering reduserer fluorescenssikten, spesielt ved 
høy forstørrelse og/eller lang arbeidsavstand. Mindre fluores-
censsikt eller fluorescenslysstyrke kan observeres allerede ved 
lavere forstørrelse og WD.

• Høyere magnetiseringsstyrke "Brightness GLOW800" og/eller 
høyere ICG-dosering øker fluorescenssikten, spesielt ved høy 
forstørrelse og/eller lang arbeidsavstand, og kan kompensere 
for reduksjonen av disse to optiske parameterne.

Fluorescenssikten kan reduseres selv ved standardbe-
tingelser dersom belysningssystemet har redusert effektivi-
tet eller Xenon-lyspærens levetid tar slutt.

MERK

Det er en standardinnstilt begrensning i arbeidsavstand og forstør-
relse ved bruk av GLOW800-modus. Dersom arbeidsavstanden og for-
størrelsen er over denne grensen før du bytter til GLOW800-modus, 
vil arbeidsavstanden og forstørrelsen reduseres når du bytter til 
GLOW800-modus, og bildet kommer ut av fokus.

Disse begrensningene kan ved behov tilpasses av Leica service eller 
produktspesialister, dersom signalintensiteten er forstått.

MERK

Når arbeidsavstandsbegrensning er i bruk, kan det hende 
mikroskopet må omposisjoneres (slik at det svarer til verdien for 
arbeidsavstandsbegrensning eller kommer nærmere enn verdien 
for arbeidsavstandsbegrensning) for å komme i fokus.

Verdiene for begrensning av arbeidsavstand og forstørrelse kan 
generelt omdefineres til høyere eller lavere verdier for alle brukere 
av Leica servicepersonell i servicemenyen, slik at det tas hensyn til 
arbeidsflyten i forbindelse med operasjonen.
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21.1.7 Pseudofargevalg og bildeinjeksjon i okularet/okularene med CaptiView 
	X Naviger til "Settings"-siden som beskrevet i 21.1.1
	X Trykk på "AR Ocular Settings"-ikonet.

Siden "AR Ocular Settings" åpnes:
	X Sørg for at du er på "GLOW800"-fanen.

Pseudofargen kan defineres for monitorvisningen og okularene* på siden "AR Ocular Settings".

Med CaptiView-bildeinjeksjon som tilleggsfunksjon integrert i operasjonsmikroskopet ARveo 8 kan GLOW800-fluorescensinformasjonen 
observeres i høyre, venstre eller begge okularer som et injisert digitalt bilde eller som et overlegg, i henhold til den valgte 
fluorescensobservasjonstypen og CaptiView-innstillingene.

Med pseudofarge satt til "GREEN" eller "BLUE"
Du kan velge at "Pseudocolor" skal være "GREEN" (1) eller "BLUE" (2) for det injiserte pseudofargesignalet og fluorescenssignalet  
på skjermen. Fargen er angitt på "AR Ocular Settings"-siden:

1 2

MERK

Når du bruker testkortet, skal fluorescenspseudofargeresultatene på monitorbildet og bildet injisert i okularet/okularene se ut som følger:

"GREEN" "BLUE"

Leica GLOW800
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Injeksjonen av GLOW800-bilder kan defineres for hver bruker i "AR Ocular Settings"-fanen med innstillingen "GLOW800" og følgende 
alternativer:

• Venstre øye: "OFF" og høyre øye: "OFF"
Okularer: Direkteoverført optisk bane til objektet i både venstre 
og høyre okular.

• Venstre øye: "OFF" og høyre øye: "Optical + Digital"
Okularer: Digitalt hvitlysbilde med integrert fluorescens i pseu-
dofargevideo i høyre okular og optisk 2D-bilde i venstre okular.

• Venstre øye: "OFF", Høyre øye: "Digital Only"
Okularer: På høyre øye skal brukeren se det digitale bildet med 
den valgte overleggsfargen fra høyre okular.

• Venstre øye: "Optical + Digital", Høyre øye: "OFF"
Okularer: Direkteoverført optisk hvitlysbilde med overlagret 
digital pseudofargefluorescens i venstre okular og direkteover-
ført optisk bilde i høyre okular:

• Venstre øye: "Optical + Digital" og høyre øye: "Optical + Digital"
Okularer: Digital bildeoverlegg med pseudofargefluorescens 
i begge okularene.
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Med pseudofarge satt til OFF

• Venstre øye: "OFF" og høyre øye: "OFF"
Okularer: Direkteoverført optisk bane til objektet i både venstre 
og høyre okular.

• Høyre øye: "Digital Only"
Okularer: Venstre okular er automatisk satt til "OFF", og på 
høyre okular skal brukeren se det digitale monokrome bildet.

MERK

Deaktivering av "Pseudocolor" vises på skjermen:
• det monokrome fluorescensbildet i "Single Image"-modus eller
• det monokrome fluorescensbildet og det digitale hvite lysbildet 

i bilde-i-bilde- eller side-om-side-modus avhengig av innstillin-
gene på "Viewing Configuration"-siden (se 20.1.2). 

• På grunn av utformingen av CaptiView-modulen er 
"Digital Only" kun mulig på høyre side.

• Ved å bruke glidebryterne kan du justere lysstyrken 
separat i modusene "Optical+Digital" og "Digital only".

• Pseudofarge: Fargeskjerm i GLOW-modus.

• Se brukerhåndboken for tilhørende Leica bildeinjek-
sjonssystem (CaptiView).

• Hvis pseudofarge er slått av for GLOW800 i tilfelle 
bildeinjeksjon, utføres fluorescensbildeoverlegget 
i svarthvitt i høyre okular.

• Hvis GLOW800-bildet injiseres i venstre eller begge 
okularer, kan skjermvisningen og registreringen vise en 
liten forflytning av fluorescenssignalet for hurtige 
bevegelser.

• I tilfelle høy forstørrelse > 5,0× anbefales det å slå av 
bildeinjeksjon for å unngå overlegg med økt støy av 
tekniske årsaker.
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For riktig tilpasning av fluorescensoverlegg i okularet/oku-
larene anbefales det å kontrollere fluorescensbildefokuset 
på skjermen.

Slå av overlegget i venstre okular for å unngå dobbel 
registrering eller dobbel visning av fluorescensbilder på 
skjermen.

21.1.8 Pseudofargevalg uten CaptiView
	X Hvis CaptiView ikke er valgt eller aktivert, kan du fortsatt bruke 

siden "AR Ocular Settings" for å velge pseudofargen "GREEN", 
"BLUE" eller "OFF" for monitorvisningen.
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21.2 Avanserte GLOW800-innstillinger
Dette er begrensede GLOW800-innstillinger som kun er tilgjenge-
lige for en servicetekniker/produktspesialist.

21.2.1 Få tilgang til salgsinnstillingene

Begrenset side. Kun tilgjengelig med salgsdongle koblet til 
mikroskopet.

	X Åpne "Options"-siden ved å trykke på menyikonet øverst til 
venstre på skjermen. 

1

	X Trykk på "Settings"-knappen (1)

2

	X Trykk på "Support"-knappen (2)

3

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

Begrensede sider. Kun tilgjengelig med salgsdongle koblet 
til mikroskopet.

	X Naviger til siden "Sales Settings" som forklart i kapittel 21.2.1 , 
"Tilgang til salgsinnstillingene".

4

	X Trykk på knappen "FL og Video Settings" (4).
Dette åpner siden "Fluorescence og Video Settings".
	X Trykk på "GLOW800"-fanen.

5 6

Gjennom disse innstillingene kan du definere områdene "Maximum 
WD" (5) og "Maximum Magnification" (6) for god fluorescenssikt.

Mikroskopet er satt til en maksimal arbeidsavstand på 
"325 mm" som standard. Maksimal arbeidsavstand kan 
settes til et område fra 225 mm til 600 mm.

21.2.3 Video- og bildeinnstillinger

Begrensede sider. Kun tilgjengelig med salgsdongle koblet 
til mikroskopet.

Digital zoom
	X Naviger til siden "Sales Settings" som forklart i kapittel 21.2.1, 

"Tilgang til salgsinnstillingene".
	X Trykk på knappen "FL og Video Settings".
	X Trykk på "General"-fanen.

1 2 3

Med "Digital Zoom" justeres visningsformatet etter behovene til 
hver GLOW-bruker. Det finnes tre formater som kan endres med 
Digital Zoom-alternativene (1, 2, 3). Standardinnstilling er "Max. 
Height" (1).

	X Sett alternativet for digital zoom til "Max Height" (1) - tilpasser 
det maksimalt registrerte synsfeltet i midten til skjermen på 
stativmonitoren.
	X Sett alternativet for digital zoom til "Full Width" (2) – tilpasser 

hele det horisontale synsfeltet på skjermen til stativmonitoren.
	X Sett alternativet for digital zoom til "Full Screen" (3) - tilpasser 

diagonalen i synsfeltet til diagonalen på skjermen til 
dokumentasjonsmonitoren. 
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Største høyde
Passer det største oppdagede synsfeltet i sentrum av skjermen på 
dokumentasjonsmonitoren.
• Nesten rundt bildeformat – full videooppløsning

Full bredde
Passer det fulle horisontale synsfeltet på skjermen på dokumenta-
sjonsmonitoren
	X format med avrundede kanter – full horisontal videooppløsning

Fullskjerm:
passer det diagonale synsfeltet i diagonalen på skjermen på 
dokumentasjonsmonitoren 
	X rektangulært bildeformat – redusert videooppløsning

Visning på skjerm eller i okular kan variere noe fra bildene 
som vises i denne bruksanvisningen.

Avanserte bildeinnstillinger for GLOW800

Begrenset side. Kun tilgjengelig med salgsdongle koblet til 
mikroskopet.

	X Naviger til siden "Sales Settings" som forklart i kapittel 21.2.1, 
"Tilgang til salgsinnstillingene". 
	X Trykk på knappen "Advanced Image Settings".

Siden "Advanced Image Settings" åpnes:

I denne delen kan du tilpasse verdiene for lysstyrke, kontrast, 
metning og RGB.
Standardverdiene er definert for å gi god differensiering av lyse og 
mørke områder i bildet. Hvis det er nødvendig å endre, kan hver 
verdi justeres til spesifikke behov ved å bruke de respektive 
glidebryterne. Verdier under 50 % definerer en dempning og over 
50 % en intensivering. Bruk av de nye verdiene tilpasser bildet 
umiddelbart.

For å forbedre kontrasten til fluorescensinformasjonen i forhold  
til den anatomiske hvitlysinformasjonen, kan egenskapene til den 
anatomiske hvitlysinformasjonen tilpasses i "Advanced Image 
Settings" på følgende måte: 
	X Trykk på "GLOW800"-fanen.
	X Reduksjon av fargemetning av hvitlysinformasjon i GLOW800-

bildet med "Saturation"-glidebryteren. 
Med mindre fargemetning blir den hvite lysdelen av bildet mindre 
mettet og pseudofargefluorescens-informasjonen er mer 
fremtredende.

og/eller
	X Reduksjon av lysstyrken til hvitlysinformasjon i GLOW800-bildet 

med "Brightness"-glidebryteren. 
Lavere lysstyrke på den hvite lysdelen av bildet øker kontrasten og 
synligheten til pseudofargefluorescensinformasjonen.
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Hvis du vil kontrollere fargebalansen, kan fargeområdene på forsi-
den og baksiden av GLOW800-testkortet brukes ved å sammenligne 
det opprinnelige optiske bildet i okularene med videovisningsbildet 
på skjermen.

Bilde av GLOW800-testkort – foran

Bilde av GLOW800-testkort – bak

Når GLOW800-modus ikke er aktiv: 
	X Brukeren har muligheten til å endre bildeparameterverdiene.

Når GLOW800-modus er aktiv:
	X Brukeren se det direkteoverførte bildet under forhåndsvisnings-

modus og har muligheten til å endre bildeparameterverdiene, 
noe som gjenspeiles umiddelbart på det direkteoverførte bildet.

White Balance
"Auto White Balance" (1) kan kun innstilles for "White Light"-modus.

1

Hvis du vil rejustere Color Balance til en referansestandard, plasse-
rer du en hvit gjenstand under mikroskopet som dekker hele syns-
feltet, justerer lysstyrken til påkrevd nivå og trykker på knappen 
"Auto White Balance" (1).
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22 Registrering
22.1 Start registrering / lagre bilde
Slår GLOW800-modus på/av (ved bruk av tildelte knapper på 
håndtaket og/eller fotbryteren) og starter/stopper registreringen 
automatisk. Etter 3 minutter vil modusen og registreringen stoppes 
automatisk og gå tilbake til hvitlysmodus. I tillegg kan du ta 
GLOW800-bilder via et tilordnet håndtak og/eller fotbryterknapp 
eller kameraikonet (2) på berøringspanelet.

1 2

Se brukerhåndboken for ARveo 8 operasjonsmikroskop for 
nærmere instruksjoner om hvordan du bruker det 
innebygde registreringssystemet.

22.2 Spille av
22.2.1 Via håndtak/fotbryter 
	X Den siste registrerte GLOW800-sløyfen kan spilles av ved å 

trykke på den tilordnede avspillingsknappen på mikroskophånd-
taket (se brukerhåndboken for ARveo8 for en fullstendig liste 
over alle funksjonene som kan tilordnes). Avspillingen vises kun 
på skjermen, angitt med en gul ramme rundt videoskjermen.
	X For å stoppe avspillingen trykker du på avspillingsknappen igjen.

22.2.2 Bruke berøringspanelet
	X Trykk på "Data Review"-ikonet (1) for å vise registreringene for 

visning og kopiering.

1

Følgende meny vises:

2 3

	X Trykk på knappen "Preview & Export" (3). 
Listen over opptak og lagrede bilder vises:

	X For å se gjennom noen av videoene eller bildene trykker du  
på miniatyrbildet.
Dette gir en detaljert visning av videoen eller bildet på 
berøringspanelet. 

4

Med videospilleren kan du bla gjennom tidslinjen. Ved å trykke på 
utvidelsesikonet (4) vises nå avspillingen på skjermen og på 
berøringspanelet.
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23 Forberedelser før 
operasjon (ARveo 8)

23.1 Velge en profil med 
GLOW800-innstillinger

 
	X Velg en kirurgprofil som GLOW800-profilen allerede er blitt 

definert for på siden "Select surgeon":
Hvis det ikke finnes en slik profil, må du opprette en ny kirurgprofil.

23.2 Opprette ny kirurgprofil
23.2.1 Registrer de nye profildetaljene
	X Trykk på knappen "Create New" (1) på siden "Select surgeon":

1
Siden "Create New Surgeon Profile" vises

 
	X Fyll ut minst de obligatoriske feltene for kirurgprofil, dvs. 

fornavn og et personspesifikt akronym på tre bokstaver. Felter 
merket med * er obligatoriske.

Du kan legge inn etternavnet ditt og en "passcode" for 
å sikre innstillingene dine. Dette anbefales for at du skal 
unngå at andre kirurger eller personell gjør utilsiktede 
endringer. Merk at du må skrive inn "passcode" to ganger 
for å bekrefte den.

1 2

Du kan velge enten "Copy" (1) eller "Create New" (2) . 
• Ved hjelp av funksjonen "Copy" (se avsnitt 23.2.2) kan du kopi-

ere innstillinger fra en forhåndsinnstilling eller en eksisterende 
kirurgprofil som så kan tilpasses etter dine behov.

• Ved hjelp av funksjonen "Create New" (se avsnitt 23.2.3) kan du 
starte fra en tom liste med innstillinger for brukerinndata som 
du kan endre og lagre.
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23.2.2 Kopiering av innstillinger fra GLOW800-forhåndsinnstillingen (Vascular) eller eksisterende 
kirurgprofil

Dette avsnittet beskriver hvordan du kan kopiere eksisterende innstillinger til din nyopprettede kirurgprofil enten fra en eksisterende 
kirurgprofil eller fra fabrikkinnstillingene til GLOW800 (Vascular).

	X Trykk på knappen "Copy" (1) på siden "Create New Surgeon Profile":

1

Listen over eksisterende profiler og forhåndsinnstillinger vises på skjermen:

1 2

De fabrikkinnstilte profilene vises øverst og har som regel 
understrekingstegnet som prefiks (dvs. _Vascular)

 Du har nå to alternativer: 

Kopier den forhåndsdefinerte GLOW800 (Vascular)-
forhåndsinnstillingen

Kopiere innstillinger fra en eksisterende kirurgprofil

	X Klikk på "_Vascular"-profilen (1) og bekreft med "OK" (2)
Dialogboksen lukkes, og Vascular-profilen er nå kopiert inn i 
kirurgens profil og gjør det mulig å aktivere GLOW800-modus 
ved at man beveger joysticken på venstre håndtak mot 
venstre.
	X Trykk på knappen "Create New" for å opprette den nye 

kirurgprofilen.

	X Klikk på den kirurgprofilen du vil kopiere, og bekreft med 
"OK" (2).
Dialogboksen er lukket, og den valgte kirurgprofilen og funk-
sjonstilordningene kopieres nå inn i den nye kirurgprofilen du 
akkurat har opprettet.
	X Trykk på knappen "Create New" for å opprette den nye 

kirurgprofilen.
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I begge tilfeller (kopiering av Vascular-forhåndsinnstilling eller kopiering av eksisterende kirurgprofil) vil skjermen vise direkteoverføring 
når du trykker på "Create New". Du ser navnet på kirurgprofilen øverst i høyre hjørne av skjermebildet (1):

1

	X Du kan nå følge trinnene beskrevet i 23.2.4 for å konfigurere innstillinger for brukerinndata.
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23.2.3 Opprette helt ny profil
For å opprette en ny profil må du først følge trinnene beskrevet 
i 23.2.1. 
	X Etter å ha lagt inn nye kirurgopplysninger skal du trykke på 

"Create New" i stedet for "Copy" for å registrere den nye profilen. 
Dette vil registrere den nye kirurgprofilen med en tom liste over 
innstillinger som ligger klare til å konfigureres av deg.
Skjermbildet med direkteoverføring vises, og du ser navnet på 
kirurgprofilen øverst i høyre hjørne av skjermebildet (1):

1

	X Du kan nå følge trinnene beskrevet i 23.2.4 for å konfigurere 
innstillinger for brukerinndata. 

23.2.4 Konfigurere brukerinngangene 
på håndtakene

Påse at du er på skjermbildet med direkteoverføring for valgt eller 
nyopprettet kirurgprofil:

1

	X Trykk på menyknappen (1) øverst i venstre hjørne av 
skjermbildet for å vise listen over alternativer.
Skjermbildet med alternativer vises:

2
	X Trykk på knappen "User Inputs" (2) for å åpne menyen  

"User Inputs".
Menyen "User Inputs" vises:

3
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	X Trykk på knappen "Handles" (3) for å vise innstillinger for  
"Left Handle".
Skjermbildet for konfigurering av venstre håndtak vises:

Du kan nå vise eller redigere håndtakinnstillinger for valgt 
kirurgprofil.

MERK
	X Klikk på "Right" hvis du vil konfigurere høyre håndtak.

23.2.5 Eksempel på hvordan man tilordner 
GLOW800-funksjonen

Følgende eksempel viser hvordan du kan tilordne funksjonen 
GLOW800 AV/PÅ til en knapp på venstre håndtak.

MERK
Denne prosessen kan også brukes til å tilordne andre funksjoner  
til hvilken som helst knapp. 

	X Når du er på siden for håndtakskonfigurering, klikker du på 
knappen du vil tilordne aktivering av GLOW800-modus til.
Da vises popup-vinduet "Select function" for den valgte 
knappen:

1
	X Velg fanen "Fluorescence" (1).

Det vises en liste over tilgjengelige FL-funksjoner:

2 3
	X Velg GLOW800-funksjon (2) og trykk på "Confirm" (3) for å lagre 

innstillingene.

Trykk på "Delete" for å gå tilbake og "Cancel" hvis du ønsker 
å velge en annen funksjon.

Det vises en funksjonsoversikt for venstre håndtak.
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4
	X Trykk på knappen "Back" (4) når du er ferdig med å tilpasse 

innstillingene dine.
Vinduet "Save Surgeon Settings" vises:

5 6

	X For å ta vare på og lagre innstillingene trykker du på "Yes, 
change in profile" (6). Dersom du ikke ønsker å lagre 
innstillingene, trykker du på "No, only use now" (5).
	X Gå bakover i menyføringen ved å trykke på "Back" gjentatte 

ganger inntil du er tilbake på siden "Options":

7
	X Trykk på "X" (7) for å gå tilbake til skjermbildet med 

direkteoverføring.
Skjermbildet med direkteoverføring vises:

23.2.6 Velge GLOW800-forhåndsinnstilling

MERK
Forhåndsinnstillingene kan brukes til hurtig aktivering av 
funksjonen GLOW800 AV/PÅ på mikroskopet.

Denne forhåndsinnstillingsprofilen kan brukes og modifiseres, men 
ingen endringer i profilinnstillingene blir lagret. Hver gang 
systemet startes på nytt, gjenopprettes standardinnstillingene for 
profilen.

Når joysticken på venstre håndtak beveges til venstre, aktiveres 
eller deaktiveres GLOW800-modus.

Denne forhåndsinnstillingen kan også brukes som startpunkt til 
å opprette en ny kirurgprofil (se 23.2.2).

Siden det ikke er mulig å lagre modifiseringer av denne forhånd-
sinnstillingen, anbefales det på sterkeste å opprette en ny kirurg-
profil for å oppnå en optimal arbeidsflyt.

1

	X I menyen "Select Surgeon" trykker du på knappen "Show preset 
profiles" (1) for å få en liste over forhåndsinnstilte profiler, 
avhengig av de lisensene som er installert.
Listen med "Preset profiles" vises:
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2

	X Velg forhåndsinnstillingen "_Vascular" (2).
Når du velger denne forhåndsinnstilte profilen, vises det et popup-
vindu som varsler brukeren om profilbegrensningene.

Det anbefales på det sterkeste at man endrer en eksisterende 
kirurgprofil eller oppretter en ny for å integrere GLOW800-funksjo-
nen i en komplett arbeidsflyt.

Følgende funksjoner tilordnes ved valg av 
GLOW800-forhåndsinnstillingen: 

Step Loop

venstre spak høyre spak

GLOW800 
på/av Spille av

Y+

Y–

X– X+

Du kan bytte tilbake til hvitlysmodus ved å skyve joysticken 
på venstre håndtak mot venstre igjen.
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24 Kontroller belysning, 
funksjon og justering

24.1 Sjekkliste før bruk (GLOW800)
Rengjøring av optisk tilbehør
	X Kontroller at det optiske tilbehøret er rent.
	X Fjern støv og smuss.

GLOW800-applikasjon
	X Når du bruker GLOW800, må du ha en doppler-ultralyd eller 

lignende enhet på plass, i tilfelle det gis ingen eller 
utilstrekkelig visualisering av blodgjennomstrømning fra 
ICG/GLOW800-prosedyren.

Balansering
	X Balanser mikroskopet etter remontering (se brukerhåndboken 

for Leica-operasjonsmikroskopet).

Driftskontroll 
	X Slå på mikroskopet.
	X Slå på belysningen. 
	X Kontroller mikroskopbelysningen.
	X Test GLOW800 med testkortet.

Sterilitet
	X Påfør den sterile duken.

Du finner mer informasjon om steriliserbare komponenter 
på Leica-operasjonsmikroskopet i den tilhørende 
brukerhåndboken. 

24.2 Testkort
Hvis du vil kontrollere og teste GLOW800-funksjonen, kontrollere 
korrekt justering av hvitlys og fluorescensbilde og kontrollere 
belysningsnivået, må du bruke GLOW800-testkortet.

ADVARSEL

Risiko for infeksjon på grunn av ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X Ikke bruk GLOW800-testkortet i det sterile feltet. 
	X Det må bare brukes i ikke-sterilt miljø.
	X Kontroller mikroskopbelysningen kun i ikke-sterilt miljø. 
	X Vær nøye med å sikre den nøyaktige parfokale 

innstillingen på Leica-operasjonsmikroskopet. Følge 
anvisningene for det parfokale oppsettet.

Klargjør testen på følgende måte:

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 Trinnvis reduksjon av NIR-styrkefeltene 0=lys til 9=mørk
2 NIR-fluorescensområde med lav styrke, inkludert 4 forskjellige 

hvitlysfargeområder
3 NIR-fluorescenssignal med høy styrke på rundt punkt
4 Hull for å feste kortet
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24.3 Klargjøring

ADVARSEL

Bruker valgt med programmert fluorescensfunksjon.
	X Riktig bruker er aktivert.
	X Klargjøringskontroll er utført.
	X Mikroskopbelysningslampen ligger innenfor 

toleransegrensene (se brukerhåndbok for Leica-
operasjonsmikroskopet).

Klargjør testen på følgende måte:
	X For generelle tester må du bruke GLOW800-forhåndsinnstillingen.
	X Plasser GLOW800-testkortet under mikroskopet.

ADVARSEL

Risiko for infeksjon på grunn av ikke-sterilt 
GLOW800-testkort.
	X Ikke bruk GLOW800-testkortet i det sterile feltet. 
	X Det må bare brukes i ikke-sterilt miljø.
	X Kontroller mikroskopbelysningen kun i ikke-sterilt miljø. 
	X Vær nøye med å sikre den nøyaktige parfokale 

innstillingen på Leica-operasjonsmikroskopet. Følge 
anvisningene for det parfokale oppsettet.

	X Juster arbeidsavstanden (WD) til 350 mm.
	X For å unngå reflekser må du plassere mikroskopet i en liten, 

men tilstrekkelig vinkel over testkortet.
	X Følge anvisningene for det parfokale oppsettet.
	X Still inn fokus ved å posisjonere mikroskopet på nytt ved 

høyeste forstørrelse (ikke fokuser!).
	X Etter plassering og fokusering justerer du forstørrelsen til 3.0×.
	X Flytt testkortet til midten av synsfeltet.
	X Bytt til GLOW800-modus ved å trykke på On/Off-knappen for 

GLOW800 på håndtaket.
	X Juster fluorescensbelysningen til 50 %.
	X GLOW800-testkortet kan nå ses i okularet i hvitlys og på den 

valgfrie monitoren i hvitlysfluorescens.

Va
nd

rin
g 

= 
35

0 
m

m

1 Mikroskopets optikkholder
2 Testkort

Okularvisning:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Testkortets utseende i hvitlysobservasjon:
Hull i fargefirkantene vil gi mulighet for å kontrollere justeringen  
av fluorescens- og hvitlysbildet.
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24.4 Testkortets funksjonsområder
Tester i modus for observasjon av hvitlysfluorescens
Kontroller for korrekt justering av fluorescensbildet med 
hvitlysbildet.

1. Alle lyse fluorescenspunkter må passe nøyaktig i hullene med 
fargefirkantene (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Kontroller fluorescensstyrken (A–D).
Ved påkrevd WD = 350 mm, 
Forstørrelse = 3.0× og 
Lysstyrke GLOW800 = 50 %
I GLOW800-fluorescensmodus må minst 
fluorescenslinjene 1–6 være synlige (E)!

3. Kontroller om fluorescenspseudofargen er den du hadde planlagt.

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. Kontroller fargene (F–I) på hvitlysbildet i hvitlysmodus. De 
duse fargene på de 4 fargefirkantene rød, gul, grønn og blå må 
vises i samme farge på videoskjermen.

Tester i modus for observasjon av svarthvitfluorescens

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Kontroller fluorescensstyrken. Ved påkrevd WD = 350 mm, forstør-
relse = 3.0× og belysning = 50 % i GLOW800-fluorescensmodus 
må minst fluorescenslinje 1–6 være synlige.

Hvis det er færre synlige linjer, må du kontrollere om:
• Kortet ikke er utløpt
• Terskelen er satt til 0 % (nedre) til 100 % (øvre).
• Belysningssystemene fungerer som forventet:

• Luxmeteravlesning er ok
• Pæretimer ligger innenfor området
• Lysføring er i riktig form

Kontakt Leicas service hvis mer analyse er nødvendig.
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25 Drift
ADVARSEL

Fare for skade på pasienten på grunn av ikke-godkjente 
fluorescensmedier.
	X Bare bruk fluorescensmedier som er godkjent for det 

planlagte bruksområdet.

Når du bruker GLOW800, må du påse å ha en doppler-
ultralyd eller lignende på plass, i tilfelle det gis ingen eller 
utilstrekkelig visualisering av blodgjennomstrømning fra 
ICG/GLOW800-prosedyren.

25.1 Bruk av GLOW800
	X Slå på belysningen på Leica-operasjonsmikroskopet. 
	X Veng en bruker: Velg enten brukerforhåndsinnstillingen 

"Fluorescence Vascular GLOW800" eller en egen 
GLOW800-bruker.

25.2 Styring av 
GLOW800-funksjonene

Styring av GLOW800-funksjonene, f.eks. på mikroskopets venstre 
håndtak 

Step Loop

venstre spak høyre spak

GLOW800 
på/av Spille av

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Håndtaket gjør at du kan bytte mellom hvitlysmodus  
(GLOW800 On/Off) og GLOW800-modus. 

	X Trykk på styrespaken til venstre for å bytte mellom modusene.

ADVARSEL 

Fare for skade på pasienten på grunn av unødig 
GLOW800-stråling.
	X Unngå utvidet og/eller overdrevent hyppig bruk av 

GLOW800-stråling.

GLOW800-modus deaktiveres automatisk senest etter 
180 sekunder (forhåndsinnstilt, verdien kan endres) for å 
hindre unødig eksponering av pasienten for GLOW800 
 -stråling.

Funksjonen "GLOW800 On/Off" aktiverer GLOW800-belys-
ningen og det sensitive GLOW800-kameraet, kobler 
GLOW800-videosignalene til systemets videoutgang, porter 
og videoen vises på skjermen.
Samtidig starter registreringen av GLOW800-videosignaler.
Når du trykker på knappen "GLOW800 On/Off" igjen, 
returnerer systemet til hvitlysmodus og deaktiverer 
GLOW800-funksjonene, og GLOW800-registreringen er 
ferdig.

Spill av sløyfe 
	X Ved å trykke styrespaken til høyre starter avspillingen av den 

sist innspilte sløyfen på registreringsenheten.

Foregående sløyfe
	X Ved å trykke styrespaken nedover gjentatte ganger kan du bytte 

tilbake til tidligere registrerte GLOW800-sløyfer. 
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26 Stell og vedlikehold
GLOW800 er et tilbehør for et Leica-operasjonsmikroskop. 
Du finner informasjon om pleie og vedlikehold i 
brukerhåndboken for Leica-operasjonsmikroskopet.

27 Kassering
Følg de nasjonale forskriftene ved kassering av produktene, og bruk aktuelle renovasjonsfirma. Emballasjen for instrumentet kan leveres 
for resirkulering.
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28 Feilsøking
Hvis elektrisk betjente funksjoner ikke fungerer korrekt, må alltid disse punktene kontrolleres først: 
• Er strømbryteren slått på?
• Er strømkablene festet riktig?
• Er alle tilkoblingskabler festet riktig?
• Er alle videokabler festet riktig?

28.1 Generelt

Du finner informasjon om feilfunksjoner vedrørende Leica-operasjonsmikroskopet i brukerhåndboken  
for Leica-operasjonsmikroskopet.

28.2 GLOW800
28.2.1 Kalibrering

Observasjon Årsak Feilfjerning

GLOW800-injeksjonen i okularet passer ikke med 
det optiske bildet.

CaptiView-kalibreringen er tapt 	X Kalibreringen må gjøres på nytt. 
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

GLOW800-fluorescensbildet er uriktig justert 
etter hvitlysbildet.

Innstillingen for å passe til begge bilder er 
uriktig.

	X Innstillingene må tilpasses for å passe til 
begge bildene. 
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

28.2.2 VPU

Observasjon Årsak Feilfjerning

Uriktig informasjon vist for tolking for brukeren Kalibreringsfeil i enhetsalgoritme 	X Bruk nullstillingsknappen til å omstarte/
nullstille systemet.

Feil kontroll før bruk 	X Gjenta prosedyren før bruk.
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Systeminitieringen starter ikke. Elektronisk svikt 	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Videosignalet viser rødt kryss / rød "X". Kamerasignal mistet 	X Bruk nullstillingsknappen til å omstarte/
nullstille systemet.
	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Systemet har frosset / ingen reaksjon. Programvareinitialiseringsfeil 	X Bruk nullstillingsknappen til å omstarte/
nullstille systemet.

28.2.3 Begrensning

Observasjon Årsak Feilfjerning

Ved høy forstørrelse er GLOW800 fluorescensen 
ute av fokus, selv om hvitlysbildet er skarpt.

Ved høy forstørrelse kan NIR-fokus være 
annerledes enn WL-fokus.

	X Reduser forstørrelsen til du får et skarpt 
GLOW800-bilde.
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Observasjon Årsak Feilfjerning

Noen deler av fluorescensbildet er skarpe 
(interesseområde), andre er ute av fokus.

Fluorescensen ute av fokus dekker ikke objektet, 
fluorescensen flyter over objektet.

Selv når ROI er i fokus, kan det hende andre 
fluorescente områder ikke er det, og disse kan 
produsere forstyrrende, flytende fluorescens. 
Hvis ikke alle fluorescente områder kan være 
i fokus, er det ikke mulig å unngå denne effekten.

Dobbel fluorescens, én flytende med latens på 
skjermen og i registrering.

Når fluorescens injiseres i venstre okular, 
registreres fluorescensbildet og vises på skjermen 
to ganger.

	X For å unngå det doble fluorescensbildet må 
overlegget i venstre okular slås av.

Strømningssignalet er lavt/mørkt, usynlig eller 
støyende.

Fluorescenssignalet er svært lavt på grunn av høy 
forstørrelse og/eller arbeidsavstand.

	X Sørg for at GLOW800-belysning/magnetise-
ringsstyrke er satt til 100 %, reduser forstør-
relsen og/eller øk ICG-dosen om mulig.

Med ICG-dosering på 12,5 mg / 75 kg vil 
GLOW800 generere fluorescensbilder med god 
synlighet selv ved høyere forstørrelser eller 
arbeidsavstander.

Belysningspæren har lav effektivitet og krever 
utskifting, eller belysningssystemet er utenfor 
spesifikasjon (lav lysoverføring av fiberlysførin-
gen eller belysningsstrålegangen).

	X Kontroller belysningspærens levetid og 
belysningssystemet. 
	X Ring Leica Service for profesjonell 

undersøkelse ved behov.

28.2.4 Rettinger av bruker

Observasjon Årsak Feilfjerning

Verken et skarpt GLOW800- eller et skarpt 
hvitlysbilde på monitoren

Videoens finfokus er ikke justert riktig 	X Trykk på parfokalknappen eller juster 
finfokuset manuelt ved å trykke på knappene 
(+) eller (–).

Diopterinnstillingene på kirurgens okular er 
uriktige, og du arbeider ut fra parfokalitet.

	X Trykk på parfokalknappen, juster WD for 
å motta et skarpt videobilde og juster 
dioptrene riktig.

Strømningssignalet er overeksponert. Små blodkar og perfusjoner vises for sterkt.  
Det er mulig at ICG-konsentrasjonen på bolusen 
er for høy.

	X Reduser ICG-dosen til 12,5 mg / 75 kg og/eller 
reduser GLOW Brightness (Illumination/ 
Excitation intensity) ned til 50 %.

Strømningssignalet er overmettet eller for 
dominerende.

Det er ikke mer transparens i signalet, og signalet 
virker flatt. GLOW-"styrken" er muligens for høy.

	X Reduser GLOW-"styrken" til normalverdien 
50 % eller mindre.

Strømningssignalet er lavt. Fluorescensen er lav, strømningen i små kar indi-
keres ikke. Det er mulig at ICG-konsentrasjonen  
er for lav.

	X Øk ICG-dosen om mulig.

Strømningssignalet er for svakt. GLOW-"styrken" er for lav. 	X Øk GLOW-"styrken", standard er 50 %.

Det injiserte fluorescensbildet i okularet er svakt/
blekt selv om signalet på skjermen er godt

Fluorescenssignalet er for lavt for et godt 
overlegg ved høyere forstørrelser og WD.

	X Reduser forstørrelsen og kontroller at innstil-
lingene for belysning/magnetiseringsstyrke 
er minst 100 %.

Lysstyrken i det injiserte bildet er for lav. 	X Øk lysstyrken for CaptiView-injeksjonen.
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Observasjon Årsak Feilfjerning

GLOW800-bildet er ikke lyst nok. Ved lavere WD og høy forstørrelse vil BrightCare 
Plus redusere belysning/magnetiseringsstyrke for 
GLOW800.

	X Deaktiver BrightCare Plus for GLOW800 for 
å få maksimal magnetiseringsstyrke.

GLOW800-bildet viser bare høyintensiv 
fluorescens. Lavintensiv fluorescens og 
strømningssignal i små kar er fraværende

Nedre terskelnivå er satt for høyt 	X Reduser det nedre terskelnivået til ≤8 % for 
å vise hele fluorescensintensitetsområdet.

Strømningssignal i små kar er ikke synlig i visse 
tilfeller, bare sterk FL er angitt.

GLOW-"Lower Threshold" er satt for høyt, 
muligens av en utilsiktet håndtakskommando.

	X Kontroller om GLOW-"Lower Threshold" "+" 
eller "–" er aktivert på en håndtaksknapp for 
å unngå utilsiktede endringer av terskelen. 
Slett funksjonen i håndtaksinnstillingene 
dersom dette er tilfellet.

Strømningssignalet til objektkontrast for lavt. Farge "Saturation" på GLOW-bildet er for høy. 	X Reduser GLOW-"Saturation".

Hvitlysdelen av GLOW-bildet mangler farger. Farge "Saturation" på GLOW-bildet er for lav. 	X Øk GLOW-"Saturation".
Merk Økt "Saturation" kan redusere kontrasten 

for den overlappende FL-informasjonen 
oppå WL-objektbildet.

Det injiserte fluorescensbildet i okularet er svakt/
blekt selv om signalet på skjermen er godt.

Fluorescenssignalet er for lavt for et godt 
overlegg ved høyere forstørrelser og WD.

	X Reduser forstørrelsen og kontroller at 
innstillingene for belysning/
magnetiseringsstyrke er minst 100 %.

2) Lysstyrken i det injiserte bildet er for lav. 	X Øk lysstyrken for CaptiView-injeksjonen.

Lav fluorescens dekker store deler av bildet Ekstern NIR-stråling detekteres og vises 	X Slå av den eksterne lyskilden som produserer 
NIR-stråling i spektralområdet GLOW800 
detekterer, og/eller øk nedre terskelverdi til 
8 %.

Et fluorescenssignal reflekteres av 
omkringliggende vev.

	X Øk den nedre terskelverdien til 8 % til 12 %.

Gjenværende ICG viser lav fluorescens 	X Øk den nedre terskelverdien til 8 % til 12 %.
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28.2.5 Feil

Observasjon Årsak Feilfjerning

Det vises ikke noe GLOW-bilde. GLOW800-modus er ikke aktivt 	X Kontroller at fluorescens-LED og -styreenhet 
viser GLOW800-modus.
	X Kontroller om funksjonen GLOW800 On/Off  

er tilordnet til tiltenkt knapp og håndtak.
	X Bruk testkort til korrekt testing.
	X Ring Leica Service hvis problemet fortsetter.

Ikke noe skarpt GLOW800-bilde på monitoren  
ved lave forstørrelser, men hvitlysbildet er  
skarpt, også ved lave forstørrelser

Fluorescensens fokalplan er feiljustert. 	X Ta kontakt med Leicas serviceavdeling.

Forstyrrende fluorescenssignaler, særlig ved det 
ytre synsfeltet

Omgivende NIR-lys >800 nm detekteres av 
GLOW-kameraet i det ytre synsfeltet mens 
fokuspunktet sitter lavere.

	X Slå av den eksterne lyskilden som produserer 
NIR-stråling i spektralområdet GLOW800 
detekterer.

GLOW-belysningen berører grenselinjen for 
hulrommet og produserer forstyrrende 
fluorescensartefakter

	X Lukk belysningsirisen for å unngå belysning 
av uinteressante områder.

GLOW-fluorescensvideobilde er fylt over hele 
synsfeltet

NIR-omgivelseslys for en lyskilde på operasjons-
salen eller rombelysning på operasjonssalen når 
objektfeltet og detekteres av fluorescenskame-
raet over hele synsfeltet

	X Slå den eksterne NIR-lyskilden av.
	X For å detektere denne lyskilden på opera-

sjonssalen, slår du mikroskopbelysningen  
av og fokuserer mikroskopet i GLOW-modus 
på et hvitt papir.
	X Så lenge det feilaktige signalet er til stede, er 

NIR-omgivelseslyset aktivt. Slå av OR-lyset til 
problemet er forsvunnet og du har oppdaget 
den forstyrrende NIR-kilden.

Strømningssignalet vises mørkt på 3D-skjermer. Visningsposisjon under og/eller på siden av 
skjermaksen gjør det observerte bildet mørkere

	X Juster skjermaksen for å passe med 
observasjonsretningen.

28.2.6 Innebygd registrering

Observasjon Årsak Feilfjerning

Verken et GLOW-fluorescensbilde på skjermen, 
eller injisert, selv om det fungerte før

Ikke mer diskplass på ARveo 
8-registreringsenheten. 

	X Sjekk kapasiteten til ARveo 8-registre-
ringsenheten:
	X Hvis ARveo 8-registreringsenhetens diskplass 

er full, må ubrukte brukerdata lagres og 
slettes for å gi tilstrekkelig kapasitet.
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29 Tekniske data
29.1 Tekniske dataGLOW800
Fluorescensmagnetisering 790 nm (GLOW800)
Fluorescenssignal 835 nm (GLOW800)

GLOW800-spektre

Bildesensor 3 × 1/1,2" tomme

NIR-kamera Høysensitivt, HD-fargekamera

Du finner informasjon om tekniske data vedrørende  
Leica-operasjonsmikroskopet i brukerhåndboken for  
Leica-operasjonsmikroskopet.

Kamerabildestørrelse med hensyn til synsfeltet 

 

 

 

1 2 3

1 Kamerabildestørrelse
2 Synsfelt
3 Skjermstørrelse

Figuren viser kamerabildestørrelsen med hensyn til 
synsfeltet for det visuelle videokameraet og GLOW800 NIR-
kameraet. Vær oppmerksom på at synsfeltet ikke i sin 
helhet er dekket av dokumentasjonssystemet.
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29.2 Kompatibilitet

Leica-operasjonsmikroskoper ARveo 8

29.3 Omgivelsesforhold

I bruk +10 °C til +40 °C 
+50 °F til +104 °F 
30 til 95 % relativ luftfuktighet 
800 mbar til 1060 mbar atmosfærisk trykk

Oppbevaring –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10 til 100 % relativ luftfuktighet 
500 mbar til 1060 mbar atmosfærisk trykk

Transport –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. fuktighet 
500 mbar til 1060 mbar atmosfæretrykk

29.4 Oppfylte standarder
•  Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelt definert for sikkerheten i IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1; 

CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1.
•  Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division er sertifisert i henhold til de internasjonale ISO 13485-standardene  

for kvalitetsstyring, kvalitetssikring og miljøvern.

30 Produsenterklæring for elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)

GLOW800 ble testet i kombinasjon med Leica-operasjons-
mikroskoper. Du finner informasjon om EMC-erklæringen 
i brukerhåndboken for Leica-operasjonsmikroskopet.
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