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Dziękujemy za zakup mikroskopu chirurgicznego Leica.
Opracowując nasze systemy, przykładamy dużą wagę do prostej, zrozumiałej 
obsługi. Mimo to zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, jeśli 
chcą Państwo w pełni wykorzystać wszystkie zalety Waszego nowego mikroskopu 
chirurgicznego.
Cenne informacje o produktach i usługach Leica Microsystems oraz adres 
najbliższego przedstawiciela firmy Leica można znaleźć na naszej stronie 
internetowej:

www.leica-microsystems.com

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Mamy nadzieję, że jakość i wydajność 
mikroskopu chirurgicznego Leica Microsystems spełni Państwa oczekiwania.

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

Zastrzeżenie prawne
Wszystkie specyfikacje mogą być zmienione bez ostrzeżenia.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są bezpośrednio związane z obsługą 
sprzętu. Decyzje kliniczne pozostają w gestii lekarza klinicysty.
Firma Leica Microsystems dołożyła wszelkich starań, by przygotować kompletną 
i jasną instrukcję obsługi, opisującą podstawowe obszary zastosowania produktu. 
Gdyby potrzebne były dodatkowe informacje dotyczące zastosowania produktu, 
prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica.
Nie wolno stosować produktu medycznego firmy Leica Microsystems bez pełnego 
zrozumienia zastosowania i działania produktu.

Odpowiedzialność
W kwestiach naszej odpowiedzialności, prosimy o przeczytanie standardowych 
terminów i warunków sprzedaży. Nic w niniejszym zastrzeżeniu prawnym  
nie ogranicza naszej odpowiedzialności w sposób niezgodny z obowiązującym 
prawem, ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności, która nie może być 
wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem.
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1 Wprowadzenie
1.1 Informacje o instrukcji obsługi
GLOW800 jest jednym z akcesoriów do mikroskopów chirurgicznych 
Leica. 
W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje urządzenia 
GLOW800. 
Informacje dotyczące mikroskopu chirurgicznego Leica można 
znaleźć w instrukcji obsługi danego mikroskopu chirurgicznego.

Poza informacjami na temat zastosowania urządzenia  
niniejsza instrukcja obsługi podaje również ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa (patrz rozdział 
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa")

	X Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 
obsługi przed rozpoczęciem pracy z produktem.

1.2 Symbole stosowane w niniejszej 
instrukcji obsługi

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące 
znaczenie:

Symbol Słowo 
ostrzeżenia

Znaczenie

Ostrzeżenie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które mogłoby skutkować poważnym 
uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

Ostrożnie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które w razie dojścia do skutku, może 
prowadzić do lekkiego lub średnio poważ-
nego uszkodzenia ciała. 

Uwaga Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które w razie dojścia do skutku, może 
prowadzić do znacznych strat materiało-
wych, finansowych i środowiskowych.

Informacje na temat stosowania, mające 
pomóc użytkownikowi obsługiwać urzą-
dzenie w sposób prawidłowy i efektywny. 

	X  Wymagane działanie; ten symbol wskazuje 
potrzebę wykonania określonego działania 
lub szeregu działań.

2 Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

Mikroskop chirurgiczny Leica z urządzeniem GLOW800 jest syste-
mem najnowszej technologii. Mimo to w czasie korzystania z niego 
mogą pojawiać się pewne niebezpieczeństwa. 
	X Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych w 

niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi mikroskopu 
chirurgicznego Leica, a w szczególności wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa.
	X Zgodnie z prawem federalnym (USA) sprzedaż tego urządzenia 

jest dopuszczona wyłącznie przez lub na zlecenie 
licencjonowanego lekarza.

2.1 Przeznaczenie urządzenia
• Urządzenie GLOW800 jest jednym z akcesoriów do mikroskopów 

chirurgicznych Leica, stosowanym do uzyskiwania śródopera-
cyjnego obrazu przepływu krwi w obszarze naczyń mózgowych 
i przeszczepów pomostowych w czasie pomostowania naczyń 
wieńcowych (CABG), a także przepływu krwi w czasie operacji 
plastycznych i rekonstrukcyjnych.

Przeciwwskazania
• Przeciwwskazania medyczne dla stosowania mikroskopu chi-

rurgicznego Leica z urządzeniem GLOW800 w połączeniu z 
medium fluorescencyjnym są takimi samymi przeciwwskaza-
niami, jakie należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu odpo-
wiednich mediów poszczególnych marek oraz najnowszych 
technik obrazowania.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu.
	X Nie stosować urządzenia GLOW800 w okulistyce.

2.2 Niebezpieczeństwa związane z 
użytkowaniem

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji na skutek braku sterylności 
karty testowej GLOW800.
	X Nie stosować karty testowej GLOW800 w polu 

sterylnym. 
	X Stosować wyłącznie w środowisku niesterylnym.
	X Oświetlenie mikroskopu należy sprawdzać wyłącznie w 

środowisku niesterylnym. 
	X Zwrócić uwagę na dokładne ustawienie parafokalności 

mikroskopu chirurgicznego Leica. Postępować zgodnie z 
instrukcjami dotyczącymi ustawiania parafokalności.
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OSTRZEŻENIE

Użytkownik wybierany za pomocą zaprogramowanej funkcji 
fluorescencji.
	X Wybrano właściwego użytkownika.
	X Wykonywana jest kontrola wstępna.
	X Lampa oświetleniowa mikroskopu pracuje w zakresach 

tolerancji (patrz instrukcja obsługi mikroskopu chirur-
gicznego Leica).

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta na 
skutek użycia niewłaściwych mediów fluorescencyjnych.
	X Stosować wyłącznie media fluorescencyjne przetesto-

wane w danym zastosowaniu.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta na 
skutek zbyt silnego promieniowania GLOW800.
	X Unikać zbyt długiego i/lub częstego stosowania 

promieniowania GLOW800.
	X Tryb GLOW800 jest wyłączany automatycznie nie 

później niż po 180 sekundach, by zapobiec nadmiernej 
ekspozycji pacjenta na promieniowanie GLOW800  .

2.3 Informacje dla osoby 
odpowiedzialnej za urządzenie

	X Stosując GLOW800, należy przygotować aparat USG z techniką 
Doppler lub podobne urządzenie na wypadek, gdyby wizualiza-
cja przepływu krwi za pomocą ICG/GLOW800 nie funkcjonowała 
lub była niewystarczająca.

2.4 Oznaczenia i etykiety
Tabliczka znamionowa

Etykieta UDI

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

Identyfikator produkcji (PI)
Numer seryjny
Data produkcji

Kod kreskowy GS1 DataMatrix
Identyfikator wyrobu (DI)

Etykieta obowiązkowa
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed 
rozpoczęciem pracy z produktem. Adres strony internetowej 
elektronicznej wersji instrukcji obsługi.

3 Opis 
3.1 Funkcja
Oświetlenie urządzenia GLOW800 stanowi lampa ksenonowa, umiesz-
czona w mikroskopie chirurgicznym Leica. Lampa ta dostarcza światła 
widzialnego oraz spektrum bliskiej podczerwieni. Światła NIR nie 
można obserwować za pośrednictwem mikroskopu chirurgicznego, 
ale jest ono rejestrowane przez specjalną kamerę i wizualizowane na 
monitorze umieszczonym na mikroskopie chirurgicznym Leica.
Za pomocą uchwytów lub w ustawieniach użytkownika można 
przełączać się pomiędzy światłem widzialnym i światłem GLOW800.

Patrz instrukcja obsługi odpowiedniego mikroskopu 
chirurgicznego Leica. 

3.2 Konstrukcja
GLOW800 to jedno z akcesoriów przystawki optyki M530. 

Urządzenie GLOW800 składa się z następujących elementów: 
A GLOW800 ULT, patrz rozdział 3.2.1, pozycja (1)
B GLOW800 VPU, patrz rozdział 3.2.3, pozycja (3)
C GLOW800 filtry, patrz rozdział 3.2.3, pozycja (4)
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3.2.1 Przystawka optyki M530 z GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Moduł iniekcji obrazu Leica CaptiView (opcja)
3 Moduł fluorescencji Leica FL400, FL560 lub FL400/560 (opcja)
4 Przystawka optyki M530

�

�

�

�

�

�

1 Interfejs dla asystenta, z lewej lub prawej strony
2 Interfejs dla asystenta z tyłu/naprzeciwka, obrót o 360°
3 Ogniskowanie dokładne dla asystenta z tyłu
4 Przełączenie na asystenta z boku lub z tyłu
5 Interfejs głównego chirurga, obracany o 360°
6 GLOW800 ULT

• Urządzenie GLOW800 jest wbudowane w obudowę ULT530
• Zintegrowane kamery do światła widzialnego i NIR (fluorescen-

cja), jedno wspólne ogniskowanie dokładne, sterowane zdalnie 
dla obu kamer

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Sygnał wideo SDI lewy
2 Sygnał wideo SDI prawy
3 Sygnał wideo IGS
4 Przycisk resetowania do ponownego uruchamiania / 

resetowania systemu
5 System dokumentacji (opcja)
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3.2.3 Mikroskop chirurgiczny Leica OHX 
z elementami GLOW800

2

1

3

4

5

1 Monitor (opcja)
2 Ekran GUI
3 GLOW800 VPU (patrz rozdział 3.2.2)
4 Jednostka oświetlenia z filtrami GLOW800
5 Panel chirurga

3.2.4 Mikroskop chirurgiczny Leica OH6 
z elementami GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opcja)
2 Ekran GUI
3 GLOW800 VPU (patrz rozdział 3.2.2)
4 Jednostka oświetlenia
5 Dioda stanu

3.2.5 Mikroskop chirurgiczny ARveo 
z komponentami GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opcja)
2 Ekran GUI
3 GLOW800 VPU (patrz rozdział 3.2.2)
4 Jednostka oświetlenia
5 Dioda stanu
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4 Elementy GLOW800 – przepływ sygnału

2 strumienie wideo

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

2 strumienie wideo

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

1 strumień wideo

pc-FL lub WL/pc-FL

2 strumienie wideo

2×WL lub 1×WL/FL lub 1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

3 kamery 
HD

do zbierania 
obrazu z prawej, 

lewej WL 
i lewej FL

WL  
lewa wiązka 

światła

WL  
prawa wiązka 

światła

FL  
lewa wiązka 

światła

GLOW800 

VPU

programo-
wanie GLOW 
Autofocus 
(opcja)

Monitor mikroskopu 
Leica 
wyświetla 1 sygnał na 
całym ekranie lub 2 
sygnały Side-by-Side lub 
Picture-in-Picture

Rejestrator 2D/3D 
(opcja)  
rejestruje dwa strumienie 
wideo

Leica CaptiView (opcja)  
wyświetla sygnał FL 
w okularze/okularach 
w postaci nakładki lub  
bez nakładki

Leica HuD (opcja) 
wyświetla WL 2D/3D lub 
FL 2DGUI

Objaśnienie:
pc-FL = fluorescencja w pseudokolorze
B/W-FL = fluorescencja w czerni i bieli
WL/pc-FL = obraz w świetle białym i fluorescencja w pseudokolorze

Wizualizacja 3D służy wyłącznie do celów edukacyjnych;  
nie należy jej stosować do operowania.
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5 Opis
5.1 Funkcja
Opcjonalne urządzenie GLOW800 umożliwia chirurgowi wzbudze-
nie i obserwację fluorescencji (FL) w paśmie bliskiej podczerwieni 
(Near Infrared, NIR) fluoroforu (ICG) za pomocą mikroskopów chi-
rurgicznych M530 OH6, M530 OHX lub ARveo.

Po uruchomieniu trybu GLOW800, oświetlenie światłem białym 
podstawy mikroskopu Leica (Leica OH6 lub OHX) jest rozszerzone do 
podczerwieni (IR), w celu wzbudzenia fluoroforu (ICG).

Przefiltrowany sygnał fluorescencji NIR fluoroforu (ICG) jest 
przechwytywany przez kamerę rejestrującą NIR w GLOW800 ULT 
i przetwarzany przez procesor wideo (VPU) GLOW800.

5.1.1 Obserwacja fluorescencji w monitorze wideo 
mikroskopu

GLOW800 oferuje dwa różne typy obserwacji sygnału wideo fluore-
scencji na opcjonalnym monitorze wideo mikroskopu:

Typ A: Tryb pseudokoloru (Pseudocolor ON) 
Widok w świetle białym z nałożonym sygnałem fluorescencji  
w trybie pseudokoloru, Wideo #1A

Widok fluorescencji w czerni i bieli, Wideo#2A

Typ B: Tryb czarno-biały (Pseudocolor OFF)
Widok w świetle białym #1B

Widok fluorescencji w czerni i bieli Wideo#2B
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5.1.2 Obserwacja fluorescencji i rejestracja za pomocą systemu dokumentacji
GLOW800 VPU generuje dwa wideo, które mogą być rejestrowane za pomocą opcjonalnego systemu dokumentacji, np. HDMD PRO, 
zintegrowanego w mikroskopie chirurgicznym.
Następujące ustawienia rejestracji i wizualizacji można zdefiniować w opcjonalnym systemie dokumentacji. Rejestracja i wyświetlanie 
dokonywane są w następujący sposób:

Fluorescencja w świetle białym typ A: Tryb pseudokoloru (Pseudocolor On – WL/FL) i obserwacja fluorescencji w czerni i bieli (B/W-FL)

Przetwarzanie obrazu GLOW800

Dostarczane są dwa obrazy wideo do wizualizacji i rejestracji

Główne wideo #1A Drugie wideo #2A

Obserwacja i rejestracja

Us
ta

w
ie

ni
e 1

Jeden widok na monitorze, wideo główne lub drugie wideo. 
Oba obrazy wideo są rejestrowane

Główne wideo #1A Drugie wideo #2A

Us
ta

w
ie

ni
e 2 Widok Picture-in-Picture na monitorze,  

wideo główne lub drugie wideo na pełnym ekranie.  
Oba obrazy wideo są rejestrowane

Główne wideo #1A =  
pełny ekran,  

drugie wideo #2A = okno

Główne wideo #2A =  
pełny ekran,  

drugie wideo #1A = okno

Us
ta

w
ie

ni
e 3

Widok Side-by-Side na monitorze.  
Oba obrazy wideo są rejestrowane

Lewy = wideo #2A,
prawy = wideo #1A
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Fluorescencja w czerni i bieli typ B: Tryb czarno-bały (Pseudocolor OFF) (B/W-FL) i obserwacja w świetle białym (WL)

 Przetwarzanie obrazu GLOW800

Dostarczane są dwa obrazy wideo do wizualizacji i rejestracji

Główne wideo #2B Drugie wideo #1B

Obserwacja i rejestracja

Us
ta

w
ie

ni
e 1

Jeden widok na monitorze, wideo główne lub drugie wideo. 
Oba obrazy wideo są rejestrowane

Główne wideo #2B Wideo #1B

Us
ta

w
ie

ni
e 2 Widok Picture-in-Picture na monitorze,  

wideo główne lub drugie wideo na pełnym ekranie.  
Oba obrazy wideo są rejestrowane

Główne wideo #2B =  
pełny ekran,

drugie wideo #1B = okno

Główne wideo #1B =  
pełny ekran,

drugie wideo #2B = okno

Us
ta

w
ie

ni
e 3

Widok Side-by-Side na monitorze.  
Oba obrazy wideo są rejestrowane

Lewy = wideo #2B,
prawy = wideo #1B

Dzięki sterowaniu za pośrednictwem opcjonalnego systemu rejestracji HDMD Pro, GLOW800 automatycznie uruchomi i zakończy rejestrację 
dwóch predefiniowanych strumieni wideo. Jeśli rejestracja trybu światła białego jest już uruchomiona, rejestracja przełączy się na oba 
predefiniowane strumienie wideo ("Loop WL" i "Loop NIR"). Kilka rejestracji "Loop" oraz WL (segmenty) można zróżnicować za pomocą 
indeksu na stronie przeglądania wideo. Po zakończeniu trybu GLOW800, obie rejestracje zakończą się. 

Uwaga Jeśli rejestracja obrazu w świetle białym ma być kontynuowana po trybie GLOW, należy ją ponownie uruchomić.

Funkcja odtwarzania opcjonalnego systemu dokumentacji HDMD PRO pozwala na ponowne wyświetlenie dowolnej "loops" na ekranie, jed-
norazowe lub ciągłe, w trybie normalnym, powolnym lub klatka po klatce. Można również wybrać do odtwarzania drugie zarejestrowane 
wideo, jako główne źródło wideo lub w formie Picture-in-Picture (PiP) lub Side-by-Side (SbS).
Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach odpowiednich urządzeń.
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6 Sterowanie
6.1 Uchwyty

1

2

4

3

5

4

1

2

Ustawienia fabryczne
1 Powiększenie
2 Joystick 4-funkcyjny
3 Odległość robocza
4 Zwolnienie wszystkich hamulców
5 Zwolnienie wybranych hamulców

Możliwe jest indywidualne przypisanie przełączników (1), 
(2), (3) i (5) uchwytów dla każdego użytkownika w menu 
konfiguracji.
We wszystkich ustawieniach przycisk (4) zwalnia wszystkie 
hamulce. Tego przycisku nie można konfigurować. Joystick 
i pozostałe główne przyciski można skonfigurować odpo-
wiednio do zadania.

Ustawienia uchwytu dla GLOW800

Wybór pętli

Lewy uchwyt Prawy uchwyt

GLOW800 
wł./wył.

Odtwarzanie

Y+

Y–

X– X+

Zaleca się korzystanie z joysticka 4-funkcyjnego (2) do 
kontrolowania urządzenia GLOW800, ponieważ jest on 
zdefiniowany w ustawieniach GLOW800; jednocześnie możliwe jest 
indywidualne przypisanie przełączników (1), (2), (3) i (5) uchwytów 
w menu konfiguracji, w celu dopasowania do potrzeb każdego 
użytkownika.

We wszystkich ustawieniach przycisk (4) zwalnia wszystkie 
hamulce. Tego przycisku nie można inaczej skonfigurować. 

6.2 Diody stanu i wyświetlacz
Diody umieszczone na ramieniu C podstawy są w zasięgu wzroku 
chirurga i informują o stanie fluorescencji i rejestracji mikroskopu:

6.2.1 Leica OH6 – Dioda stanu

1
2

1 Dioda stanu dla fluorescencji
2 Dioda stanu dla rejestracji

Dioda stanu fluorescencji (1) wskazuje na aktywację trybu 
fluorescencji

 biały: brak fluorescencji,
  tryb światła białego

 niebieski: FL400 jest włączony
 zielononiebieski: FL560 jest włączony
 żółty: FL800 jest włączony
 fioletowy: GLOW800 jest włączony

Dioda stanu rejestracji (2) świeci na kolor
 czerwony: GLOW800 trwa rejestracja pętli

 zielony: GLOW800 tryb odtwarzania
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6.2.2 Panel chirurga Leica OHX
Panel chirurga wskazuje na status fluorescencji.

4

3

1 2
5

1 Ikona fluorescencji
2 Pasek koloru trybu fluorescencji
3 Ikona dokumentacji
4 Ikona odtwarzania
5 Ikona rejestracji

Pasek koloru trybu fluorescencji (4) wskazuje na aktywację trybu 
fluorescencji.

 światło białe: brak fluorescencji,
  tryb światła białego
 niebieski: FL400 jest włączony
 zielononiebieski: FL560 jest włączony
 żółty: FL800 jest włączony
 fioletowy: GLOW800 jest włączony

	X Jeśli opcjonalny system rejestracji jest zintegrowany w system 
mikroskopu, ikona rejestracji (5) zmieni kolor z czarnego na 
czerwony, jeśli rejestrowana będzie sekwencja wideo NIR (pętla) 
GLOW800.
	X Ikona odtwarzania (4) pozostaje czarna.
	X W trybie odtwarzania, ikona odtwarzania (4) świeci na zielono, 

a ikona rejestracji (5) pozostaje czarna (patrz poniżej).

7 Przygotowanie przed 
operacją

7.1 Korekta ustawień w jednostce 
sterującej M530 dla urządzenia 
GLOW800

Upewnić się, że działają akcesoria urządzenia GLOW800. 
Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Leica w celu 
uzyskania dalszej pomocy.

Korzystanie z ustawienia wstępnego użytkownika "Fluorescence 
Vascular GLOW800" (fluorescencja naczyniowa)

1
	X Dotknąć przycisku "User List" (1).

Wyświetlana jest lista dostępnych użytkowników mikroskopu.
	X Dotknąć przycisku "Presets" w dolnym prawym rogu strony  

z listą użytkowników.
Wyświetlane są dostępne ustawienia wstępne dla mikroskopu:

2
	X Wybrać ustawienie wstępne "Fluorescence Vascular GLOW800" (2).
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Programowanie uchwytów
	X W menu głównym kliknąć przycisk "Show Settings" (3).

3

	X Wybrać zakładkę "Handle Left" lub "Handle Right" (4).

4

Pojawia się widok ogólny z informacją, za pomocą których 
przycisków na lewym uchwycie można obsługiwać funkcje 
urządzenia GLOW800.

Modyfikacja ustawień wstępnych użytkownika "Fluorescence 
Vascular GLOW800"

Jeśli zmienione zostały ustawienia wstępne użytkownika 
"Fluorescence Vascular GLOW800", można je zapisać pod 
nową nazwą użytkownika.

	X W menu "User settings" kliknąć "Save", a następnie "Save as". 
	X Wybrać puste miejsce na liście użytkowników. 
	X Wprowadzić nazwę użytkownika za pomocą klawiatury.
	X Kliknąć przycisk "Save" w celu zapisania użytkownika 

w wybranej pozycji pod wprowadzoną nazwą.

Ustawienia te można później edytować w dowolnym 
momencie za pomocą menu User Settings (ustawienia 
użytkownika).

Tworzenia własnego użytkownika GLOW800
	X Kliknąć przycisk szybkiego dostępu "Menu" (5).

5

	X Wybrać "User Settings".

	X Wybrać "New User".
	X Otworzyć zakładkę "Handle Left" lub "Handle Right" (6), aby 

przypisać funkcje GLOW800 do uchwytu.

6

7

8

9
	X W lewym polu wyboru, wybrać grupę funkcji "Fluorescence" 

(7), klikając ją.
	X Przypisać funkcję "GLOW800 Mode On/Off" (8) do dowolnego 

przycisku, wybierając odpowiednią funkcję.
	X Następnie kliknąć pole etykiety odpowiedniego przycisku, aby 

przypisać funkcję. 
– lub –
Nacisnąć odpowiedni przycisk na uchwycie, który ma być 
przypisany. 
	X Powtórzyć proces dla wszystkich funkcji, które mają być dodane.
	X Kliknąć "Save".
	X Wybrać puste miejsce na liście użytkowników. 
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	X Wprowadzić nazwę użytkownika za pomocą klawiatury, np. 
"ICG Glow User".
	X Kliknąć przycisk "Save" (9), aby zapisać ustawienia pod nazwą 

użytkownika w wybranej pozycji pod wprowadzoną nazwą.

W menu Service pracownik serwisu może zmienić wartość 
maksymalnego czasu trwania trybu GLOW800 w zakresie od 
10 do 180 sekund.

Uwaga Zalecamy zaprogramowanie w uchwycie tylko tych funkcji 
GLOW, które są dobrze znane użytkownikowi. Typowymi 
komendami są "On/Off" i "Playback".

7.2 Widoczność fluorescencji
Funkcja GLOW800 automatycznie optymalizuje widoczność 
fluorescencji, pozwalając uzyskać najlepszy możliwy obraz oraz 
szeroki zakres roboczy parametrów mikroskopu i dawkowania ICG.
Parametry te mają jednak nadal wpływ na widoczność 
fluorescencji, co objaśnia poniższy opis, i umożliwiają dalszą 
optymalizację.

FL Visibility =
Illumination × Dosage

Mag2 × WD2

FL Visibility: Jasność/postrzeganie fluorescencji na ekranie
Illumination: Intensywność wzbudzenia mikroskopu
Dosage: Podana dawka ICG w mg/kg
Mag: Powiększenie
WD: Odległość robocza

Dawkowanie ICG pozostawia się do decyzji anestezjologa i/
lub chirurga.

• Mniejsza intensywność wzbudzenia "Brightness GLOW800" i/
lub niższa dawka ICG ogranicza widoczność fluorescencji, 
szczególnie przy dużym powiększeniu i/lub dużej odległości 
roboczej. Zmniejszona widoczność fluorescencji lub jasność 
fluorescencji może być obserwowana już przy małym 
powiększeniu i małej odległości roboczej.

• Większa intensywność wzbudzenia "Brightness GLOW800" i/lub 
wyższa dawka ICG poprawia widoczność fluorescencji, 
szczególnie przy dużym powiększeniu i/lub dużej odległości 
roboczej i może skompensować zmniejszenie tych dwóch 
parametrów optycznych.

Widoczność fluorescencji może maleć nawet w warunkach 
standardowych, jeżeli wydajność systemu oświetlenia jest 
zmniejszona lub żywotność lampy ksenonowej dobiegnie 
końca.

W takim przypadku na graficznym interfejsie użytkownika (GUI) 
pojawi się komunikat o konieczności wymiany lampy.

7.2.1 GLOW800 Brightness (intensywność 
oświetlenia/wzbudzenia)

	X Otworzyć zakładkę "FL", aby ustawić jasność GLOW800 na 
odpowiedni poziom (1).

1

Zalecane ustawienia jasności
Domyślnym i zalecanym ustawieniem "Brightness GLOW800" jest 
100%. Ustawienie to pozwala osiągnąć dobrą widoczność fluorescen-
cji przy większych wartościach powiększenia i odległości roboczej.

7.2.2 Ograniczenie odległości roboczej

10

	X Należy zdecydować, czy ograniczenie odległości roboczej w 
trybie światła białego powinno być włączone (domyślnie) czy 
wyłączone (10).

Kiedy ograniczenie odległości roboczej w trybie światła 
białego jest wyłączone, a odległość robocza jest większa niż 
limit, przy przełączaniu w tryb GLOW800 odległość robocza 
zostanie zmniejszona, a obraz przestanie być ostry.
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7.2.3 GLOW800 Limity
"GLOW800 Limits" definiują zakresy powiększenia i odległości 
roboczej, zapewniając dobrą widoczność fluorescencji.

Aby zwiększyć zakres(y) powiększenia i/lub odległości roboczej, 
należy potwierdzić, że być może będzie konieczne skorygowanie 
dawki ICG dla uzyskania optymalnej wizualizacji fluorescencji.

7.3 Menu ustawień użytkownika 
GLOW800

Zakładka oferuje specjalne ustawienia GLOW800 dla każdego 
użytkownika:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudokolor
Pseudokolor definiuje jeden z dwóch typów obserwacji 
fluorescencji.
Pseudokolor można włączyć lub wyłączyć za pomocą przycisku (1).
Domyślnie jest włączony.
Pseudokolor włączony (typ obserwacji A-1 do A-4)
• Widok w świetle białym z nałożonym sygnałem fluorescencji  

w trybie pseudokolor (obserwacja fluorescencji w świetle 
białym = WL/FL)

Pseudokolor wyłączony (typ obserwacji B-5)
• Standardowy widok fluorescencji w czerni i bieli = B/W-FL na 

monitorze mikroskopu.

Patrz także rozdział 5.1.1.
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7.3.2 Próg
Za pomocą paska "Threshold" (2, strona 18) zdefiniować można wyświetlany zakres intensywności fluorescencji światła białego. Sygnały 
niskiej intensywności (np. szumy) i/lub wysokiej intensywności, można odfiltrować, definiując dolny i górny próg za pomocą dwóch 
czerwonych pasków.
Wartość domyślna i zalecane ustawienie dla dolnego progu to 0%, a dla górnego 100% – w ten sposób można obserwować pełen zakres 
sygnałów fluorescencji. Za pomocą karty testowej można sprawdzić, w jaki sposób funkcja "Threshold" wpływa na sygnał fluorescencji.

Dolny próg 0% i górny 100% – wszystkie poziomy intensywności fluorescencji są wyświetlane

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Obserwacja fluorescencji czarno-białej 
(Monitor wideo)

Obserwacja światło białe + fluorescencja
(Monitor wideo)

Dolny próg 60% i górny 100% – wyświetlane są tylko pośrednie i wysokie intensywności

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Obserwacja fluorescencji czarno-białej 
(Monitor wideo)

Obserwacja światło białe + fluorescencja
(Monitor wideo)

Dolny próg 40% i górny 70% – wyświetlane są tylko pośrednie i wysokie intensywności

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

Obserwacja fluorescencji czarno-białej 
(Monitor wideo)

Obserwacja fluorescencji w świetle białym
(Monitor wideo)
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Ustawienia progów

1 2 3 4 3 5 6

78

Progi definiują zakres fluorescencji, poprzez podanie najmniejszej intensywności fluorescencji (1 = w dół, 2 = w górę) oraz najwyższego 
poziomu fluorescencji (5 = w dół, 6 = w górę). Czerwone paski (3) przedstawiają wartości zapisane, szare paski (4) wyświetlany zakres 
fluorescencji. Procenty dolnego i górnego progu zakresu podane są w wartościach (7) i (8).

Standardowo wyświetlany jest pełen zakres fluorescencji, z limitem dolnym = 0% i górnym = 100%.

W przypadku zmiany zakresu za pomocą przycisków (1), (2), (5) i (6), pasek wskaże na skorygowany zakres. Nowy zakres można aktywować 
za pomocą przycisku "Apply" (7, strona 18), aby obejrzeć wyniki na ekranie i w okularach (z opcjonalnym CaptiView). Jeśli zapisany zosta-
nie nowy zakres, czerwone paski na grafice przesuną się w odpowiednie pozycje; przykład zakres 32–72%.
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7.3.3 Kolor
Za pomocą przycisku "Color" (3, strona 18) wybrać można pseudokolor sygnały fluorescencji.
Do wyboru są wartości kolorów od 1 = różowy do 7 = żółtozielony, jeśli obraz FL nie jest wprowadzany do okularu/okularów. Wybrany 
kolor określa wygląd fluorescencji na obrazie w świetle białym, dzięki czemu uzyskuje się kontrast między kolorami obiektu w świetle 
białym i sygnałem fluorescencji.

Jeśli obraz GLOW800 jest wprowadzony do lewego lub obu okularów za pomocą opcjonalnego modułu CaptiView (rozdział 7.7), 
wybór kolorów jest zredukowany do niebieskiego #3 i zielonego #6.

Bez iniekcji obrazu Z iniekcją obrazu

Kolor Nazwa koloru Wartość RGB Kolor

1 różowy 255-000-255 3

2 fioletowy 127-000-255 6

3 niebieski 000-000-255

4 błękitny 000-127-255

5 ciemny 
zielononiebieski

000-221-221

6 zielony 000-255-000

7 żółtozielony 127-255-000

Wyświetlanie fluorescencji z użyciem koloru #6 zielonego w 
obserwacji we fluorescencji światła białego. Kolor #6 jest kolorem 
domyślnym w ustawieniach GLOW800 (monitor wideo)

Wyświetlanie fluorescencji w kolorze #1 – różowy, w trybie 
obserwacji fluorescencji w świetle białym (monitor wideo)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Intensywność
Pasek "Intensity" (4, strona 18) zmienia kontrast fluorescencji, 
jasność i przejrzystość, w stosunku do szczegółów obiektu.
Wartości intensywności to od 0% do 100%, wartość domyślna to 50%.
Fluorescencja widzialna jest w całym zakresie procentowym. 
Np. przy 0% intensywności fluorescencja jest widzialna tylko 
w przypadku dominującego obiektu, przy intensywności 100% 
fluorescencja jest intensywnie widzialna i dominuje.

Minimalne ustawienie intensywności – 0%

Pośrednie ustawienie intensywności – 50%

Maksymalne ustawienie intensywności – 100%

7.3.5 Nasycenie WL i jasność WL
Aby zwiększyć kontrast informacji o fluorescencji w stosunku do 
anatomicznego obrazu wideo, można zmienić charakterystykę 
obrazu anatomicznego w świetle białym, poprzez:
• Zmniejszenie nasycenia koloru obrazu anatomicznego w świetle 

białym za pomocą paska nasycenia WL (5, strona 18)
• Zmniejszenie jasności obrazu anatomicznego w świetle białym 

za pomocą paska jasności WL (6, strona 18)

7.3.6 Przycisk "Apply"
Naciskając przycisk "Apply" (7, strona 18) na stronie ustawień 
użytkownika w GLOW800, dokonuje się zmiany jednego lub więcej 
ustawień GLOW800, które stają się aktywne w systemie GLOW800.
Efekt zmienionych ustawień można zaobserwować po kilku sekun-
dach na ekranie GLOW800.

7.4 Kamera ustawień użytkownika

2

1

3

7.4.1 Zoom cyfrowy
Za pomocą funkcji "Digital Zoom" format wyświetlania jest 
dostosowany do wymagań każdego z użytkowników GLOW. 
Dostępne są cztery formaty, które można zmieniać za pomocą 
przycisku Digital Zoom (zoom cyfrowy) (3).
Ustawienie domyślne to "Max. Height Centered".

Maks. wysokość
Dopasowanie maksymalnego wykrytego pola widzenia na środku 
ekranu monitora dokumentacji.
• Prawie okrągły format obrazu – pełna rozdzielczość wideo
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Pełna szerokość
dopasowanie pełnego poziomego pola widzenia na ekranie 
monitora do dokumentacji
	X Format z zaokrąglonymi krawędziami – pełna pozioma 

rozdzielczość wideo

Pełny ekran:
Dopasowanie przekątnej pola widzenia do przekątnej ekranu 
monitora do dokumentacji 
	X Prostokątny format obrazu – zmniejszona rozdzielczość wideo

Zoom cyfrowy GLOW w połączeniu z systemami nawigacji
Jeśli mikroskop chirurgiczny jest podłączony do systemu nawigacji, 
a system nawigacji jest aktywny/włączony, wybór czterech opcji 
zoomu cyfrowego GLOW jest automatycznie ograniczany do jednej 
opcji. Pozostałe/aktywne ustawienie zdefiniowane jest w procesie 
integracji i kalibracji systemu nawigacji.

Zastrzeżenie:
Widok na monitorze lub w okularze może nieznacznie różnić 
się od obrazów pokazanych w niniejszej instrukcji obsługi.

7.4.2 Exposure
Przycisk "Exposure" (1, strona 22) definiuje szybkość migawki dla 
kamery światła białego.
W ustawieniu "Auto", szybkość migawki jest wybierana automa-
tycznie przez kamerę w taki sposób, by uzyskać najlepszą jasność i 
kontrast obrazu (ustawienie domyślne).
Aby wymusić określoną szybkość migawki można zmienić 
ustawienie z "Auto" na ręczny wybór migawki w zakresie od 1/60 
do 1/10000.
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7.4.3 Homogenizacja (GLOW800)
Pasek "Homogenization" (2, strona 22) umożliwia kompensację efektu centralnie ważonego oświetlenia dla obrazu w świetle białym 
oraz w trybie GLOW dla fragmentu obrazu GLOW w świetle białym. Ani monochromatyczny obraz fluorescencji, ani fluorescencyjna 
zawartość obrazu GLOW nie podlegają homogenizacji.

Tryb monochromatyczny (Pseudocolor ON) Homogenizacja obrazu fluorescencji w świetle białym GLOW800

Bez homogenizacji Bez homogenizacji

Pośrednia homogenizacja – 50% Pośrednia homogenizacja – 50%

Maksymalna homogenizacja – 100% Maksymalna homogenizacja – 100%

Homogenizacja jest aktywna także w trybie B/W (Pseudocolor = OFF).
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7.5 Ustawienia wideo
7.5.1 Ustawienia wideo w świetle białym

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Wartości domyślne dla parametrów Brightness, Contrast i Gamma 
są zdefiniowane w taki sposób, by zapewnić dobre rozróżnianie 
obszarów jasnych i ciemnych. Wartości poniżej 50% oznaczają obni-
żenie, a powyżej 50% zwiększenie intensywności, nowe wartości są 
natychmiast stosowane na wyświetlanym obrazie.
Jeśli konieczna jest zmiana, każdą wartość można zmienić za 
pomocą pasków balansu obrazu (2–8) w ustawieniach użytkownika.
Pomimo że wartości domyślne dla kolorów czerwonego, zielonego i 
niebieskiego powinny dać neutralny obraz wideo z naturalnym 
nasyceniem kolorów, balans kolorów i nasycenie obrazu wideo 
można zmienić na trzy sposoby dla każdego z dostępnych trybów: 
światło białe, GLOW800, FL400 and FL560 – przełączając z trybu na 
tryb za pomocą przycisku (1):
	X Aby ponownie uaktywnić domyślne/fabryczne wartości 

resetowania, należy nacisnąć przycisk Default (9).
	X Aby zmienić Color Balance na standard referencyjny, należy 

umieścić biały obiekt pod mikroskopem, pokrywając całe pole 
widzenia, ustawić żądany poziom intensywności oświetlenia i 
nacisnąć przycisk Auto White Balance (10).
	X Aby dostosować Color Balance do indywidualnych potrzeb, 

można zmniejszyć lub zwiększyć intensywność koloru z pomocą 
pasków koloru (5, 6, 7; wartości poniżej 50% oznaczają obniże-
nie, a powyżej 50% zwiększenie intensywności, nowe wartości 
są natychmiast stosowane na wyświetlanym obrazie).

Aby sprawdzić balans kolorów, można skorzystać z kolorowych 
obszarów z przodu i z tyłu karty testowej GLOW800, porównując 
oryginalny obraz optycznego z wyświetlanym obrazem wideo.

Widok karty testowej GLOW800 – przód

Widok karty testowej GLOW800 – tył
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7.6 Iniekcja obrazu GLOW800
Dzięki opcjonalnej iniekcji obrazu CaptiView zintegrowanej 
w mikroskop chirurgiczny M530 ARveo, OH6 i OHX, informacje 
o fluorescencji GLOW800 można odczytać w prawym, lewym lub 
obydwu okularach, w postaci obrazu cyfrowego w iniekcji lub 
nakładki, zgodnie z wybranym typem obserwacji fluorescencji 
i ustawieniami CaptiView.
Aby zdecydować o typie obserwacji A lub B, patrz rozdział 7.3.1, aby 
zdecydować o typach obserwacji A-1 do A-4, oraz o ustawieniach 
użytkownika CaptiView - patrz rozdział 7.7.

Typ obserwacji A-1/WLFL

Cyfrowy obraz światła białego z nałożonym sygnałem fluorescencji 
w wideo z pseudokolorem w prawym okularze i optyczny obraz 2D 
w lewym okularze

Typ obserwacji A-3/OVL

Cyfrowy obraz fluorescencji w pseudokolorze nałożony w lewym 
okularze na stereoskopową obserwację obrazów optycznych w obu 
okularach

Typ obserwacji A-2/OVR

Cyfrowy obraz fluorescencji w pseudokolorze nałożony w prawym 
okularze na stereoskopową obserwację obrazów optycznych w obu 
okularach

Typ obserwacji A-4/OVLR

Cyfrowy obraz fluorescencji w pseudokolorze nałożony w obu 
okularach na stereoskopową obserwację obrazów optycznych 
w obu okularach

Aby poprawnie dopasować nakładki fluorescencyjne w okularze/okularach, zaleca się sprawdzenie ostrości obrazu fluorescencji na 
monitorze.

Aby uniknąć podwójnej rejestracji lub wyświetlania obrazów we fluorescencji na monitorze, należy wyłączyć nakładkę w lewym 
okularze.
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7.7 Iniekcja obrazu GLOW 
do okularu/okularów 
(ustawienia użytkownika)

1

Iniekcja obrazów GLOW800 może być zdefiniowana dla każdego 
użytkownika w zakładce CaptiView za pomocą ustawienia 
"GLOW800" (1) i następujących opcji:
• OFF = brak iniekcji
• Iniekcja obrazu z prawej = Typ obserwacji A-1
• Nakładka z prawej = Typ obserwacji A-2
• Nakładka z lewej = Typ obserwacji A-3
• Nakładka z lewej i prawej = Typ obserwacji A-4

• Patrz instrukcja obsługi odpowiedniego systemu iniekcji 
obrazu Leica (CaptiView).

• Jeśli obraz GLOW800 jest wprowadzony do jednego lub 
dwóch okularów, wybór pseudokolorów jest 
ograniczony do niebieskiego #1 i zielonego #6, patrz 
rozdział 7.3.3.

• Jeżeli pseudokolor jest wyłączony dla GLOW800, w przy-
padku iniekcji obrazu nałożony obraz fluorescencji 
będzie widoczny w czerni i bieli.

• Jeśli obraz GLOW800 jest wprowadzony do lewego lub 
obu okularów, widok monitora i rejestracja mogą być 
nieco przesunięte względem sygnału fluorescencji dla 
szybkich ruchów.

• W przypadku dużego powiększenia > 5,0× zaleca się 
wyłączyć iniekcję obrazu, aby uniknąć nakładania 
obrazu z dużym szumem z powodów ograniczeń 
fizycznych.

7.8 Ogniskowanie dokładne wideo
GLOW800 ULT oferuje resetowanie ogniskowania dokładnego i 
parafokalności ogniskowania wideo.

123

Ogniskowanie wideo można dostosować do potrzeb naciskając 
przycisk ogniskowania w górę (3) lub/i w dół (1). Polecenie to 
można wydać GUI z uchwytu, jeśli zostało zdefiniowane.

Zmiany ogniskowania można dokonać w obu kierunkach,  
za pomocą ciągłego ruchu kołowego. 

Ogniskowanie dokładne wideo można zmienić do pozycji parafokal-
ności poprzez naciśnięcie przycisku parafokalności (2). Płaszczyzna 
ogniskowania wideo zostanie następnie dopasowana do wszystkich 
obserwatorów z zerową wadą wzroku. Polecenie to można również 
wydać w GUI i z uchwytu, jeśli zostało zdefiniowane.
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8 Sprawdzenie oświetlenia, 
funkcji i ustawień

8.1 Lista kontrolna przed pracą 
(GLOW800)

Czyszczenie akcesoriów optycznych
	X Sprawdzić czystość akcesoriów optycznych.
	X Usunąć kurz i zabrudzenia.

Zastosowanie GLOW800
	X Korzystając z GLOW800 należy upewnić się, co do dostępności 

urządzenia USG z Dopplerem lub podobnego urządzenia, na 
wypadek niewłaściwej wizualizacji przepływu krwi przez 
urządzenia ICG/GLOW800.

Równoważenie
	X Zrównoważyć mikroskop po podłączeniu akcesoriów (patrz 

instrukcja obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica).

Kontrola działania 
	X Włączyć mikroskop.
	X Włączyć oświetlenie. 
	X Sprawdzić oświetlenie mikroskopu.
	X Przetestować GLOW800 za pomocą karty testowej.

Sterylność
	X Nałożyć sterylną osłonę.

Elementy podlegające sterylizacji opisano w odpowiedniej 
instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica. 

8.2 Karta testowa
Karta testowa GLOW800 stosowana jest do sprawdzania i testowa-
nia funkcji GLOW800, sprawdzania odpowiedniego ustawienia 
obrazu w świetle białym i fluorescencji oraz do sprawdzania 
poziomu oświetlenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji na skutek braku sterylności 
karty testowej GLOW800.
	X Nie stosować karty testowej GLOW800 w polu 

sterylnym. 
	X Stosować wyłącznie w środowisku niesterylnym.
	X Oświetlenie mikroskopu należy sprawdzać wyłącznie 

w środowisku niesterylnym. 
	X Zwrócić uwagę na dokładne ustawienie parafokalności 

mikroskopu chirurgicznego Leica. Postępować zgodnie 
z instrukcjami dotyczącymi ustawiania parafokalności.

Prosimy przygotować test w następujący sposób:

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 Stopniowo zmniejszając intensywność NIR pól 0 = jasne do 9 = 
ciemne

2 Obszar fluorescencji NIR niskiej intensywności obejmujący 4 
różne obszary koloru światła białego

3 Sygnał fluorescencji NIR wysokiej intensywności okrągłego 
punktu

4 Otwór na zamocowanie karty
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8.3 Przygotowanie
OSTRZEŻENIE

Użytkownik wybierany za pomocą zaprogramowanej funkcji 
fluorescencji.
	X Wybrano właściwego użytkownika.
	X Wykonywana jest kontrola wstępna.
	X Lampa oświetleniowa mikroskopu pracuje w zakresach 

tolerancji (patrz instrukcja obsługi mikroskopu 
chirurgicznego Leica).

Prosimy przygotować test w następujący sposób:
	X W przypadku testów ogólnych, prosimy o stosowanie ustawień 

domyślnych GLOW800.
	X Umieścić kartę testową GLOW800 pod mikroskopem.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji na skutek braku sterylności 
karty testowej GLOW800.
	X Nie stosować karty testowej GLOW800 w polu 

sterylnym. 
	X Stosować wyłącznie w środowisku niesterylnym.
	X Oświetlenie mikroskopu należy sprawdzać wyłącznie 

w środowisku niesterylnym. 
	X Zwrócić uwagę na dokładne ustawienie parafokalności 

mikroskopu chirurgicznego Leica. Postępować zgodnie 
z instrukcjami dotyczącymi ustawiania parafokalności.

	X Wyregulować odległość roboczą (WD) do 350 mm.
	X Aby uniknąć odbić, należy ustawić mikroskop pod małym,  

ale wystarczającym kątem nad kartą testową.
	X Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawiania 

parafokalności.
	X Ustawić ostrość, przestawiając mikroskop na największe 

powiększenie (nie zmieniać ostrości!).
	X Po ustawieniu powiększenia i ostrości zmienić powiększenie  

na 3,0×.
	X Położyć kartę testową w środku pola widzenia.
	X Przełączyć się w tryb GLOW800, naciskając przycisk GLOW800 

On/Off na uchwycie.

	X Ustawić oświetlenie fluorescencji na 50%.
	X Kartę testową GLOW800 widać teraz w okularze w świetle 

białym oraz na opcjonalnym monitorze we fluorescencji w 
świetle białym.
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1 Przystawka optyki mikroskopu
2 Karta testowa

Widok w okularze:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Wygląd karty testowej w świetle białym:
Otwory w kwadratach kolorów pozwolą na sprawdzenie ustawień 
fluorescencji i obrazu w świetle białym.
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8.4 Obszary funkcjonalne karty 
testowej

Testy w trybie obserwacji fluorescencji w świetle białym
Sprawdzić odpowiednią regulację obrazu fluorescencji ze światłem 
białym.

1. Wszystkie jasne punkty fluorescencji muszą pasować 
dokładnie do otworów w kwadratach kolorów (A-D).

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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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. Sprawdzić intensywność fluorescencji (A-D).
Przy wymaganej odległości roboczej (WD) = 350 mm, 
Powiększenie = 3,0× i 
Jasność GLOW800 = 50%
W trybie fluorescencji GLOW800 muszą być widoczne 
przynajmniej paski fluorescencji 1-6 (E)!

3. Sprawdzić, czy pseudokolor fluorescencji jest zgodny 
z potrzebą użytkownika.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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F

G

H

I

4. Sprawdzić kolory (F-I) obrazu w świetle białym w trybie 
światła białego. Stonowane kolory 4 kwadratów kolorów, 
czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego, muszą być 
wyświetlane takim samym kolorem na monitorze wideo.

Testy w trybie obserwacji fluorescencji czarno-białej

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Sprawdzić intensywność fluorescencji. Przy wymaganej odległości 
roboczej = 350 mm, powiększeniu = 3,0× i oświetleniu = 50% 
w trybie fluorescencji GLOW800 widoczne muszą być przynajmniej 
paski fluorescencji 1–6.

Jeśli widać mniej pasków, sprawdzić, czy:
• Karta nie jest przeterminowana
• Próg ustawiony jest na 0% (dolny) do 100% (górny).
• System oświetlenia działa prawidłowo:

• Odczyt luksometru jest prawidłowy
• Żarówki nie przekroczyły dozwolonej liczby godzin
• Światłowód nie jest uszkodzony

Skontaktować się z serwisem Leica, jeśli konieczna jest pogłębiona 
analiza.
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9 Obsługa
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta na 
skutek użycia niewłaściwych mediów fluorescencyjnych.
	X Stosować wyłącznie media fluorescencyjne 

przetestowane w danym zastosowaniu.

Stosując GLOW800, należy przygotować aparat USG z tech-
niką Doppler lub podobne urządzenie na wypadek, gdyby 
wizualizacja przepływu krwi za pomocą ICG/GLOW800 nie 
funkcjonowała lub była niewystarczająca.

9.1 Stosowanie GLOW800
	X Włączyć oświetlenie mikroskopu chirurgicznego Leica. 
	X Wybrać użytkownika: Należy wybrać ustawienie wstępne 

"Fluorescence Vascular GLOW800" lub swojego użytkownika 
GLOW800.

9.2 Sterowanie funkcjami GLOW800
Sterowanie funkcjami GLOW800, np. na lewym uchwycie mikroskopu 

Wybór pętli

Lewy uchwyt Prawy uchwyt

GLOW800 
wł./wył.

Odtwarzanie

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Uchwyt pozwala na przełączanie się między trybem światła białego 
(GLOW800 On/Off) i trybem GLOW800. 

	X Przesunąć joystick w lewo, by przełączyć się między trybami.

OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta na 
skutek zbyt silnego promieniowania GLOW800.
	X Unikać zbyt długiego i/lub częstego stosowania 

promieniowania GLOW800.

Tryb GLOW800 jest automatycznie wyłączany nie później, 
niż po 180 sekundach (ustawienie wstępne, wartość można 
zmienić), by zapobiec nadmiernej ekspozycji pacjenta na 
promieniowanie GLOW800.

Funkcja "GLOW800 On/Off" aktywuje oświetlenie urządze-
nia GLOW800 oraz kamery GLOW800 oraz włącza sygnał 
wideo GLOW800 na wyjście wideo z systemu; porty i wideo 
są wyświetlane na monitorze.
W tym samym czasie na opcjonalnej jednostce rejestrującej 
HDMD PRO rozpoczyna się rejestracja sygnałów wideo 
GLOW800.
Po ponownym naciśnięciu przycisku "GLOW800 On/Off", 
system powraca do trybu światła białego i wyłącza funkcje 
GLOW800. Rejestracja GLOW800 zatrzymuje się.

Odtwarzanie 
	X Jeśli podłączony jest opcjonalny rejestrator HDMD PRO, 

naciśnięcie joysticka w prawo uruchamia odtwarzanie przez 
rejestrator ostatniej zarejestrowanej pętli.

Wybór pętli
	X Jeśli podłączony jest opcjonalny rejestrator HDMD PRO, kolejne 

naciśnięcia joysticka w dół powodują przejście do wcześniej 
zarejestrowanych pętli GLOW800. 
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10 GLOW Autofocus (opcja)
10.1 Opis
10.1.1 Funkcja
Funkcja GLOW Autofocus jest używana do automatycznej korekty 
ogniskowania w mikroskopach chirurgicznych Leica z jednostkami 
sterowania Leica OH6, Leica OHX lub ARveo. 
W ustawieniu domyślnym funkcja Autofocus jest aktywowana 
i automatyczne ogniskowanie uruchamiane po każdym uruchomie-
niu hamulca.
Można również uruchomić automatyczne ogniskowania za pomocą 
uchwytu lub przełącznika nożnego.

Patrz instrukcja obsługi odpowiedniego mikroskopu 
chirurgicznego Leica. 

10.2 Konstrukcja
GLOW Autofocus to jedno z akcesoriów współpracujące z jednost-
kami sterowania Leica OH6, Leica OHX i ARveo. 

1

1 Klucz USB do GLOW Autofocus

10.3 Instalacja
W celu instalacji funkcji GLOW Autofocus prosimy o kontakt 
z technikiem serwisu Leica.

Po instalacji funkcji GLOW Autofocus w menu dostępne są:

• Przycisk Autofocus w głównym menu

• Zakładka Autofocus w ustawieniach użytkownika
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• Funkcja "AF Start" w ustawieniach dla przełącznika nożnego/
ręcznego

W ustawieniu domyślnym funkcja Autofocus jest aktywowana 
i automatyczne ogniskowanie uruchamiane po każdym uruchomie-
niu hamulca (hamulec uruchamia AF).

10.4 Praca z systemem GLOW 
Autofocus

Przed obsługą jednostki sterowania Leica OH6, Leica OHX 
i ARveo należy zapoznać się z instrukcją obsługi odpowied-
niego systemu mikroskopowego.

System GLOW Autofocus jest kontrolowany za pomocą jednostki 
sterowania Leica OH6, Leica OHX lub ARveo. Następujące ustawienia 
można skonfigurować za pośrednictwem jednostki sterowania:
• Aktywacja/dezaktywacja funkcji Autofocus
• Aktywacja/dezaktywacja funkcji parafokalności dla ustawienia 

dioptrii
• Zmiana wielkości okna funkcji Autofocus
• Zmiana pozycji okna funkcji Autofocus
• Przypisanie przycisku do przełącznika nożnego/ręcznego 

uruchamiającego funkcję Autofocus
• Zapisanie poszczególnych ustawień funkcji Autofocus lekarza 

operującego

W ustawieniu domyślnym po instalacji funkcja Autofocus 
jest uruchamiana po każdym naciśnięciu hamulców.

10.4.1 Aktywacja/dezaktywacja systemu GLOW 
Autofocus

Za pośrednictwem głównego menu
System Autofocus jest aktywny, kiedy przycisk "Autofocus" 
podświetlony jest na zielono.

1

Dezaktywacja systemu GLOW Autofocus
	X Kliknąć zielony przycisk "Autofocus".

Wyświetlany jest komunikat, a następnie przycisk "Autofocus" 
zmienia kolor na szary.

Aktywacja systemu GLOW Autofocus
	X Kliknąć szary przycisk "Autofocus".

Pojawia się pytanie, czy na pewno włączyć system Autofocus.
	X Nacisnąć "Confirm", aby aktywować system Autofocus.
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Za pośrednictwem elementów sterujących
Jeśli automatyczne ogniskowanie nie ma być uruchamiane przy 
każdym naciśnięciu hamulca, można zdezaktywować funkcję 
Autofocus i przypisać ją do przycisku na uchwycie lub przełączniku 
nożnym. 

	X Nacisnąć przypisany przycisk.
Automatyczne ogniskowanie wykonywane jest raz.

10.4.2 Aktywacja/dezaktywacja funkcji 
parafokalności dla ustawienia dioptrii

Funkcję parafokalności można aktywować niezależnie od funkcji 
Autofocus.

Funkcja parafokalności Autofocus umożliwia ustawianie wartości 
dioptrii użytkownika.
	X Nacisnąć przycisk "Parfocal" (1) na stronie głównej GUI, aby 

ustawić ogniskowanie dokładne GLOW800 w pozycji 
parafokalnej. 
	X Jeśli w ustawieniach użytkownika uaktywniona jest funkcja 

"Parfocality" (2) i do funkcji "Autofocus" przypisany jest 
przycisk, należy go nacisnąć. 

Funkcja "Autofocus" ustawia ostrość na wstępnie wybranym 
obszarze przy najwyższym powiększeniu; zapewnia ona ostry obraz 
wideo przy średnim powiększeniu w pozycji parafokalnej.
Wszyscy obserwatorzy mogą teraz ustawić dioptrie dla każdego 
okularu, aby uzyskać ostrość na zadanym obszarze.

10.4.3 Ustawienia Autofocus 

2

Małe szare pole pośrodku to okno Autofocus. Kropkowana linia 
oznacza maksymalne dostępne okno Autofocus.

Rozmiar
	X Zmienić rozmiary okna Autofocus.

Możliwe ustawienia 10% do 100% 
Ustawienie domyślne 25% (zalecane)

Pozycja X / pozycja Y
	X Dopasować pozycję X oraz Y okna Autofocus.

Możliwe ustawienia 0% do 100% 
Ustawienie domyślne  50% każdy; w ten sposób okno 

Autofocus znajduje się dokładnie  
na środku (zalecane)

Tryb AF
	X Aktywacja/dezaktywacja trybu AF.

Hamulec uruchamia AF
• Po aktywacji, zwolnienie przycisku hamulca uruchamia funkcję 

Autofocus.
• Po dezaktywacji i ustawieniu trybu AF na aktywację, funkcję 

Autofocus można uruchomić za pomocą innego przycisku 
zdefiniowanego w ustawieniach użytkownika.

10.4.4 Przypisanie przycisku w celu uruchomienia 
funkcji Autofocus

	X Wybrać ustawienia użytkownika.
	X Wybrać zakładkę "Foot/Hand 1" lub "Foot/Hand 2".

Na liście dostępnych funkcji wyświetlane jest "AF Start".
	X Przypisać funkcję "AF Start" do przycisku.

Więcej informacji na temat przypisania funkcji do 
przełącznika nożnego/ręcznego oraz zapisywania ustawień 
użytkownika – patrz instrukcja obsługi odpowiedniego 
systemu mikroskopu chirurgicznego.

10.4.5 Skan Autofocus
Jeśli nie zostało to inaczej zdefiniowane w menu serwisowym 
Autofocus, Autofocus będzie skanował w górę i w dół w 
poszukiwaniu najlepszej płaszczyzny ostrości w zakresie WD od 225 
do 600 mm, rozpoczynając od aktualnej pozycji.
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11 Czyszczenie i konserwacja
GLOW800 jest jednym z akcesoriów do mikroskopów 
chirurgicznych Leica. Czyszczenie i konserwację opisano 
w instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica.

12 Utylizacja
Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać odpowiednich 
rozporządzeń krajowych oraz zatrudniać odpowiednie firmy 
zajmujące się utylizacją. Opakowanie urządzenia powinno być 
poddane recyklingowi.
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13 Co robić, jeśli... ?
Jeśli funkcje uruchamiane elektronicznie nie działają, należy zawsze sprawdzić najpierw następujące punkty: 
• Czy włącznik zasilania jest włączony?
• Czy przewody zasilania są dobrze podłączone?
• Czy wszystkie przewody łączące są dobrze podłączone?
• Czy wszystkie przewody wideo są dobrze podłączone?

13.1 Informacje ogólne

Usterki mikroskopu chirurgicznego Leica opisano w instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica.

13.2 GLOW800
13.2.1 Kalibracja

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Iniekcja GLOW800 do okularu nie pasuje do 
obrazu optycznego.

Kalibracja CaptiView została utracona 	X Należy przeprowadzić kalibrację. 
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

Obraz fluorescencji GLOW800 jest nieprawidłowo 
wyrównany względem obrazu w świetle białym

Ustawienie dopasowania obu obrazów jest 
nieprawidłowe

	X Ustawienia muszą uwzględniać oba obrazy. 
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

13.2.2 VPU

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Użytkownikowi przedstawiono do interpretacji 
nieprawidłowe informacje 

Usterka algorytmu kalibracji urządzenia 	X Użyć przycisku resetowania, aby ponownie 
uruchomić/zresetować system.

Nieprawidłowy wynik kontroli przedoperacyjnej 	X Powtórzyć procedurę kontroli.
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

System nie uruchamia się Awaria elektroniki 	X Skontaktować się z serwisem Leica.

Na sygnale wideo widoczny czerwony krzyż / 
czerwone "X"

Utrata sygnału z kamery 	X Użyć przycisku resetowania, aby ponownie 
uruchomić/zresetować system.
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

System jest zamrożony / brak reakcji Awaria inicjalizacji oprogramowania 	X Użyć przycisku resetowania, aby ponownie 
uruchomić/zresetować system.

13.2.3 Ograniczenie

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Przy dużym powiększeniu fluorescencja 
GLOW800 przestaje być ostra, mimo że obraz 
w świetle białym jest ostry

Przy dużym powiększeniu ostrość NIR może się 
różnić od ostrości światła białego

	X Zmniejszyć powiększenie aż do uzyskania 
ostrego obrazu GLOW800.
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Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Niektóre fragmenty obrazu fluorescencji są ostre 
(region obrazowania), inne pozostają nieostre

Nieostra fluorescencja nie przykrywa obiektu, 
fluorescencja "pływa" nad obiektem

Nawet jeżeli region obrazowania jest ostry, inne 
obszary fluorescencyjne mogą być nieostre, co 
daje w efekcie zakłóconą, "pływającą" fluore-
scencję. Jeżeli nie można uzyskać ostrości wszyst-
kich obszarów fluorescencyjnych, nie ma możli-
wości uniknięcia tego efektu.

Podwójna fluorescencja, przy czym jedna 
"pływająca" z opóźnieniem na monitorze oraz na 
nagraniu

Po iniekcji fluorescencji w lewym okularze, obraz 
fluorescencji jest nagrywany i wyświetlany na 
monitorze podwójnie

	X Aby uniknąć podwójnego obrazu fluorescen-
cji, należy wyłączyć nakładkę w lewym oku-
larze.

Sygnał przepływu jest niski/ciemny, niewidoczny 
lub zaszumiony

Sygnał fluorescencji jest bardzo niski ze względu 
na duże powiększenie i/lub dużą odległość 
roboczą

	X Upewnić się, że oświetlenie/wzbudzenie 
GLOW800 jest ustawione na 100%, jeżeli to 
możliwe zmniejszyć powiększenie i/lub 
dawkę ICG.

Przy dawce ICG 12,5 mg/75 kg urządzenie 
GLOW800 będzie generować obrazy fluorescencji 
o dobrej widoczności także przy większych war-
tościach powiększenia lub odległości roboczej.

Wydajność lampy jest niska i lampa wymaga 
wymiany lub system oświetlenia nie spełnia 
wymogów specyfikacji (niska transmisja światła 
przez światłowód lub ścieżkę promienia 
oświetlającego)

	X Sprawdzić żywotność lampy oraz system 
oświetlenia. 
	X W razie potrzeby skontaktować się z 

serwisem Leica i zlecić zbadanie problemu 
fachowcom.

13.2.4 Poprawki wprowadzane przez użytkownika

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Brak ostrego obrazu GLOW800 oraz obrazu w 
świetle białym na monitorze

Ogniskowanie dokładne wideo nie zostało 
prawidłowo ustawione 

	X Nacisnąć przycisk parafokalności lub ustawić 
ręcznie ogniskowanie dokładne, naciskając 
przyciski (+) lub (–).

Ustawienia dioptrii okularu chirurga są niewła-
ściwe i użytkownik pracuje poza zakresem para-
fokalności

	X Nacisnąć przycisk parafokalności, zmienić 
ustawienie WD, aby uzyskać ostry obraz 
wideo i dopasować ustawienia dioptrii.

Sygnał przepływu wykazuje nadmierną 
ekspozycję 

Drobne naczynia i perfuzja są zbyt jasne. 
Prawdopodobnie stężenie ICG bolusa jest zbyt 
wysokie

	X Zmniejszyć dawkę ICG do 12,5 mg/75 kg i/lub 
zredukować jasność GLOW (intensywność 
oświetlenia/wzbudzenia) do 50%.

Sygnał przepływu jest przesycony lub zbyt 
dominujący

Brak transparentności sygnału, sygnał jest płaski. 
Prawdopodobnie wartość "Intensity" GLOW jest 
za wysoka

	X Zmniejszyć ustawienie "Intensity" GLOW do 
normalnej wartości 50% lub mniejszej.

Sygnał przepływu jest słaby Fluorescencja jest zbyt słaba, przepływ w 
drobnych naczyniach nie jest widoczny. Stężenie 
ICG może być zbyt niskie

	X O ile to możliwe, należy zwiększyć dawkę ICG.

Sygnał przepływu jest zbyt blady Wartość "Intensity" GLOW jest zbyt niska 	X Zwiększyć ustawienie "Intensity" GLOW, 
standardową wartością jest 50%.
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Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Wprowadzony do okularu obraz fluorescencji jest 
słaby/blady, mimo że sygnał na monitorze jest 
dobry

Sygnał fluorescencji jest zbyt niski, aby nakładka 
była dobra przy większych wartościach powięk-
szenia i odległości roboczej

	X Zmniejszyć powiększenie i sprawdzić usta-
wienia oświetlenia/wzbudzenia, powinny 
one wynosić minimum 100%.

Jasność wprowadzonego obrazu jest zbyt niska 	X Zwiększyć jasność iniekcji CaptiView.

Obraz GLOW800 jest zbyt ciemny Przy małej odległości roboczej i dużym powięk-
szeniu funkcja BrightCare Plus zredukuje oświe-
tlenie/wzbudzenie dla GLOW800

	X Wyłączyć funkcję BrightCare Plus dla 
GLOW800, aby uzyskać maksymalną 
intensywność wzbudzenia.

Obraz GLOW800 przedstawia wyłącznie 
fluorescencję wysokiej intensywności. Niska 
intensywność fluorescencji, brak sygnału 
przepływu w drobnych naczyniach

Dolny próg ustawiono zbyt wysoko 	X Obniżyć dolny próg do ≤8%, aby wyświetlić 
pełny zakres intensywności fluorescencji.

Sygnał przepływu w drobnych naczyniach nie jest 
widoczny w niektórych przypadkach, widać tylko 
silną FL

"Lower Threshold" (dolny próg) GLOW ustawiono 
zbyt wysoko, prawdopodobnie za pomocą 
niezamierzonej komendy z uchwytu

	X Aby uniknąć niezamierzonych zmian progu, 
należy sprawdzić, czy funkcja "+" lub "–" 
"Lower Threshold" GLOW posiada aktywny 
przycisk na uchwycie. Jeśli tak, wyłączyć tę 
funkcję w ustawieniach uchwytu.

Kontrast sygnału przepływu do obiektu jest zbyt 
niski 

"Saturation" (nasycenie) koloru obrazu GLOW  
jest zbyt wysokie 

	X Zmniejszyć "Saturation" GLOW.

Fragment obrazu GLOW w świetle białym ma 
zbyt mało koloru 

"Saturation" (nasycenie) koloru obrazu GLOW  
jest zbyt niskie 

	X Zwiększyć ustawienie "Saturation" GLOW.
Uwaga Większa wartość "Saturation" może 

zmniejszyć kontrast informacji FL 
nałożonych na obraz w świetle białym.

Wprowadzony do okularu obraz fluorescencji jest 
słaby/blady, mimo że sygnał na monitorze jest 
dobry

Sygnał fluorescencji jest zbyt niski, aby nakładka 
była dobra przy większych wartościach powięk-
szenia i odległości roboczej

	X Zmniejszyć powiększenie i sprawdzić 
ustawienia oświetlenia/wzbudzenia, 
powinny one wynosić minimum 100%.

2) Jasność wprowadzonego obrazu jest zbyt niska 	X Zwiększyć jasność iniekcji CaptiView.

Niska fluorescencja zajmuje duże fragmenty 
obrazu

Wykryte i wyświetlane zewnętrzne 
promieniowanie NIR

	X Wyłączyć zewnętrzne źródło światła, emitu-
jące promieniowanie NIR w wykrywanym 
przez urządzenie GLOW800 zakresie spektral-
nym i/lub zwiększyć dolny próg do 8%.

Sygnał fluorescencji jest odbijany przez 
otaczającą tkankę

	X Zwiększyć dolny próg do 8%–12%.

Pozostały ICG wskazuje niską fluorescencję 	X Zwiększyć dolny próg do 8%–12%.
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13.2.5 Usterka

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Brak wyświetlanego obrazu GLOW Tryb GLOW800 nie jest aktywny 	X Sprawdzić, czy dioda LED fluorescencji i 
jednostka sterująca wskazują na tryb 
GLOW800.
	X Sprawdzić, czy funkcja włączenia/wyłączenia 

GLOW800 jest przypisana do odpowiedniego 
przycisku i uchwytu.
	X Zastosować kartę testową w celu przeprowa-

dzenia testu.
	X Jeśli problem powtórzy się, prosimy o kontakt 

z serwisem Leica.

Brak ostrego obrazu GLOW800 na monitorze przy 
niskim powiększeniu, ale obraz w świetle białym 
jest ostry, nawet przy małych wartościach 
powiększenia

Płaszczyzna ostrości fluorescencji jest źle 
ustawiona.

	X Skontaktować się z serwisem Leica.

Zakłócenia sygnałów fluorescencji, szczególnie w 
zewnętrznym polu widzenia

Oświetlenie NIR otoczenia >800 nm jest wykry-
wane przez kamerę GLOW w zewnętrznym polu 
widzenia, podczas gdy punkt ostrości jest 
umieszczony niżej

	X Wyłączyć zewnętrzne źródło światła, 
emitujące promieniowanie NIR w 
wykrywanym przez urządzenie GLOW800 
zakresie spektralnym.

Oświetlenie GLOW dotyka obwódki jamy i 
generuje przeszkadzające artefakty na obrazie 
fluorescencji

	X Zamknąć przysłonę oświetlenia, aby uniknąć 
oświetlania obszarów, które nie są interesu-
jące dla użytkownika.

Obraz wideo fluorescencji GLOW jest nasycony na 
całym polu widzenia

Światło NIR otoczenia lampy operacyjnej lub 
oświetlenia sali operacyjnej dostaje się w pole 
obiektu i jest wykrywane przez kamerę 
fluorescencyjną umieszczoną nad całym polem 
widzenia

	X Wyłączyć zewnętrzne źródło światła NIR.
	X Aby wykrywać tego rodzaju źródła światła w 

sali operacyjnej, należy wyłączyć oświetlenie 
mikroskopu i skierować mikroskop w trybie 
GLOW na arkusz białego papieru.
	X Dopóki obecny będzie fałszywy sygnał, 

światło NIR otoczenia jest aktywne. Wyłączać 
lampy operacyjne, jedną po drugiej, aż 
problem zniknie.

Sygnał przepływu jest ciemny na monitorach 3D Pozycja widoku pod i/lub z boku, poza osią 
monitora sprawia, że obserwowany obraz jest 
ciemniejszy

	X Dopasować oś monitora w taki sposób, aby 
pasowała do kierunku obserwacji.

13.2.6 HDMD

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Brak obrazu fluorescencji GLOW na monitorze 
oraz obrazu wprowadzonego, chociaż wcześniej 
działały

Brak powierzchni dyskowej na HDMD PRO. 	X Sprawdzić pojemność dysku HDD:
	X Jeśli dysk HDMD PRO jest zapełniony, zapisać 

i usunąć niewykorzystywane dane 
użytkownika, aby odzyskać przestrzeń.

13.3 System GLOW Autofocus
Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Mikroskop nie znajduje ostrości Ostrość znajduje się poza skonfigurowaną 
wartością dla odpowiedniego trybu Autofocus

	X Wartość odpowiedniego trybu Autofocus 
powinna być zmieniona przez technika serwisu.

Funkcja ostrości nie znajduje równej płaszczyzny 
obrazu w skonfigurowanym oknie Autofocus

	X Zmniejszyć okno Autofocus.
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14 Dane techniczne
14.1 Dane techniczneGLOW800
Wzbudzenie fluorescencji 790 nm (GLOW800)
Sygnał fluorescencji 835 nm (GLOW800)

Spektra GLOW800

Czujnik obrazu 3× 1/1,2"

Kamera NIR Kamera wysokiej czułości, kolorowa, HD

Dane techniczne dotyczące mikroskopu chirurgicznego Leica 
opisano w instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego 
Leica.

Wielkość obrazu kamery w stosunku do pola widzenia 

 

 

 

1 2 3

1 Wielkość obrazu kamery
2 Pole widzenia
3 Wielkość ekranu

Na rysunku widać wielkość obrazu z kamery w stosunku  
do pola widzenia kamery wizyjnej i kamery NIR GLOW800. 
Prosimy pamiętać, że nie całe pole widzenia jest rejestro-
wane przez system dokumentacji.

14.2 Kompatybilność

Mikroskopy chirurgiczne 
Leica

Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Warunki otoczenia

W czasie pracy +10°C do +40°C 
+50°F do +104°F 
Wilgotność względna 30% do 95% 
Ciśnienie atmosferyczne 800 mbar do 1060 mbar

Przechowywanie –30°C do +70°C 
–86°F do +158°F 
Wilgotność względna 10% do 100% 
Ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 1060 mbar

Transport –30°C do +70°C 
–86°F do +158°F 
Wilgotność względna 10% do 100% 
Ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 1060 mbar

14.4 Spełnione normy
Zgodność CE
•  Medyczne urządzenia elektryczne, Część 1: Ogólne wymagania 

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

•  Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC 60601-1-2;  
EN 60601-1-2.

• Dział Medical Division, należący do Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, posiada certyfikat systemu zarządzania, który 
spełnia międzynarodową normę ISO 13485 w zakresie 
zarządzania jakością, zapewnienia jakości i ochrony środowiska.

15 Deklaracja 
kompatybilności 
elektromagnetycznej 
producenta (EMC)

Urządzenie GLOW800 przetestowano w połączeniu z mikro-
skopami chirurgicznymi Leica. Deklaracja kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) znajduje się w instrukcji obsługi 
mikroskopu chirurgicznego Leica.



Część B: GLOW800 – ARveo 8
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16 Wprowadzenie
16.1 Informacje o instrukcji obsługi
GLOW800 jest jednym z akcesoriów do mikroskopów chirurgicznych 
Leica. 
W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje urządzenia GLOW800. 
Informacje dotyczące mikroskopu chirurgicznego Leica można 
znaleźć w instrukcji obsługi danego mikroskopu chirurgicznego.

Poza informacjami na temat zastosowania urządzenia  
niniejsza instrukcja obsługi podaje również ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa (patrz rozdział 
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa")

	X Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 
obsługi przed rozpoczęciem pracy z produktem.

16.2 Symbole stosowane w niniejszej 
instrukcji obsługi

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące 
znaczenie:

Symbol Słowo 
ostrzeżenia

Znaczenie

Ostrzeżenie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które mogłoby skutkować poważnym 
uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

Ostrożnie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które w razie dojścia do skutku, może 
prowadzić do lekkiego lub średnio poważ-
nego uszkodzenia ciała. 

Uwaga Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które w razie dojścia do skutku, może 
prowadzić do znacznych strat materiało-
wych, finansowych i środowiskowych.

Informacje na temat stosowania, mające 
pomóc użytkownikowi obsługiwać urzą-
dzenie w sposób prawidłowy i efektywny. 

	X  Wymagane działanie; ten symbol wskazuje 
potrzebę wykonania określonego działania 
lub szeregu działań.

17 Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

Mikroskop chirurgiczny Leica z urządzeniem GLOW800 jest syste-
mem najnowszej technologii. Mimo to w czasie korzystania z niego 
mogą pojawiać się pewne niebezpieczeństwa. 
	X Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych 

w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi mikro-
skopu chirurgicznego Leica, a w szczególności wskazówek doty-
czących bezpieczeństwa.
	X Zgodnie z prawem federalnym (USA) sprzedaż tego urządzenia 

jest dopuszczona wyłącznie przez lub na zlecenie 
licencjonowanego lekarza.

17.1 Przeznaczenie urządzenia
• Urządzenie GLOW800 jest jednym z akcesoriów do mikroskopów 

chirurgicznych Leica, stosowanym do uzyskiwania śródopera-
cyjnego obrazu przepływu krwi w obszarze naczyń mózgowych 
i przeszczepów pomostowych w czasie pomostowania naczyń 
wieńcowych (CABG), a także przepływu krwi w czasie operacji 
plastycznych i rekonstrukcyjnych.

Przeciwwskazania
• Przeciwwskazania medyczne dla stosowania mikroskopu  

chirurgicznego Leica z urządzeniem GLOW800 w połączeniu 
z medium fluorescencyjnym są takimi samymi przeciwwskaza-
niami, jakie należy wziąć pod uwagę przy stosowaniu odpo-
wiednich mediów poszczególnych marek oraz najnowszych 
technik obrazowania.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu.
	X Nie stosować urządzenia GLOW800 w okulistyce.

17.2 Niebezpieczeństwa związane z 
użytkowaniem

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji na skutek braku sterylności 
karty testowej GLOW800.
	X Nie stosować karty testowej GLOW800 w polu sterylnym. 
	X Stosować wyłącznie w środowisku niesterylnym.
	X Oświetlenie mikroskopu należy sprawdzać wyłącznie  

w środowisku niesterylnym. 
	X Zwrócić uwagę na dokładne ustawienie parafokalności 

mikroskopu chirurgicznego Leica. Postępować zgodnie  
z instrukcjami dotyczącymi ustawiania parafokalności.
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OSTRZEŻENIE

Użytkownik wybierany za pomocą zaprogramowanej funkcji 
fluorescencji.
	X Wybrano właściwego użytkownika.
	X Wykonywana jest kontrola wstępna.
	X Lampa oświetleniowa mikroskopu pracuje w zakresach 

tolerancji (patrz instrukcja obsługi mikroskopu chirur-
gicznego Leica).

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta na 
skutek użycia niewłaściwych mediów fluorescencyjnych.
	X Stosować wyłącznie media fluorescencyjne przetesto-

wane w danym zastosowaniu.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta na 
skutek zbyt silnego promieniowania GLOW800.
	X Unikać zbyt długiego i/lub częstego stosowania 

promieniowania GLOW800.
	X Tryb GLOW800 jest wyłączany automatycznie nie 

później niż po 180 sekundach, by zapobiec nadmiernej 
ekspozycji pacjenta na promieniowanie GLOW800  .

17.3 Informacje dla osoby 
odpowiedzialnej za urządzenie

	X Stosując GLOW800, należy przygotować aparat USG z techniką 
Doppler lub podobne urządzenie na wypadek, gdyby wizualiza-
cja przepływu krwi za pomocą ICG/GLOW800 nie funkcjonowała 
lub była niewystarczająca.

17.4 Oznaczenia i etykiety
Tabliczka znamionowa

Etykieta UDI

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

Identyfikator produkcji (PI)
Numer seryjny
Data produkcji

Kod kreskowy GS1 DataMatrix
Identyfikator wyrobu (DI)

Etykieta obowiązkowa
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczę-
ciem pracy z produktem. Adres strony internetowej elektronicznej 
wersji instrukcji obsługi.
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18 Opis 
18.1 Funkcja
Oświetlenie urządzenia GLOW800 stanowi lampa ksenonowa, 
umieszczona w mikroskopie chirurgicznym Leica. Lampa ta 
dostarcza światła widzialnego oraz spektrum bliskiej podczerwieni. 
Światła NIR nie można obserwować za pośrednictwem mikroskopu 
chirurgicznego, ale jest ono rejestrowane przez specjalną kamerę 
i wizualizowane na monitorze umieszczonym na mikroskopie 
chirurgicznym Leica.
Za pomocą uchwytów lub w ustawieniach użytkownika można 
przełączać się pomiędzy światłem widzialnym i światłem 
GLOW800.

Patrz instrukcja obsługi odpowiedniego mikroskopu 
chirurgicznego Leica. 

18.2 Konstrukcja
GLOW800 to jedno z akcesoriów przystawki optyki M530. 

18.2.1 Przystawka optyki M530 z GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Moduł iniekcji obrazu Leica CaptiView (opcja)
3 Moduł fluorescencji Leica FL400, FL560 lub FL400/560 (opcja)
4 Przystawka optyki M530

�

�

�

�

�

�

1 Interfejs dla asystenta, z lewej lub prawej strony
2 Interfejs dla asystenta z tyłu/naprzeciwka, obrót o 360°
3 Ogniskowanie dokładne dla asystenta z tyłu
4 Przełączenie na asystenta z boku lub z tyłu
5 Interfejs głównego chirurga, obracany o 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Mikroskop chirurgiczny Leica 
ARveo 8 z komponentami 
GLOW800

1

2

3

4

5

1 Przystawka optyki M530
2 Monitor wideo
3 Jednostka sterująca z panelem dotykowym
4 Poręcz
5 Jednostka oświetlenia z filtrami GLOW800
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19 Sterowanie
19.1 Uchwyty

1

2

4

3

5

4

1

2

Ustawienia fabryczne
1 Powiększenie
2 Joystick 4-funkcyjny
3 Odległość robocza
4 Zwolnienie wszystkich hamulców
5 Zwolnienie wybranych hamulców

Możliwe jest indywidualne przypisanie przełączników (1), 
(2), (3) i (5) uchwytów dla każdego użytkownika w menu 
konfiguracji.
We wszystkich ustawieniach przycisk (4) zwalnia wszystkie 
hamulce. Tego przycisku nie można konfigurować. Joystick i 
pozostałe główne przyciski można skonfigurować 
odpowiednio do zadania.

Ustawienia uchwytu dla GLOW800

Wybór pętli

Lewy uchwyt Prawy uchwyt

GLOW800 
wł./wył.

Odtwarzanie

Y+

Y–

X– X+

Zaleca się korzystanie z joysticka 4-funkcyjnego (2) do kontrolowa-
nia urządzenia GLOW800, ponieważ jest on zdefiniowany w usta-
wieniach GLOW800; jednocześnie możliwe jest indywidualne przy-
pisanie przełączników (1), (2), (3) i (5) uchwytów w menu 
konfiguracji, w celu dopasowania do potrzeb każdego użytkownika.

We wszystkich ustawieniach przycisk (4) zwalnia wszystkie 
hamulce. Tego przycisku nie można inaczej skonfigurować. 

19.2 Diody stanu i wyświetlacz
Diody umieszczone na ramieniu C podstawy są w zasięgu wzroku 
chirurga i informują o stanie fluorescencji i rejestracji mikroskopu:

19.2.1 Leica ARveo 8 – Dioda stanu

1
2

1 Dioda stanu dla fluorescencji
2 Dioda stanu dla rejestracji

Dioda stanu fluorescencji (1) wskazuje na aktywację trybu 
fluorescencji

 biały: brak fluorescencji,
  tryb światła białego

 niebieski: FL400 jest włączony
 zielononiebieski: FL560 jest włączony
 fioletowy: GLOW800 jest włączony

Dioda stanu rejestracji (2) świeci na kolor
 czerwony: GLOW800 trwa rejestracja pętli

 zielony: GLOW800 tryb odtwarzania



Sterowanie

46 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

19.3 Aktywacja za pomocą graficznego 
interfejsu użytkownika (GUI)

Oprócz przycisku w uchwycie, GLOW800 można aktywować i 
dezaktywować także za pomocą panelu z ekranem dotykowym. 
Dotknięcie ikony trybu (1) spowoduje wyświetlenie menu 
dostępnych trybów fluorescencji. Po dotknięciu wybrany tryb 
zostanie natychmiast aktywowany. Dotknięcie "White Light" 
spowoduje ponowne przestawienie systemu w tryb światła 
białego.

1
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20 Opis ogólny
20.1 Zastosowanie
Opcjonalne urządzenie GLOW800 umożliwia chirurgowi 
wzbudzenie i obserwację fluorescencji (FL) w paśmie bliskiej 
podczerwieni (Near Infrared, NIR) fluoroforu (ICG) za pomocą 
mikroskopu chirurgicznego ARveo 8.

Przefiltrowany sygnał fluorescencji NIR fluoroforu (ICG) jest 
przechwytywany przez kamerę rejestrującą NIR w GLOW800 ULT 
i przetwarzany przez procesor mikroskopu.

20.1.1 Tryby obserwacji fluorescencji
GLOW800 oferuje dwa różne typy obserwacji sygnału wideo 
fluorescencji :

Typ A: Tryb pseudokoloru (Pseudocolor ON) 
Widok w świetle białym z nałożonym sygnałem fluorescencji 
w trybie pseudokoloru, Wideo #1A

Widok fluorescencji w czerni i bieli (monochromatyczny), Wideo #2A

Typ B: Tryb czarno-biały (monochromatyczny) (Pseudocolor OFF)
Widok w świetle białym #1B

Widok fluorescencji w czerni i bieli (monochromatyczny) Wideo#2B
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20.1.2 Wyświetlanie fluorescencji
Poniższe ustawienia rejestracji i wizualizacji można wstępnie 
skonfigurować na stronie "View Configuration", w sekcji "Settings". 
Dla każdej z opcji widoku można określić, w której części na 
monitorze ma być wyświetlany obraz monochromatyczny i/lub 
w pseudokolorze. Można to zrobić, przeciągając żądany obraz 
i upuszczając go w danej strefie wyświetlacza.
	X Otworzyć stronę "Settings" zgodnie z opisem w 21.1.1
	X Dotknąć przycisku "View Configuration".

Otworzy się strona "View Configuration" z 3 różnymi opcjami 
konfiguracji widoku na monitorze: Widok Single content (1), 
Widok Picture-in-Picture (2), Widok Side-by-Side (3).

1 2 3

Widok Single content
Widok pojedynczego obrazu wideo na monitorze. Wyświetlany w 
pseudokolorze lub monochromatyczny. 
	X Dotknąć opcji Widoku Single content (1).
	X Użyć funkcji "przeciągnij i upuść" na ekranie dotykowym, aby 

skonfigurować widok rejestracji w pseudokolorze lub widok 
rejestracji monochromatycznej na monitorze.

Widok Picture-in-Picture
Widok obraz w obrazie wideo w pseudokolorze i wideo 
monochromatycznego na monitorze. 
	X Dotknąć opcji Widoku Picture-in-Picture (2).
	X Użyć funkcji "przeciągnij i upuść" na ekranie dotykowym, aby 

skonfigurować widok rejestracji w pseudokolorze lub widok 
rejestracji monochromatycznej na monitorze w większym lub 
mniejszym oknie.
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Widok Side-by-Side
Widok obraz obok obrazu wideo w pseudokolorze i wideo 
monochromatycznego na monitorze.
	X Dotknąć opcji Widoku Side-by-Side (3).
	X Użyć funkcji "przeciągnij i upuść" na ekranie dotykowym, aby 

skonfigurować widok rejestracji w pseudokolorze lub widok 
rejestracji monochromatycznej po lewej lub prawej stronie 
monitora.

UWAGA

Obraz w pseudokolorze na stronie "View Configuration" jest 
przeznaczony wyłącznie do celów ilustracyjnych. 
Niezależnie od tego, czy wybrany został pseudokolor "GREEN" 
(zielony) czy "BLUE" (niebieski), obraz w pseudokolorze na stronie 
"View Configuration" będzie zawsze wyświetlany jako "GREEN" 
(zielony), chociaż monitor będzie poprawnie wyświetlał wybrany 
przez użytkownika pseudokolor.

20.1.3 Rejestracja wideo fluorescencji
System rejestracji urządzenia GLOW800 umożliwia rejestrację 
dwóch rodzajów wideo:

1. Pierwszy jest zawsze monochromatyczny strumień wideo
2. Drugi strumień wideo rejestruje parametry zdefiniowane  

w "AR Ocular Settings" (patrz rozdział 21.1.7):
• Jeżeli opcja "Pseudocolor" jest wyłączona

• Tylko wideo w świetle białym
• Jeżeli opcja "Pseudocolor" jest włączona

• Obraz w świetle białym oraz nałożone informacje 
o fluorescencji w pseudokolorze

Wszystkie wideo są generowane przez lewą kamerę VL (Video Left) 
i lewą kamerę FL mikroskopu.
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21 Modyfikowanie ustawień 
GLOW800

21.1 Ustawienia modyfikowane przez 
użytkownika

21.1.1 Dostęp do strony ustawień użytkownika

1

	X Dotknąć ikony menu w lewym górnym rogu strony "Select 
Surgeon" (1).
Pojawia się strona "Options":

2

	X Dotknąć ikony "Settings" (2)
Pojawia się strona "Settings":

3
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21.1.2 Ustawienia fluorescencji
	X Otworzyć stronę "Settings" zgodnie z opisem w 21.1.1
	X Dotknąć ikony "Fluorescence Settings".

Pojawia się panel "Select function".
	X Dotknąć zakładki "Fluorescence".

4

	X Dotknąć "GLOW800" (4).
Pojawia się strona "Fluorescence Settings":

21.1.3 Jasność GLOW800 (intensywność 
wzbudzenia)

	X Postępować zgodnie z instrukcją opisaną w 21.1.2, aby otworzyć 
stronę "Fluorescence Settings".

1

Zalecane ustawienia "Excitation"
Domyślnym i zalecanym ustawieniem "Excitation" (1) jest 
100%. Ustawienie to pozwala osiągnąć dobrą widoczność 
fluorescencji przy dużym powiększeniu i dużej odległości 
roboczej.

	X Zmienić ustawienie "Excitation" (1) za pomocą suwaka.
	X Naciskając "Back", cofać się sukcesywnie aż do powrotu na 

stronę "Options".
	X Może pojawić się polecenie zapisania ustawień. W tym przy-

padku użytkownik może zapisać je w profilu lub wybrać ich jed-
norazowe użycie, po którym zmiany zostaną usunięte.
	X Nacisnąć "X".

Pojawia się ekran z obrazem na żywo.

UWAGA

Nie wolno zmieniać ustawień ani edytować listy użytkowników w 
czasie, gdy mikroskop jest używany u pacjenta. Tryb GLOW800 jest 
automatycznie zatrzymywany podczas modyfikacji ustawień.
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21.1.4 Próg
Za pomocą "Lower Threshold" i "Upper Threshold" można 
zdefiniować wyświetlany zakres intensywności widoku 
fluorescencji w świetle białym. Sygnały niskiej intensywności (np. 
szumy) i/lub wysokiej intensywności, można odfiltrować, definiując 
dolny i górny próg za pomocą dwóch suwaków. Wartości domyślne 
dolnego i górnego progu wynoszą odpowiednio 23% oraz 80%,  
co pozwala obserwować pełen zakres sygnałów fluorescencji. 

1 2

	X Zwiększyć lub zmniejszyć wartości "Upper Threshold" (1) 
i "Lower threshold" (2) za pomocą suwaków. 
	X Można także zmodyfikować wartości "Lower Threshold" na 

ekranie z obrazem na żywo, za pomocą półokrągłego menu (3): 

3

UWAGA

Należy zawsze zachować różnicę 10% pomiędzy wartościami 
dolnego i górnego progu.
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Za pomocą karty testowej można sprawdzić, w jaki sposób funkcja "Threshold" wpływa na sygnał fluorescencji.

Dolny próg 0% i górny 100% – wszystkie poziomy intensywności fluorescencji są wyświetlane

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Obserwacja fluorescencji czarno-białej 
(Monitor wideo)

Obserwacja światło białe + fluorescencja
(Monitor wideo)

Dolny próg 60% i górny 100% – wyświetlane są tylko pośrednie i wysokie intensywności

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Obserwacja fluorescencji czarno-białej 
(Monitor wideo)

Obserwacja światło białe + fluorescencja
(Monitor wideo)

Dolny próg 40% i górny 70% – wyświetlane są tylko pośrednie i wysokie intensywności

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

Obserwacja fluorescencji czarno-białej 
(Monitor wideo)

Obserwacja światło białe + fluorescencja
(Monitor wideo)
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21.1.5 Intensywność
Suwak "Intensity" (1) zmienia kontrast fluorescencji, jasność 
i przejrzystość w stosunku do szczegółów obiektu. Wartości 
intensywności to od 0% do 100%, wartość domyślna to 50%. 
Fluorescencja widzialna jest w całym zakresie procentowym. 
Przykładowo, przy intensywności 0% fluorescencja jest ledwie 
dostrzegalna, przy czym fragment obrazu w świetle białym  
jest bardziej dominujący, natomiast przy intensywności 100% 
fluorescencja jest bardziej intensywna i dominująca.

1

	X Można także zmodyfikować wartości "Intensity" na ekranie 
z obrazem na żywo, za pomocą półokrągłego menu (2). 

2

Minimalne ustawienie intensywności – 0%

Pośrednie ustawienie intensywności – 50%

Maksymalne ustawienie intensywności – 100%

21.1.6 BrightCare 
	X Aby uniknąć intensywnego oświetlenia przy małych odległo-

ściach roboczych, należy aktywować funkcję "BrightCare for 
GLOW800" (1). 

1

Ze względów technicznych, w przypadku dużych wartości 
powiększenia przy małych odległościach roboczych intensywność 
fluorescencji jest pogorszona i funkcję ograniczenia intensywności 
wzbudzenia "BrightCare for GLOW800" można wyłączyć, aby 
uzyskać lepsze wzbudzenie oraz intensywność fluorescencji.
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OSTRZEŻENIE

Jeżeli funkcja "BrightCare for GLOW800" jest wyłączona, 
intensywność światła może zaszkodzić pacjentowi poprzez 
dostarczenie zbyt dużej ilości światła do tkanki w przypadku 
długotrwałego korzystania z trybu GLOW800!

Widoczność fluorescencji
Funkcja GLOW800 automatycznie optymalizuje widoczność fluore-
scencji, pozwalając uzyskać najlepszy możliwy obraz oraz szeroki 
zakres roboczy parametrów mikroskopu i dawkowania ICG.
Parametry te mają jednak nadal wpływ na widoczność fluorescen-
cji, co objaśnia poniższy opis, i umożliwiają dalszą optymalizację.

FL Visibility =
Illumination × Dosage

Mag2 × WD2

FL Visibility: Jasność/postrzeganie fluorescencji na ekranie
Illumination: Intensywność wzbudzenia mikroskopu
Dosage: Podana dawka ICG w mg/kg
Mag: Powiększenie
WD: Odległość robocza

Dawkowanie ICG pozostawia się do decyzji anestezjologa i/
lub chirurga.

• Mniejsza intensywność wzbudzenia "Brightness GLOW800"  
i/lub niższa dawka ICG ogranicza widoczność fluorescencji, 
szczególnie przy dużym powiększeniu i/lub dużej odległości 
roboczej. Zmniejszona widoczność fluorescencji lub jasność 
fluorescencji może być obserwowana już przy małym 
powiększeniu i małej odległości roboczej.

• Większa intensywność wzbudzenia "Brightness GLOW800"  
i/lub wyższa dawka ICG poprawia widoczność fluorescencji, 
szczególnie przy dużym powiększeniu i/lub dużej odległości 
roboczej i może skompensować zmniejszenie tych dwóch 
parametrów optycznych.

Widoczność fluorescencji może maleć nawet w warunkach 
standardowych, jeżeli wydajność systemu oświetlenia jest 
zmniejszona lub żywotność lampy ksenonowej dobiegnie 
końca.

UWAGA

W przypadku korzystania z trybu GLOW800 istnieje domyślne 
ograniczenie parametrów WD (odległość robocza) i Mag 
(powiększenie). Jeżeli przed przełączeniem się w tryb GLOW800, 
parametry WD i Mag znajdują się powyżej wartości granicznej, 
zostaną one zredukowane w momencie przełączenia w tryb 
GLOW800, a obraz przestanie być ostry.

Ograniczenia te mogą zostać skorygowane przez serwis Leica lub 
specjalistów ds. produktów, pod warunkiem istnienia takiej 
potrzeby oraz zrozumienia wpływu na natężenie sygnału.

UWAGA

Podczas korzystania z funkcji ograniczenia odległości roboczej (WD) 
może zaistnieć konieczność zmiany pozycji mikroskopu (odpowied-
nio do wprowadzonej wartości granicznej WD lub poniżej wartości 
granicznej WD), aby można było uzyskać ostry obraz.

Ograniczenie wartości odległości roboczej (WD) i powiększenia 
(Mag) można zmienić, wprowadzając wyższe lub niższe wartości 
dla wszystkich użytkowników – czynność ta może być wykonana 
przez technika serwisu Leica w menu serwisowym w celu 
optymalizacji procedur chirurgicznych.
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21.1.7 Wybór pseudokoloru oraz iniekcja obrazu do okularu/okularów z zastosowaniem CaptiView 
	X Przejść do strony "Settings" zgodnie z opisem w 21.1.1
	X Dotknąć ikony "AR Ocular Settings".

Otworzy się strona "AR Ocular Settings":
	X Upewnić się, że wybrana jest zakładka "GLOW800".

Pseudokolor można zdefiniować dla widoku monitora oraz okularów* na stronie "AR Ocular Settings".

*Dzięki opcjonalnej iniekcji obrazu CaptiView zintegrowanej w mikroskopie chirurgicznym ARveo 8 informacje o fluorescencji GLOW800 
można odczytać w prawym, lewym lub obydwu okularach, w postaci obrazu cyfrowego w iniekcji lub nakładki, zgodnie z wybranym typem 
obserwacji fluorescencji i ustawieniami CaptiView.

Ustawienie pseudokoloru jako "GREEN" lub "BLUE"
Można wybrać ustawienie "Pseudocolor" jako "GREEN" (zielony) (1) lub "BLUE" (niebieski) (2) dla wprowadzanego sygnału pseudokoloru 
i sygnału fluorescencji na monitorze. Wybrany kolor jest zaznaczony na stronie "AR Ocular Settings":

1 2

UWAGA

Podczas używania karty testowej fluorescencja w pseudokolorze oraz obraz wprowadzony do okularu/okularów powinny wyglądać 
następująco:

"GREEN" "BLUE"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

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

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9
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Iniekcja obrazów GLOW800 może być zdefiniowana dla każdego użytkownika w zakładce "AR Ocular Settings" przy ustawieniu "GLOW800" 
oraz poniższych opcjach:

• Lewe oko: "OFF", prawe oko: "OFF"
Okulary: Ścieżka optyczna obiektu na żywo w lewym i prawym 
okularze.

• Lewe oko: "OFF", prawe oko: "Optical + Digital"
Okulary: Cyfrowy obraz w świetle białym z nałożonym sygna-
łem fluorescencji w wideo z pseudokolorem w prawym okula-
rze i optyczny obraz 2D w lewym okularze.

• Lewe oko: "OFF", prawe oko: "Digital Only"
Okulary: Prawym okiem użytkownik zobaczy obraz cyfrowy 
z wybranym nałożonym kolorem z prawego okularu.

• Lewe oko: "Optical + Digital", prawe oko: "OFF"
Okulary: Obraz optyczny na żywo w świetle białym z nałożoną 
fluorescencją w pseudokolorze w lewym okularze i obraz 
optyczny na żywo w prawym okularze:

• Lewe oko: "Optical + Digital", prawe oko: "Optical + Digital"
Okulary: Nałożony cyfrowy obraz fluorescencji w pseudokolorze 
w obu okularach.



Modyfikowanie ustawień GLOW800

58 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

Ustawienie pseudokoloru jako OFF

• Lewe oko: "OFF", prawe oko: "OFF"
Okulary: Ścieżka optyczna obiektu na żywo w lewym i prawym 
okularze.

• Prawe oko: "Digital Only"
Okulary: Lewe oko jest automatycznie ustawione jako "OFF",  
a w prawym okularze użytkownik widzi cyfrowy obraz 
monochromatyczny.

UWAGA

Wyłączenie opcji "Pseudocolor" spowoduje wyświetlenie na 
monitorze:
• monochromatycznego obrazu fluorescencji w trybie "Single 

image" lub
• monochromatycznego obrazu fluorescencji i cyfrowego obrazu 

w świetle białym w trybie Picture-in-Picture lub w trybie Side-
by-Side w zależności od ustawień na stronie "Viewing 
Configuration" (patrz 20.1.2). 

• Ze względu na konstrukcję modułu CaptiView opcja 
"Digital Only" jest możliwa tylko po prawej stronie.

• Za pomocą suwaków można indywidualnie dopasować 
jasność w trybach "Optical+Digital" oraz "Digital Only".

• Pseudokolor: Kolorowy wyświetlacz w trybie GLOW.

• Patrz instrukcja obsługi odpowiedniego systemu iniekcji 
obrazu Leica (CaptiView).

• Jeżeli pseudokolor jest wyłączony dla GLOW800, w 
przypadku iniekcji obrazu nałożony obraz fluorescencji 
będzie widoczny w czerni i bieli w prawym okularze.

• Jeśli obraz GLOW800 jest wprowadzony do lewego lub 
obu okularów, widok monitora i rejestracja mogą być 
nieco przesunięte względem sygnału fluorescencji dla 
szybkich ruchów.

• W przypadku dużego powiększenia >5,0× zaleca się 
wyłączyć iniekcję obrazu, aby uniknąć nakładania 
obrazu z większym szumem wynikającym z uwarunko-
wań technicznych.
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Aby poprawnie dopasować nakładki fluorescencyjne w 
okularze/okularach, zaleca się sprawdzenie ostrości obrazu 
fluorescencji na monitorze.

Aby uniknąć podwójnej rejestracji lub wyświetlania 
obrazów we fluorescencji na monitorze, należy wyłączyć 
nakładkę w lewym okularze.

21.1.8 Wybór pseudokoloru bez zastosowania 
CaptiView

	X Jeżeli CaptiView nie został wybrany lub aktywowany, 
użytkownik nadal może użyć strony "AR Ocular Settings", aby 
wybrać opcje pseudokoloru "GREEN", "BLUE" lub "OFF" dla 
widoku monitora.
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21.2 Ustawienia zaawansowane 
GLOW800

Są to ustawienia zastrzeżone GLOW800, do których dostęp ma tylko 
technik serwisu lub specjalista ds. produktów.

21.2.1 Dostęp do ustawień "Sales"

Strona zastrzeżona. Dostęp do strony jest możliwy 
wyłącznie z kluczem sprzętowym Sales podłączonym do 
mikroskopu.

	X Otworzyć stronę "Options", dotykając ikony menu w górnym 
lewym rogu ekranu. 

1

	X Dotknąć przycisku "Settings" (1)

2

	X Dotknąć przycisku "Support" (2)

3

	X Dotknąć przycisku "Sales" (3).
Pojawia się strona "Sales Settings". 
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21.2.2 Zakres odległości roboczej i powiększenia 
GLOW800

Strony zastrzeżone. Dostęp do strony jest możliwy 
wyłącznie z kluczem sprzętowym Sales podłączonym do 
mikroskopu.

	X Przejść do strony "Sales Settings" zgodnie z objaśnieniami w 
rozdziale 21.2.1, "Accessing the sales settings".

4

	X Dotknąć przycisku "FL and Video Settings" (4).
Spowoduje to otwarcie strony "Fluorescence and Video 
Settings".
	X Dotknąć zakładki "GLOW800".

5 6

Dzięki tym ustawieniom można zdefiniować zakresy "Maximum 
WD" (5) i "Maximum Magnification" (6), aby zapewnić dobrą 
widoczność fluorescencji.

Mikroskop ma domyślnie ustawioną maksymalną odległość 
roboczą "325 mm". Maksymalną odległość roboczą można 
ustawić w zakresie od 225 mm do 600 mm.

21.2.3 Ustawienia wideo i obrazu

Strony zastrzeżone. Dostęp do strony jest możliwy 
wyłącznie z kluczem sprzętowym Sales podłączonym do 
mikroskopu.

Zoom cyfrowy
	X Przejść do strony "Sales Settings" zgodnie z objaśnieniami 

w rozdziale 21.2.1, "Accessing the sales settings".
	X Dotknąć przycisku "FL and Video Settings".
	X Dotknąć zakładki "General".

1 2 3

Za pomocą funkcji "Digital Zoom" format wyświetlania jest 
dostosowany do wymagań każdego z użytkowników GLOW. 
Dostępne są trzy formaty, które można zmieniać za pomocą Digital 
Zoom options (1, 2, 3). Ustawienie domyślne to "Max. Height" (1).

	X Ustawić Digital Zoom Option na "Max Height" (1) – 
dopasowanie maksymalnego wykrytego pole widzenia 
pośrodku ekranu monitora.
	X Ustawić Digital Zoom Option na "Full Width" (2) – dopasowanie 

pełnego poziomego pola widzenia na ekranie monitora.
	X Ustawić Digital Zoom Option na "Full Screen" (3) – dopasowanie 

przekątnej pola widzenia do przekątnej ekranu monitora do 
dokumentacji. 
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Maks. wysokość
Dopasowanie maksymalnego wykrytego pola widzenia na środku 
ekranu monitora dokumentacji.
• Prawie okrągły format obrazu – pełna rozdzielczość wideo

Pełna szerokość
dopasowanie pełnego poziomego pola widzenia na ekranie 
monitora do dokumentacji
	X Format z zaokrąglonymi krawędziami – pełna pozioma 

rozdzielczość wideo

Pełny ekran:
Dopasowanie przekątnej pola widzenia do przekątnej ekranu 
monitora do dokumentacji 
	X Prostokątny format obrazu – zmniejszona rozdzielczość wideo

Widok na monitorze lub w okularze może nieznacznie różnić 
się od obrazów pokazanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Zaawansowane ustawienia obrazu dla GLOW800

Strona zastrzeżona. Dostęp do strony jest możliwy 
wyłącznie z kluczem sprzętowym Sales podłączonym do 
mikroskopu.

	X Przejść do strony "Sales Settings" zgodnie z objaśnieniami w 
rozdziale 21.2.1, "Accessing the sales settings". 
	X Dotknąć przycisku "Advanced Image Settings".

Otwiera się strona "Advanced Image Settings":

W tej części można zmodyfikować wartości parametrów Brightness, 
Contrast, Saturation i RGB.
Wartości domyślne są zdefiniowane w taki sposób, by zapewnić 
dobre rozróżnianie obszarów jasnych i ciemnych na obrazie. Jeśli 
konieczna jest modyfikacja parametrów, każdą wartość można 
dopasować do swoich potrzeb za pomocą odpowiedniego suwaka. 
Wartości poniżej 50% oznaczają obniżenie, a powyżej 50% 
zwiększenie intensywności. Zastosowanie nowych wartości 
spowoduje natychmiastowe dostosowanie obrazu.

Aby poprawić kontrast informacji o fluorescencji w stosunku do 
informacji anatomicznych w świetle białym, można zmienić charak-
terystykę informacji anatomicznych w świetle białym w "Advanced 
Image Settings" poprzez: 
	X Dotknięcie zakładki "GLOW800".
	X Redukcję nasycenia koloru informacji w świetle białym obrazu 

GLOW800 za pomocą suwaka "Saturation". 
Przy niższym nasyceniu koloru fragment w świetle białym obrazu 
staje się mniej nasycony, a informacje o fluorescencji w pseudoko-
lorze bardziej wyraziste.

i/lub
	X Redukcję jasności informacji w świetle białym obrazu GLOW800 

za pomocą suwaka "Brightness". 
Mniejsza jasność fragmentu w świetle białym obrazu zwiększa 
kontrast i widoczność informacji o fluorescencji w pseudokolorze.

Aby sprawdzić balans kolorów, można skorzystać z kolorowych 
obszarów z przodu i z tyłu karty testowej GLOW800, porównując 
oryginalny obraz optyczny w okularach z wyświetlanym obrazem 
wideo na monitorze.
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Widok karty testowej GLOW800 – przód

Widok karty testowej GLOW800 – tył

Gdy tryb GLOW800 nie jest aktywny: 
	X Użytkownik ma możliwość zmiany wartości parametrów 

obrazu.

Gdy tryb GLOW800 jest aktywny:
	X Użytkownik zobaczy obraz na żywo w trybie podglądu i ma 

możliwość zmiany wartości parametrów obrazu, co będzie od 
razu widoczne na obrazie na żywo.

Balans bieli
Funkcja "Auto White Balance" (1) jest dostępna tylko dla trybu 
"White Light".

1

Aby zmienić balans kolorów na standard referencyjny, należy 
umieścić biały obiekt pod mikroskopem pokrywając całe pole 
widzenia, zmienić intensywność oświetlenia na pożądany poziom i 
dotknąć przycisku "Auto White Balance" (1).
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22 Rejestracja
22.1 Rozpoczynanie rejestracji / 

zapisywanie obrazu
Przełączenie się na tryb GLOW800 ON/OFF (za pomocą zaprogramo-
wanych przycisków na uchwycie i/lub przełączniku nożnym) powo-
duje automatyczne rozpoczęcie/zakończenie rejestracji. Po 3 minu-
tach tryb i rejestracja zostaną zakończone automatycznie i urządzenie 
powróci do trybu światła białego. Dodatkowo użytkownik ma możli-
wość wykonania zdjęć GLOW800, korzystając z zaprogramowanego 
uchwytu i/lub przycisku przełącznika nożnego lub ikony kamery (2) 
na panelu dotykowym.

1 2

Instrukcja obsługi mikroskopu chirurgicznego ARveo 8 
zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi wbudo-
wanego systemu rejestracji.

22.2 Odtwarzanie
22.2.1 Z zastosowaniem uchwytu / przełącznika 

nożnego 
	X Ostatnią zarejestrowaną pętlę GLOW800 można odtworzyć, 

naciskając zaprogramowany przycisk odtwarzania na uchwycie 
mikroskopu (patrz instrukcja obsługi ARveo8, która zawiera 
pełną listę wszystkich programowanych funkcji). Odtwarzanie 
jest widoczne tylko na monitorze i symbolizuje je żółta ramka 
wokół wyświetlanego obrazu wideo.
	X Aby zakończyć odtwarzanie, należy ponownie nacisnąć przycisk 

odtwarzania.

22.2.2 Z zastosowaniem panelu dotykowego
	X Dotknąć ikony "Data review" (1), aby wyświetlić nagrania do 

odtworzenia i skopiowania.

1

Pojawi się następujące menu:

2 3

	X Dotknąć przycisku "Preview & Export" (3). 
Wyświetlona zostanie lista nagrań i zapisanych obrazów:

	X Aby obejrzeć wideo lub obraz, należy dotknąć jego miniatury.
Spowoduje to wyświetlenie szczegółowego widoku wideo lub 
obrazu na panelu dotykowym. 

4

Odtwarzacz wideo umożliwia przewijanie wideo. Dotknięcie ikony 
powiększenia (4) spowoduje wyświetlenie procesu odtwarzania na 
monitorze i na panelu dotykowym.
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23 Przygotowanie przed 
operacją (ARveo 8)

23.1 Wybór profilu z ustawieniami 
GLOW800

 
	X Wybrać profil chirurga, dla którego profil GLOW800 już został 

zdefiniowany na stronie "Select surgeon":
Jeżeli taki profil nie istnieje, należy utworzyć nowy profil chirurga.

23.2 Tworzenie nowego profilu 
chirurga

23.2.1 Rejestrowanie danych nowego profilu
	X Dotknąć przycisku "Create New" (1) na stronie "Select surgeon":

1
Wyświetli się strona "Create New Surgeon Profile"

 
	X Wypełnić przynajmniej obowiązkowe dane w profilu chirurga, 

tj. imię oraz unikalny skrót składający się z trzech liter.  
Pola oznaczone symbolem gwiazdki * są obowiązkowe.

Można wprowadzić nazwisko oraz "hasło" dla ochrony usta-
wień. Jest to zalecane działanie, które pomoże uniknąć 
wprowadzania przypadkowych zmian przez innych chirur-
gów lub personel. Należy pamiętać, że "hasło" musi zostać 
wprowadzone dwukrotnie w celu jego potwierdzenia.

1 2

Można nacisnąć "Copy" (1) lub "Create New" (2) . 
• Funkcja "Copy" (patrz punkt 23.2.2) umożliwia skopiowanie 

ustawień ze wstępnie ustawionego profil lub z istniejącego 
profilu chirurga, które można potem zaadaptować do swoich 
potrzeb.

• Funkcja "Create New" (patrz punkt 23.2.3) umożliwia 
rozpoczęcie od pustej listy ustawień wejściowych użytkownika, 
które można konfigurować i zapisywać.
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23.2.2 Kopiowanie ustawień ze wstępnie ustawionego profilu GLOW800 (Vascular) lub z istniejącego  
profilu chirurga

Ten punkt opisuje metodę kopiowania istniejących ustawień do nowo utworzonego profilu chirurga przy użyciu istniejącego profilu 
chirurga lub wstępnie ustawionego profilu GLOW800 (Vascular).

	X Dotknąć przycisku "Copy" (1) na stronie "Create New Surgeon Profile".

1

Na ekranie wyświetlona zostanie lista istniejących profilów i wstępnie ustawionych profilów:

1 2

Wstępnie ustawione profile wyświetlają się na górze i są 
poprzedzone prefiksem w postaci dolnego podkreślenia (np. 
_Vascular)

 Użytkownik ma teraz do wyboru dwie opcje: 

Skopiować wstępnie ustawiony profil GLOW800 (Vascular) Skopiować ustawienia z istniejącego profilu chirurga
	X Kliknąć profil "_Vascular" (1) i potwierdzić, naciskając "OK" (2)

Okno dialogowe zamyka się, a profil Vascular jest teraz 
skopiowany do profilu chirurga i umożliwia aktywację trybu 
GLOW800 poprzez przesunięcie joysticka lewego uchwytu w 
lewo.
	X Nacisnąć przycisk "Create New", aby zarejestrować nowy profil 

chirurga.

	X Kliknąć profil chirurga, który użytkownik chce skopiować 
i potwierdzić, naciskając "OK" (2).
Okno dialogowe zamyka się, a wybrany profil chirurga oraz 
zmapowane funkcje są teraz skopiowane do nowego profilu 
chirurga utworzonego przez użytkownika.
	X Nacisnąć przycisk "Create New", aby zarejestrować nowy profil 

chirurga.
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W obu przypadkach (kopiowanie wstępnie ustawionego profilu Vascular lub kopiowanie istniejącego profilu chirurga), po naciśnięciu 
"Create New" wyświetla się ekran z obrazem na żywo. W górnym prawym rogu ekranu (1) widoczna jest nazwa profilu chirurga:

1

	X Można teraz przejść do czynności opisanych w 23.2.4, aby skonfigurować ustawienia wejściowe użytkownika.
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23.2.3 Tworzenie nowego profilu
Aby utworzyć nowy profil, należy postępować zgodnie z instrukcją 
opisaną w 23.2.1. 
	X Po wprowadzeniu danych nowego chirurga, zamiast nacisnąć 

"Copy", należy nacisnąć przycisk "Create New", aby zarejestro-
wać nowy profil. 
Pozwoli to zarejestrować nowy profil chirurga z pustą listą 
ustawień gotowych do skonfigurowania.
Wyświetla się ekran z obrazem na żywo, na którym widoczna 
jest nazwa profilu chirurga w prawym górnym rogu ekranu (1):

1

	X Można teraz przejść do czynności opisanych w 23.2.4, aby 
skonfigurować ustawienia wejściowe użytkownika. 

23.2.4 Konfiguracja ustawień wejściowych 
w uchwytach

Należy upewnić się, że widoczny jest ekran z obrazem na żywo dla 
wybranego lub nowo utworzonego profilu chirurga:

1

	X Nacisnąć przycisk menu (1) w górnym lewym rogu ekranu,  
aby wyświetlić listę opcji.
Pojawia się ekran opcji:

2
	X Dotknąć przycisku "User Inputs" (2), aby otworzyć menu "User 

Inputs".
Pojawia się menu "User Inputs":
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3
	X Dotknąć przycisku "Handles" (3), aby wyświetlić ustawienia 

"Left Handle".
Pojawia się ekran konfiguracji lewego uchwytu:

Można teraz przeglądać lub edytować ustawienia uchwytu dla 
wybranego profilu chirurga.

UWAGA
	X Kliknąć "Right", jeśli użytkownik chce skonfigurować prawy 

uchwyt.

23.2.5 Przykładowe przypisanie funkcji GLOW800
Poniższy przykład pokazuje sposób przypisania funkcji GLOW800 
ON/OFF do przycisku lewego uchwytu.

UWAGA
Tej procedury można użyć także do przypisania dowolnej innej 
funkcji dla każdego z pozostałych przycisków. 

	X Będąc na stronie konfiguracji uchwytu, należy kliknąć przycisk, 
który użytkownik chce przypisać do aktywacji trybu GLOW800.
Spowoduje to wyświetlenie dodatkowego okna "Select 
function" dla wybranego przycisku:

1
	X Wybrać zakładkę "Fluorescence" (1).

Pojawi się lista dostępnych funkcji FL:

2 3
	X Wybrać funkcję GLOW800 function (2) i dotknąć "Confirm" (3), 

aby zapisać ustawienia.

Można także nacisnąć "Delete", aby cofnąć się, lub "Cancel", 
jeśli użytkownik chce wybrać inną funkcję.

Pojawi się przegląd funkcji lewego uchwytu:
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4
	X Dotknąć przycisku "Back" (4) po zakończeniu konfiguracji 

ustawień.
Pojawi się okno "Save Surgeon Settings":

5 6

	X Zapisać ustawienia, naciskając "Yes, change in profile" (6). Jeśli 
użytkownik nie chce zapisywać ustawień, należy nacisnąć "No, 
only use now" (5).
	X Naciskając "Back", cofać się w hierarchii menu aż do powrotu na 

stronę "Options":

7
	X Nacisnąć "X" (7), aby wrócić do ekranu z obrazem na żywo.

Pojawia się ekran z obrazem na żywo:

23.2.6 Wybór wstępnie ustawionego profilu 
GLOW800

UWAGA
Wstępnie ustawiony profil może być używany do uzyskania dostępu 
do funkcji GLOW800 ON/OFF w mikroskopie.

Wstępnie ustawiony profil może być używany i modyfikowany, ale 
wprowadzone w ustawieniach profilu zmiany nie są zapisywane, 
dlatego po każdym nowym uruchomieniu przywracane są 
domyślne ustawienia profilu.

Przesunięcie joysticka lewego uchwytu w lewo aktywuje lub 
dezaktywuje tryb GLOW800.

Wstępnie ustawiony profil może także zostać użyty jako punkt 
wyjścia podczas tworzenia nowego profilu chirurga (patrz 23.2.2).

Ponieważ modyfikacje wstępnie ustawionego profilu nie mogą być 
zapisywane, zdecydowanie zalecamy utworzenie nowego profilu 
chirurga, aby korzystać z pełnego zakresu funkcji.

1

	X Będąc w menu "Select Surgeon", dotknąć przycisku "Show 
preset profiles" (1), aby wyświetlić listę wstępnie ustawionych 
profilów, w zależności od zainstalowanych licencji.
Pojawia się lista "Preset profiles":
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2

	X Wybrać wstępnie ustawiony profil "_Vascular" (2).
Po wybraniu tego wstępnie ustawionego profilu pojawi się dodat-
kowe okno powiadamiające użytkownika o ograniczeniach profilu.

Zdecydowanie zalecamy zmienić istniejący lub dodać nowy profil 
chirurga, aby zintegrować funkcję GLOW800 w pełnym spektrum 
pracy.

Podczas wyboru wstępnie ustawionego profilu GLOW800 
przypisane są następujące funkcje: 

Wybór pętli

Lewy uchwyt Prawy uchwyt

GLOW800 
wł./wył.

Odtwarzanie

Y+

Y–

X– X+

Użytkownik może przełączyć się z powrotem w tryb światła 
białego, ponownie przesuwając joystick lewego uchwytu 
w lewo.
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24 Sprawdzenie oświetlenia, 
funkcji i ustawień

24.1 Lista kontrolna przed pracą 
(GLOW800)

Czyszczenie akcesoriów optycznych
	X Sprawdzić czystość akcesoriów optycznych.
	X Usunąć kurz i zabrudzenia.

Zastosowanie GLOW800
	X Korzystając z GLOW800 należy upewnić się, co do dostępności 

urządzenia USG z Dopplerem lub podobnego urządzenia, na 
wypadek niewłaściwej wizualizacji przepływu krwi przez 
urządzenia ICG/GLOW800.

Równoważenie
	X Zrównoważyć mikroskop po podłączeniu akcesoriów (patrz 

instrukcja obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica).

Kontrola działania 
	X Włączyć mikroskop.
	X Włączyć oświetlenie. 
	X Sprawdzić oświetlenie mikroskopu.
	X Przetestować GLOW800 za pomocą karty testowej.

Sterylność
	X Nałożyć sterylną osłonę.

Elementy podlegające sterylizacji opisano w odpowiedniej 
instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica. 

24.2 Karta testowa
Karta testowa GLOW800 stosowana jest do sprawdzania i 
testowania funkcji GLOW800, sprawdzania odpowiedniego 
ustawienia obrazu w świetle białym i fluorescencji oraz do 
sprawdzania poziomu oświetlenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji na skutek braku sterylności 
karty testowej GLOW800.
	X Nie stosować karty testowej GLOW800 w polu 

sterylnym. 
	X Stosować wyłącznie w środowisku niesterylnym.
	X Oświetlenie mikroskopu należy sprawdzać wyłącznie 

w środowisku niesterylnym. 
	X Zwrócić uwagę na dokładne ustawienie parafokalności 

mikroskopu chirurgicznego Leica. Postępować zgodnie 
z instrukcjami dotyczącymi ustawiania parafokalności.

Prosimy przygotować test w następujący sposób:

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 Stopniowo zmniejszając intensywność NIR pól 0 = jasne  
do 9 = ciemne

2 Obszar fluorescencji NIR niskiej intensywności obejmujący  
4 różne obszary koloru światła białego

3 Sygnał fluorescencji NIR wysokiej intensywności okrągłego 
punktu

4 Otwór na zamocowanie karty
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24.3 Przygotowanie

OSTRZEŻENIE

Użytkownik wybierany za pomocą zaprogramowanej funkcji 
fluorescencji.
	X Wybrano właściwego użytkownika.
	X Wykonywana jest kontrola wstępna.
	X Lampa oświetleniowa mikroskopu pracuje w zakresach 

tolerancji (patrz instrukcja obsługi mikroskopu chirur-
gicznego Leica).

Prosimy przygotować test w następujący sposób:
	X W przypadku testów ogólnych, prosimy o stosowanie ustawień 

domyślnych GLOW800.
	X Umieścić kartę testową GLOW800 pod mikroskopem.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji na skutek braku sterylności 
karty testowej GLOW800.
	X Nie stosować karty testowej GLOW800 w polu sterylnym. 
	X Stosować wyłącznie w środowisku niesterylnym.
	X Oświetlenie mikroskopu należy sprawdzać wyłącznie 

w środowisku niesterylnym. 
	X Zwrócić uwagę na dokładne ustawienie parafokalności 

mikroskopu chirurgicznego Leica. Postępować zgodnie 
z instrukcjami dotyczącymi ustawiania parafokalności.

	X Wyregulować odległość roboczą (WD) do 350 mm.
	X Aby uniknąć odbić, należy ustawić mikroskop pod małym, ale 

wystarczającym kątem nad kartą testową.
	X Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawiania 

parafokalności.
	X Ustawić ostrość, przestawiając mikroskop na największe 

powiększenie (nie zmieniać ostrości!).
	X Po ustawieniu powiększenia i ostrości zmienić powiększenie 

na 3,0×.
	X Położyć kartę testową w środku pola widzenia.
	X Przełączyć się w tryb GLOW800, naciskając przycisk GLOW800 

On/Off na uchwycie.

	X Ustawić oświetlenie fluorescencji na 50%.
	X Kartę testową GLOW800 widać teraz w okularze w świetle 

białym oraz na opcjonalnym monitorze we fluorescencji 
w świetle białym.

O
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1 Przystawka optyki mikroskopu
2 Karta testowa

Widok w okularze:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Wygląd karty testowej w świetle białym:
Otwory w kwadratach kolorów pozwolą na sprawdzenie ustawień 
fluorescencji i obrazu w świetle białym.
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24.4 Obszary funkcjonalne karty 
testowej

Testy w trybie obserwacji fluorescencji w świetle białym
Sprawdzić odpowiednią regulację obrazu fluorescencji ze światłem 
białym.

1. Wszystkie jasne punkty fluorescencji muszą pasować dokładnie 
do otworów w kwadratach kolorów (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. Sprawdzić intensywność fluorescencji (A-D).
Przy wymaganej odległości roboczej (WD) = 350 mm, 
Powiększenie = 3,0× i 
Jasność GLOW800 = 50%
W trybie fluorescencji GLOW800 muszą być widoczne 
przynajmniej paski fluorescencji 1-6 (E)!

3. Sprawdzić, czy pseudokolor fluorescencji jest zgodny 
z potrzebą użytkownika.

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. Sprawdzić kolory (F-I) obrazu w świetle białym w trybie 
światła białego. Stonowane kolory 4 kwadratów kolorów, 
czerwonego, żółtego, zielonego i niebieskiego, muszą być 
wyświetlane takim samym kolorem na monitorze wideo.

Testy w trybie obserwacji fluorescencji czarno-białej

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Sprawdzić intensywność fluorescencji. Przy wymaganej odległości 
roboczej = 350 mm, powiększeniu = 3,0× i oświetleniu = 50% 
w trybie fluorescencji GLOW800 widoczne muszą być przynajmniej 
paski fluorescencji 1–6.

Jeśli widać mniej pasków, sprawdzić, czy:
• Karta nie jest przeterminowana
• Próg ustawiony jest na 0% (dolny) do 100% (górny).
• System oświetlenia działa prawidłowo:

• Odczyt luksometru jest prawidłowy
• Żarówki nie przekroczyły dozwolonej liczby godzin
• Światłowód nie jest uszkodzony

Skontaktować się z serwisem Leica, jeśli konieczna jest pogłębiona 
analiza.
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25 Obsługa
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta na 
skutek użycia niewłaściwych mediów fluorescencyjnych.
	X Stosować wyłącznie media fluorescencyjne przetesto-

wane w danym zastosowaniu.

Stosując GLOW800, należy przygotować aparat USG z tech-
niką Doppler lub podobne urządzenie na wypadek, gdyby 
wizualizacja przepływu krwi za pomocą ICG/GLOW800 nie 
funkcjonowała lub była niewystarczająca.

25.1 Stosowanie GLOW800
	X Włączyć oświetlenie mikroskopu chirurgicznego Leica. 
	X Wybrać użytkownika: Należy wybrać ustawienie wstępne 

"Fluorescence Vascular GLOW800" lub swojego użytkownika 
GLOW800.

25.2 Sterowanie funkcjami GLOW800
Sterowanie funkcjami GLOW800, np. na lewym uchwycie mikroskopu 

Wybór pętli

Lewy uchwyt Prawy uchwyt

GLOW800 
wł./wył.

Odtwarzanie

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
Uchwyt pozwala na przełączanie się między trybem światła białego 
(GLOW800 On/Off) i trybem GLOW800. 

	X Przesunąć joystick w lewo, by przełączyć się między trybami.

OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo spowodowania obrażeń u pacjenta  
na skutek zbyt silnego promieniowania GLOW800.
	X Unikać zbyt długiego i/lub częstego stosowania 

promieniowania GLOW800.

Tryb GLOW800 jest automatycznie wyłączany nie później, 
niż po 180 sekundach (ustawienie wstępne, wartość można 
zmienić), by zapobiec nadmiernej ekspozycji pacjenta na 
promieniowanie GLOW800.

Funkcja "GLOW800 On/Off" aktywuje oświetlenie urządze-
nia GLOW800 oraz kamery GLOW800 oraz włącza sygnał 
wideo GLOW800 na wyjście wideo z systemu; porty i wideo 
są wyświetlane na monitorze.
W tym samym czasie rozpoczyna się rejestracja sygnałów 
wideo GLOW800.
Po ponownym naciśnięciu przycisku "GLOW800 On/Off", 
system powraca do trybu światła białego i wyłącza funkcje 
GLOW800. Rejestracja GLOW800 zatrzymuje się.

Odtwarzanie pętli 
	X Naciśnięcie joysticka w prawo uruchamia odtwarzanie przez 

rejestrator ostatniej zarejestrowanej pętli.

Poprzednia pętla
	X Naciskając wielokrotnie joystick w dół można przejść do 

wcześniej zarejestrowanych pętli GLOW800. 
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26 Czyszczenie i konserwacja
GLOW800 jest jednym z akcesoriów do mikroskopów 
chirurgicznych Leica. Czyszczenie i konserwację opisano 
w instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica.

27 Utylizacja
Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać odpowiednich rozporządzeń krajowych oraz zatrudniać odpowiednie firmy zajmujące  
się utylizacją. Opakowanie urządzenia powinno być poddane recyklingowi.
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28 Co robić, jeśli... ?
Jeśli funkcje uruchamiane elektronicznie nie działają, należy zawsze sprawdzić najpierw następujące punkty: 
• Czy włącznik zasilania jest włączony?
• Czy przewody zasilania są dobrze podłączone?
• Czy wszystkie przewody łączące są dobrze podłączone?
• Czy wszystkie przewody wideo są dobrze podłączone?

28.1 Informacje ogólne

Usterki mikroskopu chirurgicznego Leica opisano w instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego Leica.

28.2 GLOW800
28.2.1 Kalibracja

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Iniekcja GLOW800 do okularu nie pasuje do 
obrazu optycznego.

Kalibracja CaptiView została utracona 	X Należy przeprowadzić kalibrację. 
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

Obraz fluorescencji GLOW800 jest nieprawidłowo 
wyrównany względem obrazu w świetle białym.

Ustawienie dopasowania obu obrazów jest 
nieprawidłowe

	X Ustawienia muszą uwzględniać oba obrazy. 
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

28.2.2 VPU

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Użytkownikowi przedstawiono do interpretacji 
nieprawidłowe informacje 

Usterka algorytmu kalibracji urządzenia 	X Użyć przycisku resetowania, aby ponownie 
uruchomić/zresetować system.

Nieprawidłowy wynik kontroli przedoperacyjnej 	X Powtórzyć procedurę kontroli.
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

System nie uruchamia się Awaria elektroniki 	X Skontaktować się z serwisem Leica.

Na sygnale wideo widoczny czerwony krzyż / 
czerwone "X"

Utrata sygnału z kamery 	X Użyć przycisku resetowania, aby ponownie 
uruchomić/zresetować system.
	X Skontaktować się z serwisem Leica.

System jest zamrożony / brak reakcji Awaria inicjalizacji oprogramowania 	X Użyć przycisku resetowania, aby ponownie 
uruchomić/zresetować system.

28.2.3 Ograniczenie

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Przy dużym powiększeniu fluorescencja 
GLOW800 przestaje być ostra, mimo że obraz 
w świetle białym jest ostry

Przy dużym powiększeniu ostrość NIR może się 
różnić od ostrości światła białego

	X Zmniejszyć powiększenie aż do uzyskania 
ostrego obrazu GLOW800.
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Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Niektóre fragmenty obrazu fluorescencji są ostre 
(region obrazowania), inne pozostają nieostre

Nieostra fluorescencja nie przykrywa obiektu, 
fluorescencja "pływa" nad obiektem

Nawet jeżeli region obrazowania jest ostry, inne 
obszary fluorescencyjne mogą być nieostre, co 
daje w efekcie zakłóconą, "pływającą" fluore-
scencję. Jeżeli nie można uzyskać ostrości wszyst-
kich obszarów fluorescencyjnych, nie ma możli-
wości uniknięcia tego efektu.

Podwójna fluorescencja, przy czym jedna 
"pływająca" z opóźnieniem na monitorze oraz na 
nagraniu

Po iniekcji fluorescencji w lewym okularze, obraz 
fluorescencji jest nagrywany i wyświetlany na 
monitorze podwójnie

	X Aby uniknąć podwójnego obrazu 
fluorescencji, należy wyłączyć nakładkę 
w lewym okularze.

Sygnał przepływu jest niski/ciemny, niewidoczny 
lub zaszumiony

Sygnał fluorescencji jest bardzo niski ze względu 
na duże powiększenie i/lub dużą odległość 
roboczą

	X Upewnić się, że oświetlenie/wzbudzenie 
GLOW800 jest ustawione na 100%, jeżeli to 
możliwe zmniejszyć powiększenie i/lub 
dawkę ICG.

Przy dawce ICG 12,5 mg/75 kg urządzenie 
GLOW800 będzie generować obrazy fluorescencji 
o dobrej widoczności także przy większych war-
tościach powiększenia lub odległości roboczej.

Wydajność lampy jest niska i lampa wymaga 
wymiany lub system oświetlenia nie spełnia 
wymogów specyfikacji (niska transmisja światła 
przez światłowód lub ścieżkę promienia 
oświetlającego)

	X Sprawdzić żywotność lampy oraz system 
oświetlenia. 
	X W razie potrzeby skontaktować się 

z serwisem Leica i zlecić zbadanie problemu 
fachowcom.

28.2.4 Poprawki wprowadzane przez użytkownika

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Brak ostrego obrazu GLOW800 oraz obrazu w 
świetle białym na monitorze

Ogniskowanie dokładne wideo nie zostało 
prawidłowo ustawione 

	X Nacisnąć przycisk parafokalności lub ustawić 
ręcznie ogniskowanie dokładne, naciskając 
przyciski (+) lub (–).

Ustawienia dioptrii okularu chirurga są 
niewłaściwe i użytkownik pracuje poza zakresem 
parafokalności

	X Nacisnąć przycisk parafokalności, zmienić 
ustawienie WD, aby uzyskać ostry obraz 
wideo i dopasować ustawienia dioptrii.

Sygnał przepływu wykazuje nadmierną 
ekspozycję 

Drobne naczynia i perfuzja są zbyt jasne. 
Prawdopodobnie stężenie ICG bolusa jest zbyt 
wysokie

	X Zmniejszyć dawkę ICG do 12,5 mg/75 kg i/lub 
zredukować jasność GLOW (intensywność 
oświetlenia/wzbudzenia) do 50%.

Sygnał przepływu jest przesycony lub zbyt 
dominujący

Brak transparentności sygnału, sygnał jest płaski. 
Prawdopodobnie wartość "Intensity" GLOW jest 
za wysoka

	X Zmniejszyć ustawienie "Intensity" GLOW do 
normalnej wartości 50% lub mniejszej.

Sygnał przepływu jest słaby Fluorescencja jest zbyt słaba, przepływ 
w drobnych naczyniach nie jest widoczny. 
Stężenie ICG może być zbyt niskie

	X O ile to możliwe, należy zwiększyć dawkę ICG.

Sygnał przepływu jest zbyt blady Wartość "Intensity" GLOW jest zbyt niska 	X Zwiększyć ustawienie "Intensity" GLOW, 
standardową wartością jest 50%.
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Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Wprowadzony do okularu obraz fluorescencji jest 
słaby/blady, mimo że sygnał na monitorze jest 
dobry

Sygnał fluorescencji jest zbyt niski, aby nakładka 
była dobra przy większych wartościach powięk-
szenia i odległości roboczej

	X Zmniejszyć powiększenie i sprawdzić 
ustawienia oświetlenia/wzbudzenia, 
powinny one wynosić minimum 100%.

Jasność wprowadzonego obrazu jest zbyt niska 	X Zwiększyć jasność iniekcji CaptiView.

Obraz GLOW800 jest zbyt ciemny Przy małej odległości roboczej i dużym powięk-
szeniu funkcja BrightCare Plus zredukuje oświe-
tlenie/wzbudzenie dla GLOW800

	X Wyłączyć funkcję BrightCare Plus dla 
GLOW800, aby uzyskać maksymalną 
intensywność wzbudzenia.

Obraz GLOW800 przedstawia wyłącznie fluore-
scencję wysokiej intensywności. Niska intensyw-
ność fluorescencji, brak sygnału przepływu w 
drobnych naczyniach

Dolny próg ustawiono zbyt wysoko 	X Obniżyć dolny próg do ≤8%, aby wyświetlić 
pełny zakres intensywności fluorescencji.

Sygnał przepływu w drobnych naczyniach nie jest 
widoczny w niektórych przypadkach, widać tylko 
silną FL

"Lower Threshold" (dolny próg) GLOW ustawiono 
zbyt wysoko, prawdopodobnie za pomocą nieza-
mierzonej komendy z uchwytu

	X Aby uniknąć niezamierzonych zmian progu, 
należy sprawdzić, czy funkcja "+" lub "–" 
"Lower Threshold" GLOW posiada aktywny 
przycisk na uchwycie. Jeśli tak, wyłączyć tę 
funkcję w ustawieniach uchwytu.

Kontrast sygnału przepływu do obiektu jest zbyt 
niski 

"Saturation" (nasycenie) koloru obrazu GLOW  
jest zbyt wysokie 

	X Zmniejszyć "Saturation" GLOW.

Fragment obrazu GLOW w świetle białym ma 
zbyt mało koloru 

"Saturation" (nasycenie) koloru obrazu GLOW  
jest zbyt niskie 

	X Zwiększyć ustawienie "Saturation" GLOW.
Uwaga  Większa wartość "Saturation" może 

zmniejszyć kontrast informacji FL 
nałożonych na obraz w świetle białym.

Wprowadzony do okularu obraz fluorescencji  
jest słaby/blady, mimo że sygnał na monitorze 
jest dobry

Sygnał fluorescencji jest zbyt niski, aby nakładka 
była dobra przy większych wartościach powięk-
szenia i odległości roboczej

	X Zmniejszyć powiększenie i sprawdzić 
ustawienia oświetlenia/wzbudzenia, 
powinny one wynosić minimum 100%.

2) Jasność wprowadzonego obrazu jest zbyt niska 	X Zwiększyć jasność iniekcji CaptiView.

Niska fluorescencja zajmuje duże fragmenty 
obrazu

Wykryte i wyświetlane zewnętrzne promienio-
wanie NIR

	X Wyłączyć zewnętrzne źródło światła, emitu-
jące promieniowanie NIR w wykrywanym 
przez urządzenie GLOW800 zakresie spektral-
nym i/lub zwiększyć dolny próg do 8%.

Sygnał fluorescencji jest odbijany przez 
otaczającą tkankę

	X Zwiększyć dolny próg do 8%–12%.

Pozostały ICG wskazuje niską fluorescencję 	X Zwiększyć dolny próg do 8%–12%.
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28.2.5 Usterka

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Brak wyświetlanego obrazu GLOW Tryb GLOW800 nie jest aktywny 	X Sprawdzić, czy dioda LED fluorescencji 
i jednostka sterująca wskazują na tryb 
GLOW800.
	X Sprawdzić, czy funkcja włączenia/wyłączenia 

GLOW800 jest przypisana do odpowiedniego 
przycisku i uchwytu.
	X Zastosować kartę testową w celu 

przeprowadzenia testu.
	X Jeśli problem powtórzy się, prosimy o kontakt 

z serwisem Leica.

Brak ostrego obrazu GLOW800 na monitorze przy 
niskim powiększeniu, ale obraz w świetle białym 
jest ostry, nawet przy małych wartościach 
powiększenia

Płaszczyzna ostrości fluorescencji jest źle 
ustawiona.

	X Skontaktować się z serwisem Leica.

Zakłócenia sygnałów fluorescencji, szczególnie 
w zewnętrznym polu widzenia

Oświetlenie NIR otoczenia >800 nm jest 
wykrywane przez kamerę GLOW w zewnętrznym 
polu widzenia, podczas gdy punkt ostrości jest 
umieszczony niżej

	X Wyłączyć zewnętrzne źródło światła, 
emitujące promieniowanie NIR w 
wykrywanym przez urządzenie GLOW800 
zakresie spektralnym.

Oświetlenie GLOW dotyka obwódki jamy i 
generuje przeszkadzające artefakty na obrazie 
fluorescencji

	X Zamknąć przysłonę oświetlenia, aby uniknąć 
oświetlania obszarów, które nie są 
interesujące dla użytkownika.

Obraz wideo fluorescencji GLOW jest nasycony  
na całym polu widzenia

Światło NIR otoczenia lampy operacyjnej lub 
oświetlenia sali operacyjnej dostaje się w pole 
obiektu i jest wykrywane przez kamerę 
fluorescencyjną umieszczoną nad całym polem 
widzenia

	X Wyłączyć zewnętrzne źródło światła NIR.
	X Aby wykrywać tego rodzaju źródła światła w 

sali operacyjnej, należy wyłączyć oświetlenie 
mikroskopu i skierować mikroskop w trybie 
GLOW na arkusz białego papieru.
	X Dopóki obecny będzie fałszywy sygnał, 

światło NIR otoczenia jest aktywne. Wyłączać 
lampy operacyjne, jedną po drugiej, aż 
problem zniknie.

Sygnał przepływu jest ciemny na monitorach 3D Pozycja widoku pod i/lub z boku, poza osią 
monitora sprawia, że obserwowany obraz jest 
ciemniejszy

	X Dopasować oś monitora w taki sposób,  
aby pasowała do kierunku obserwacji.

28.2.6 Wbudowany system rejestracji

Obserwacja Przyczyna Rozwiązanie

Brak obrazu fluorescencji GLOW na monitorze 
oraz obrazu wprowadzonego, chociaż wcześniej 
działały

Brak miejsca na dysku rejestratora ARveo 8. 	X Sprawdzić pojemność dysku rejestratora 
ARveo 8:
	X Jeśli dysk rejestratora ARveo 8 jest 

zapełniony, należy zapisać i usunąć 
niewykorzystywane dane użytkownika, aby 
zwolnić miejsce.
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29 Dane techniczne
29.1 Dane techniczneGLOW800
Wzbudzenie fluorescencji 790 nm (GLOW800)
Sygnał fluorescencji 835 nm (GLOW800)

Spektra GLOW800

Czujnik obrazu 3× 1/1,2"

Kamera NIR Kamera wysokiej czułości, kolorowa, HD

Dane techniczne dotyczące mikroskopu chirurgicznego Leica 
opisano w instrukcji obsługi mikroskopu chirurgicznego 
Leica.

Wielkość obrazu kamery w stosunku do pola widzenia 

 

 

 

1 2 3

1 Wielkość obrazu kamery
2 Pole widzenia
3 Wielkość ekranu

Na rysunku widać wielkość obrazu z kamery w stosunku do 
pola widzenia kamery wizyjnej i kamery NIR GLOW800. 
Prosimy pamiętać, że nie całe pole widzenia jest 
rejestrowane przez system dokumentacji.
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29.2 Kompatybilność

Mikroskopy chirurgiczne Leica ARveo 8

29.3 Warunki otoczenia

W czasie pracy +10°C do +40°C 
+50°F do +104°F 
Wilgotność względna 30% do 95% 
Ciśnienie atmosferyczne 800 mbar do 1060 mbar

Przechowywanie –30°C do +70°C 
–86°F do +158°F 
Wilgotność względna 10% do 100% 
Ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 1060 mbar

Transport –30°C do +70°C 
–86°F do +158°F 
Wilgotność względna 10% do 100% 
Ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 1060 mbar

29.4 Spełnione normy
•  Medyczne urządzenia elektryczne, Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Kompatybilność elektromagnetyczna: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Dział Medical Division, należący do Leica Microsystems (Schweiz) AG, posiada certyfikat systemu zarządzania, który spełnia 

międzynarodową normę ISO 13485 w zakresie zarządzania jakością, zapewnienia jakości i ochrony środowiska.

30 Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej 
producenta (EMC)

Urządzenie GLOW800 przetestowano w połączeniu z mikro-
skopami chirurgicznymi Leica. Deklaracja kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) znajduje się w instrukcji obsługi 
mikroskopu chirurgicznego Leica.
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