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Obrigado por adquirir um sistema de microscópio cirúrgico Leica.
No desenvolvimento de nossos sistemas, colocamos grande ênfase na operação 
simples e autoexplicativa. No entanto, sugerimos que este manual do usuário seja 
estudado com detalhes, de modo a fazer uso de todos os benefícios de seu novo 
microscópio cirúrgico.
Para obter informações importantes sobre os produtos e serviços da Leica Microsys-
tems e o endereço de seu representante Leica mais próximo, visite nosso website:

www.leica-microsystems.com

Obrigada por escolher nossos produtos. Esperamos que você aprecie a qualidade  
e desempenho de nosso microscópio cirúrgico Leica Microsystems.

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

Termo de isenção de responsabilidade
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem comunicação prévia.
As informações fornecidas por este manual estão diretamente relacionadas à operação 
do equipamento. A decisão médica continua sendo responsabilidade do médico.
A Leica Microsystems fez um grande esforço para fornecer um manual de usuário 
completo e claro, destacando as áreas principais de uso do produto. Se forem 
necessárias informações adicionais relacionadas ao uso do produto, entre em 
contato com seu representante Leica local.
Nunca use um produto médico da Leica Microsystems sem o total entendimento  
de seu uso e do desempenho do produto.

Responsabilidade
No que se refere à nossa responsabilidade, consulte nossos termos e condições 
de vendas padrões. Este termo de isenção de responsabilidade não limitará nossas 
responsabilidades, a qualquer título, que não seja permitido nos termos da lei 
aplicável, tampouco excluirá qualquer uma de nossas responsabilidades que não 
possam ser excluídas nos termos da lei aplicável.
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1 Introdução
1.1 Sobre este manual do usuário
O GLOW800 é um acessório para microscópios cirúrgicos Leica. 
Neste manual do usuário, estão descritas as funções do GLOW800. 
Para informações e a descrição do microscópio cirúrgico Leica, 
consulte o manual do usuário do respectivo microscópio cirúrgico.

Além de instruções sobre a utilização dos aparelhos, este 
manual do usuário fornece informações importantes 
sobre segurança (consulte o capítulo "Notas de 
segurança")

	X Antes de operar o produto, leia o manual do usuário 
com atenção.

1.2 Símbolos usados neste manual
Os símbolos usados neste manual do usuário têm o seguinte 
significado:

Símbolo Palavra de 
advertência

Significado

Advertência Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que pode resultar 
em sérios ferimentos pessoais ou morte. 

Cuidado Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que, se não 
evitado, pode resultar em ferimento leve 
ou moderado. 

Nota Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que, se não 
evitado, pode resultar dano de material 
apreciável, financeiro e ambiental

Informações sobre o uso que ajudam o 
usuário a empregar o produto de um modo 
tecnicamente correto e eficiente. 

	X  Ação necessária; este símbolo indica que 
você precisa desempenhar uma ação 
específica ou uma série de ações.

2 Notas de segurança
O microscópio cirúrgico Leica com GLOW800 é um aparelho de 
tecnologia de ponta. Mesmo assim, podem ocorrer situações de 
risco durante a operação. 
	X Siga sempre as instruções neste manual do usuário e no manual 

do usuário do microscópio cirúrgico Leica, especialmente as 
notas de segurança.
	X Leis Federais restringem a venda deste dispositivo somente 

para ou a pedido de um médico licenciado.

2.1 Uso pretendido
• O GLOW800 é um acessório do microscópio cirúrgico Leica para 

visualização de fluxo sanguíneo intraoperatório na área vascular 
cerebral e em pontes de safena durante uma cirurgia de revas-
cularização do miocárdio (CABG), bem como fluxo sanguíneo 
durante cirurgia plástica e reconstrutiva.

Contraindicação
• As contraindicações médicas aplicáveis ao uso do microscópio 

cirúrgico Leica com GLOW800 em combinação com um meio de 
fluorescência são as mesmas consideradas ao usar substâncias 
de uma marca adequada e técnicas de exame de última geração.

ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento nos olhos.
	X Não use o GLOW800 em oftalmologia.

2.2 Perigos de uso

ADVERTÊNCIA

Risco de infecção devido ao cartão de teste GLOW800 não 
estéril.
	X Não use o cartão de teste GLOW800 em um campo 

estéril. 
	X Use somente em um ambiente não-estéril.
	X Somente verifique a iluminação do microscópio em  

um ambiente não-estéril. 
	X Certifique-se de usar a configuração parfocal precisa  

do microscópio cirúrgico Leica. Siga as instruções na 
configuração parfocal.

ADVERTÊNCIA

Usuário selecionado com uma função de fluorescência 
programada.
	X O usuário correto está ativado.
	X É realizada a verificação dos preparativos.
	X A lâmpada de iluminação do microscópio está dentro 

das tolerâncias (consulte o manual do usuário do 
microscópio cirúrgico Leica).
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ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento ao paciente devido a um meio  
de fluorescência não aprovado.
	X Somente use meio de fluorescência aprovado para  

a aplicação planejada.

ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento ao paciente devido à radiação excessiva 
do GLOW800.
	X Evite o use prolongado e/ou excessivamente frequente 

da radiação do GLOW800.
	X O modo GLOW800 é desabilitado automaticamente 

depois de 180 segundos para evitar a exposição 
excessiva do paciente à radiação do GLOW800.

2.3 Informações ao responsável pelo 
aparelho

	X Ao usar o GLOW800, certifique-se de ter um ultrassom Doppler 
ou semelhante para uso caso não seja possível visualizar o fluxo 
sanguíneo ou se a visualização for insuficiente com o procedi-
mento do ICG/GLOW800.

2.4 Sinais e identificações
Etiqueta de tipo

Etiqueta UDI

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

Identificador de produção (PI)
Número de série
Data de fabricação

Código da matriz dos dados GS1
Identificador do dispositivo (DI)

Etiqueta obrigatória
Leia o manual cuidadosamente antes de usar o produto. Endereço 
de web para a versão eletrônica do manual do usuário.

3 Descrição 
3.1 Função
A iluminação para o GLOW800 é uma lâmpada de xenônio e está 
localizada no microscópio cirúrgico Leica. Esta lâmpada oferece luz 
visível e próxima do infravermelho. A luz NIR não pode ser obser-
vada através do microscópio cirúrgico, mas ela é gravada usando 
uma câmera especial e visualizada no monitor instalado no micros-
cópio cirúrgico Leica.
Com o uso das alças/botões definidos nas configurações do usuário, 
é possível alternar entre luz visível e GLOW800.

Consulte o manual do usuário do respectivo microscópio 
cirúrgico Leica. 

3.2 Modelo
O GLOW800 é um acessório para uma bancada do microscópio M530. 

O GLOW800 é formado pelos seguintes componentes: 
A GLOW800 ULT, consulte o capítulo 3.2.1, posição (1)
B GLOW800 VPU, consulte o capítulo 3.2.3, posição (3)
C GLOW800 filtros, consulte o capítulo 3.2.3, na posição (4)

3.2.1 Bancada do microscópio M530 com 
GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Módulo de injeção de imagem Leica CaptiView (opcional)
3 Módulo de fluorescência Leica FL400, FL560 ou FL400/560 

(opcional)
4 Bancada do microscópio M530
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�

�

�

�

�

�

1 Interface para assistente lateral à esquerda e à direita
2 Interface para assistente posterior/oposto, giro de 360°
3 Foco fino para assistente posterior
4 Trocar assistente lateral ou posterior
5 Interface para o cirurgião principal, giro de 360°
6 GLOW800 ULT

• GLOW800 é integrado ao alojamento do ULT530
• Câmeras integradas para luz visível e para luz NIR 

(fluorescência), um foco fino por controle remoto comum para 
ambas

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Sinal de vídeo SDI esquerdo
2 Sinal de vídeo SDI direito
3 Sinal de vídeo IGS
4 Botão Reset para reiniciar/restabelecer o sistema
5 Sistema de documentação (opcional)

3.2.3 Microscópio cirúrgico Leica OHX com 
componentes GLOW800

2

1

3

4

5

1 Monitor (opcional)
2 Tela GUI
3 GLOW800 VPU (consulte o capítulo 3.2.2)
4 Unidade de iluminação com filtros GLOW800
5 Painel do cirurgião
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3.2.4 Microscópio cirúrgico Leica OH6 com 
componentes GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opcional)
2 Tela GUI
3 GLOW800 VPU (consulte o capítulo 3.2.2)
4 Unidade de iluminação
5 LED de status

3.2.5 Microscópio cirúrgico ARveo com 
componentes GLOW800

1
5

2

3

4

1 Monitor (opcional)
2 Tela GUI
3 GLOW800 VPU (consulte o capítulo 3.2.2)
4 Unidade de iluminação
5 LED de status
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4 Componentes do sistema GLOW800 - Visão geral do sinal

2 streams de vídeo

2×WL ou WL/pc-FL+B/W-FL ou 
WL+B/W-FL

2 streams de vídeo

2×WL ou WL/pc-FL+B/W-FL ou 
WL+B/W-FL

1 stream de vídeo

pc-FL ou WL/pc-FL

2 streams de vídeo 

2×WL ou 1×WL/FL ou 1×b/w-FL

GLOW800

ULT530

3 câmeras 
HD

para adquirir  
WL direito e 
esquerdo e  

FL esquerdo

Percurso do feixe  
esquerdo WL

Percurso do feixe  
direito WL

Percurso do feixe  
esquerdo FL

GLOW800 

VPU

Software 
GLOW 
Autofocus 
(opcional)

Monitor do microscópio 
Leica  
exibe 1 sinal em tela cheia 
ou 2 sinais lado a lado ou 
como picture-in-picture 
(PIP)

Unidade de gravação 
2D/3D (opcional)  
registra dois streams de 
vídeo

Leica CaptiView 
(opcional)  
exibe o sinal FL na(s) 
ocular(es) com 
sobreposição ou sem 
sobreposição

Leica HuD (opcional) 
exibe WL 2D/3D ou FL 2DGUI

Explicação:
pc-FL = fluorescência com pseudocor
B/W-FL = fluorescência preto e branco
WL/pc-FL = imagem de objeto com luz branca e fluorescência com pseudocor

A visualização 3D é somente para fins de aprendizado, não 
destina-se à cirurgia com a cabeça levantada.
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5 Descrição
5.1 Função
O acessório opcional GLOW800 permite que o cirurgião excite  
e observe a fluorescência (FL) próximo ao infravermelho (NIR)  
do fluoróforo (ICG) com os microscópios cirúrgicos M530 OH6, 
M530 OHX ou ARveo.

Ao ativar o modo GLOW800, a iluminação com luz branca do 
bancada da microscópio Leica (Leica OH6, Leica OHX ou ARveo) 
estende-se ao infravermelho (IR) para excitar o fluoróforo (ICG).

O sinal de fluorescência NIR filtrado do fluoróforo (ICG) é adquirido 
por uma câmera de vídeo sensível ao NIR no GLOW800 ULT e pro-
cessado no GLOW800 VPU.

5.1.1 Observação da fluorescência no monitor 
de vídeo do microscópio

O GLOW800 oferece dois tipos diferentes para observar o sinal de 
vídeo de fluorescência no monitor de vídeo do microscópio 
opcional:

Tipo A: Modo Pseudocolor (Pseudocolor ON) 
Visualização do objeto com luz branca com o sinal de fluorescência 
embutido na pseudocor, vídeo nº 1A

Visualização de fluorescência em preto e branco, vídeo nº 2A

Tipo B: Modo preto e branco (Pseudocolor OFF)
Visualização de objeto de luz branca nº1B

Visualização de fluorescência em preto e branco, vídeo nº 2B
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5.1.2 Observação da fluorescência e gravação com um sistema de documentação
O GLOW800 VPU gera dois vídeos que podem ser gravados por um sistema de documentação opcional, ex HDMD PRO, se integrado ao 
microscópio cirúrgico.
As seguintes configurações de gravação e de visualização podem ser predefinidas em um sistema de documentação opcional. As gravações 
e as exibições são feitas da seguinte maneira:

Tipo A de fluorescência com luz branca: Modo pseudocor (Pseudocolor On – WL/FL) e observação de fluorescência em branco e preto (B/W-FL)

Processamento de imagem GLOW800

São fornecidos dois vídeos para visualização e gravação

Vídeo principal nº 1A 2º vídeo nº 2A

Visualização e gravação

Co
nf

ig
ur

aç
ão

 1

Visualização de um vídeo no monitor de vídeo, o vídeo 
principal ou o 2º vídeo. Os dois vídeos são gravados

Vídeo principal nº 1A 2º vídeo nº 2A

Co
nf

ig
ur

aç
ão

 2

Visualização Picture-in-Picture no monitor de vídeo, o vídeo 
principal ou o 2º vídeo. Os dois vídeos são gravados

Vídeo principal nº 1A =  
tecla cheia,  

2º vídeo nº 2A = janela

Vídeo principal nº 2A =  
tecla cheia,  

2º vídeo nº 1A = janela

Co
nf

ig
ur

aç
ão

 3

Visualização lado a lado no monitor de vídeo, os dois vídeos 
são registrados. Os dois vídeos são gravados

Esquerda = vídeo nº 2A,
Direita = vídeo nº 1A
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Tipo B de fluorescência em preto e branco: Preto e branco (Pseudocolor OFF) (B/W-FL) e observação com luz branca (WL)

 Processamento de imagem GLOW800

São fornecidos dois vídeos para visualização e gravação

Vídeo principal nº 2B 2º vídeo nº 1B

Visualização e gravação

Co
nf

ig
ur

aç
ão

 1

Visualização de um vídeo no monitor de vídeo, o vídeo 
principal ou o 2º vídeo. Os dois vídeos são gravados

Vídeo principal nº 2B Vídeo nº 1B

Co
nf

ig
ur

aç
ão

 2

Visualização Picture-in-Picture no monitor de vídeo, o vídeo 
principal ou o 2º vídeo. Os dois vídeos são gravados

Vídeo principal nº 2B =  
tela cheia,

2º vídeo nº 1B = janela

Vídeo principal nº 1B =  
tela cheia,

2º vídeo nº 2B = janela

Co
nf

ig
ur

aç
ão

 3

Visualização lado a lado no monitor de vídeo, os dois vídeos 
são registrados. Os dois vídeos são gravados

Esquerda = vídeo nº 2B,
Direita = vídeo nº 1B

Com a ativação e desativação do sistema de gravação do HDMD Pro opcional, o GLOW800 iniciará e interromperá a gravação dos dois 
streams de vídeo predefinidos. Se a gravação no modo de luz branca já estiver em execução, a gravação alternará para a gravação de dois 
streams de vídeo predefinidos ("Loop WL e "Loop NIR"). Várias gravações "Loop" e WL (segmentos) podem ser diferenciadas por um índice 
na página de revisão do vídeo. Se o modo GLOW800 tiver terminado, as duas gravações também será encerradas. 

Nota Se for necessário continuar a gravação em luz branca depois do modo GLOW, ela deve ser iniciada novamente.

A função de reprodução do sistema de documentação HDMD PRO opcional permite exibir novamente as gravações contínuas na tela mais 
uma vez ou constantemente, em movimento normal, lento ou quadro a quadro. Além disso, o segundo vídeo gravado pode ser selecionado 
para reprodução, como fonte do vídeo principal ou como picture-in-picture (PIP) ou lado a lado (SBS).
Consulte os manuais do dispositivo para mais informações.



Controles

14 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

6 Controles
6.1 Alças

1

2

4

3

5

4

1

2

Atribuição das configurações de fábrica
1 Ampliação
2 Joystick de 4 funções
3 Distância de trabalho
4 Liberação de todos os freios
5 Liberação dos freios pré-selecionados

É possível atribuir comutadores (1), (2), (3) e (5) das alças 
individualmente para cada usuário no menu de configuração.
Em todas as predefinições, a tecla (4) libera todos os freios. 
Esta tecla não pode ser configurada. Para o joystick e outras 
teclas há predefinições disponíveis de acordo com sua tarefa.

Predefinições da alça para o GLOW800

Sequência de etapas

alça esquerda alça direita

GLOW800 
On/O� Playback

Y+

Y–

X– X+

Recomenda-se usar o joystick de 4 funções (2) para controlar o 
GLOW800 conforme definido na configuração do GLOW800, embora 
seja possível atribuir comutadores (1), (2), (3) e (5) das alças indivi-
dualmente no menu de configuração para atender as necessidades 
de cada usuário.
Em todas as predefinições, o comutador (4) libera todos os freios. 
Este comutador não pode ser configurado de forma diferente. 

6.2 LEDs de status e monitor
Os LEDs localizados no braço C da bancada estão próximos da vista 
do cirurgião e informam o status da fluorescência e da gravação do 
microscópio:

6.2.1 Leica OH6 - LED de status

1
2

1 LED de status para fluorescência
2 LED de status para gravação

O LED de status (1) de fluorescência indica a atividade  
de fluorescência

 branca: sem fluorescência,
  modo de luz branca

 azul:  FL400 está ligado
 ciano: FL560 está ligado
 amarelo: FL800 está ligado
 magenta: GLOW800 está ligado

O LED de status para gravação (2) acende em
  vermelho: gravação  

contínua no  GLOW800 em andamento
  verde: modo de  

reprodução do  GLOW800
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6.2.2 Painel do cirurgião no Leica OHX
O painel do cirurgião indica o status de fluorescência.

4

3

1 2
5

1 Ícone de fluorescência
2 Barra colorida do status de fluorescência
3 Ícone da documentação
4 Ícone de reprodução
5 Ícone de gravação

A barra colorida (4) de status de fluorescência indica a atividade  
de fluorescência.

 luz branca: sem fluorescência,
  modo de luz branca
 azul: FL400 está ligado
 ciano: FL560 está ligado
 amarelo: FL800 está ligado
 magenta: GLOW800 está ligado

	X Se o sistema de gravação opcional estiver integrado ao sistema 
do microscópio, o ícone da gravação (5) mudará de preto para 
vermelho se a sequência de vídeo (contínua) do GLOW800 NIR 
for gravada.
	X O ícone de reprodução (4) permanece preto.
	X No modo de reprodução, o ícone da reprodução (4) torna-se 

verde e o ícone de gravação (5) permanece preto (veja abaixo).

7 Preparo antes da cirurgia
7.1 Ajustes na unidade de controle 

M530 para o GLOW800

Certifique-se de que os acessórios do GLOW800 estejam 
habilitados. 
Entre em contato com seu representante Leica para 
assistência mais detalhada.

Uso da predefinição do usuário "Fluorescence Vascular GLOW800"

1
	X Toque no botão "User List" (1).

A lista de usuários disponíveis para o microscópio é exibida.
	X Pressione o botão "Presets" no canto direito inferior da página 

de lista de usuários.
As pré-configurações disponíveis para o microscópio são 
exibidas:

2
	X Selecione o botão de pré-configurações do usuário 

"Fluorescence Vascular GLOW800" (2).



Preparo antes da cirurgia

16 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

Atribuição da alça
	X No Menu principal clique no botão "Show Settings" (3).

3

	X Selecione a aba "Handle Left" ou "Handle Right" (4).

4

Você terá uma visão geral de com quais botões da alça esquerda 
é possível operar as funções do GLOW800.

Modificação da predefinição do usuário "Fluorescence Vascular 
GLOW800"

Se você ajustou as configurações da predefinição do usuário 
"Fluorescence Vascular GLOW800" de acordo com suas 
necessidades durante a aplicação, é possível aplicá-las e 
salvá-las com um novo nome de usuário.

	X No menu "User settings" clique em "Save" e depois em "Save as". 
	X Selecione uma posição vazia na lista do usuário. 
	X Insira o nome de usuário desejado através do teclado.
	X Clique no botão "Save" para salvar suas configurações no nome 

de usuário inserido no local desejado.

Estas configurações podem ser editadas posteriormente 
a qualquer momento através do menu User Settings.

Criação de seu próprio usuário GLOW800
	X Clique no botão de acesso rápido (5) do "Menu".

5

	X Selecione "User Settings".

	X Selecione "New User".
	X Abra a aba "Handle Left" ou "Handle Right" (6) para atribuir as 

funções do GLOW800 à alça.
6

7

8

9
	X No campo de seleção esquerdo, selecione o grupo de função (7) 

"Fluorescence" clicando nele.
	X Atribua a função "GLOW800 Mode On/Off" (8) a qualquer botão 

selecionando a função desejada.
	X Depois, clique no campo de rótulo do botão desejado para 

atribuir a função desejada. 
– ou –
Pressione o botão desejado na alça para ser atribuído. 
	X Repita esse procedimento para todas as funções a ser 

adicionadas.
	X Clique em "Save".
	X Selecione uma posição vazia na lista do usuário. 
	X Insira o nome de usuário desejado através do teclado, ex. "ICG 

Glow User".
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	X Clique no botão "Save" (9) para salvar suas configurações no 
nome de usuário inserido no local desejado.

No menu service, o serviço de assistência técnica pode 
ajustar um valor para a duração máxima do modo GLOW800 
de 10 a 180 segundos.

Nota Recomendamos colocar apenas as funções GLOW que já são 
totalmente conhecidas na alça. Os comandos típicos são 
"On/Off" e "Playback".

7.2 Visibilidade da fluorescência
A função GLOW800 otimiza automaticamente a visibilidade da 
fluorescência para receber a melhor imagem possível para uma 
ampla gama de trabalho dos parâmetros do microscópio e da 
dosagem ICG.
No entanto, esses parâmetros ainda terão impacto sobre a 
visibilidade da fluorescência como descrito a seguir para maiores 
otimizações.

Visibilidade FL =
Iluminação × Dosagem

Mag2 × WD2

Visibilidade FL: Brilho/perceptibilidade de fluorescência na tela
Iluminação: Intensidade da excitação do microscópio
Dosagem: Quantidade de ICG injetado em mg/kg
Mag.: Ampliação
WD: Distância de trabalho

A dosagem de ICG é decidida pelo anestesista e/ou cirurgião.

• Menos intensidade da excitação "Brightness GLOW800" e/ou 
uma dosagem ICG menor reduz a visibilidade da fluorescência, 
especialmente em uma ampliação alta e/ou em uma distância 
de trabalho longa. É possível observar menos visibilidade da 
fluorescência ou brilho de fluorescência em ampliação ou 
distância de trabalho menor.

• Mair intensidade da excitação "Brightness GLOW800" e/ou uma 
dosagem ICG maior aumenta a visibilidade da fluorescência, 
especialmente em uma ampliação alta e/ou em uma distância 
de trabalho longa e pode compensar a redução desses dois 
parâmetros ópticos.

A visibilidade da fluorescência pode diminuir mesmo com 
condições padrões se a eficiência do sistema de iluminação 
for reduzido ou se for o fim da vida útil da lâmpada de 
xenônio.

Nesse caso, é exibida uma mensagem na interface gráfica com 
o usuário (GUI) com uma solicitação para trocar a lâmpada de 
iluminação.

7.2.1 Brilho GLOW800 (Intensidade de 
iluminação/excitação)

	X Abra a aba "FL" para ajustar o brilho do GLOW800 para o nível 
desejado na barra (1).

1

Configurações de brilho recomendadas
A configuração padrão e recomendada para "Brightness GLOW800" 
é 100 % para obter uma boa visibilidade da fluorescência em 
ampliações e distâncias de trabalho maiores.

7.2.2 Limitação da distância de trabalho

10

	X Decida se a limitação da distância de trabalho no modo luz 
branca deve ser ativada (padrão) ou desativada (10).

Quando a limitação da distância de trabalho no modo luz 
branca é desabilitada e ela está acima do limite ao alternar 
para o modo GLOW800, a distância de trabalho será 
reduzida e a imagem sairá do foco.
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7.2.3 GLOW800 Limits
A opção "GLOW800 Limits" define as faixas de ampliação e de 
distância de trabalho para uma boa visibilidade da fluorescência.

Para aumentar a faixa de ampliação e/ou de distância de trabalho 
é necessário confirmar o ajuste da dosagem de ICG para obter a 
visualização de fluorescência ideal.

7.3 Menu GLOW800 User Setting
A aba oferece configurações GLOW800 específicas para cada usuário:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Pseudocor
Pseudocor define um dos dois tipos de observação da fluorescência.
Pseudocor pode ser habilitada e desabilitada no botão (1).
O padrão é habilitada.
Pseudocolor on (tipo de observação A-1 a A-4)
• Visualização do objeto com luz branca com o sinal de 

fluorescência embutido na pseudocor (observação da 
fluorescência com luz branca = WL/FL)

Pseudocolor off (Tipo de observação B-5)
• Visualização de fluorescência em preto e branco padrão = 

B/W-FL no monitor do microscópio.

Consulte também o capítulo 5.1.1.
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7.3.2 Threshold
Com a barra "Threshold" bar (2, página 18), é possível definir a faixa de intensidade de fluorescência a ser exibida na visualização de 
fluorescência com luz branca. Os sinais de baixa intensidade (ex.: ruído) e/ou sinais de alta intensidade podem ser filtrados ao definir um 
limite mais baixo ou mais alto com duas barras vermelhas.
O valor padrão e a configuração recomendada para o limite mais baixo é 0 %. Para o limite mais alto é 100% para observar toda a faixa 
de sinais de fluorescência. O uso do cartão de teste demonstra como a função "Threshold" influencia o sinal de fluorescência.

O limite mais baixo em 0 % e o limite mais alto em 100 %- todas as intensidades de fluorescência são exibidas

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Observação da fluorescência em preto e branco 
(Monitor de vídeo)

Luz branca + observação da fluorescência
(Monitor de vídeo)

Limite mais baixo em 60 % e limite mais alto em 100 % - é exibida apenas a intensidade média a alta

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Observação da fluorescência em preto e branco 
(Monitor de vídeo)

Luz branca + observação da fluorescência
(Monitor de vídeo)

Limite mais baixo em 40 % e limite mais alto em 70 % - é exibida apenas a intensidade média a alta

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

Observação da fluorescência em preto e branco 
(Monitor de vídeo)

Observação da fluorescência de luz branca
(Monitor de vídeo)
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Configurações de limites

1 2 3 4 3 5 6

78

O limite define a faixa de fluorescência indicada pela menor intensidade de fluorescência indicada (1=abaixo, 2=acima) e a maior intensi-
dade de fluorescência (5=abaixo, 6=acima). As barras vermelhas (3) indicam os valores armazenados, as barras verdes (4) indicam a faixa 
de fluorescência exibida. Os percentuais do limite superior e inferior da faixa são determinados pelos valores (7) e (8).

O padrão é a exibição de toda a faixa de fluorescência com um limite mais baixo = 0% e o limite mais alto = 100%.

Em caso de adaptação da faixa pelos botões (1), (2), (5) e (6), a barra indicará a faixa ajustada. A nova faixa pode ser ativada pelo botão 
"Apply" (7, página 18) para observar os resultados na tela e nas oculares (com CaptiView opcional). Se a nova faixa for salva, as barras 
vermelhas mudarão para as posições adequadas nos gráficos; exemplo: faixa de 32–72%.
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7.3.3 Color
Com o botão "Color" (3, página 18), é possível escolher a pseudocor do sinal de fluorescência.
Os valores de cor reguláveis variam de 1=magenta a 7=verde, se a imagem FL não for injetada na(s) ocular(es). A cor escolhida define 
a aparência da fluorescência sobre a imagem com luz branca para otimizar o contraste de cor entre as cores do objeto na luz branca e o sinal 
de fluorescência.

Se a imagem do GLOW800 for injetada na ocular esquerda ou em ambas pelo uso do modo CaptiView opcional (capítulo 7.7), 
a escolha das cores é reduzida a azul nº 3 e verde nº 6.

Sem a injeção de imagens Com injeção de imagem

Color Nome da cor Valor RGB Color

1 magenta 255-000-255 3

2 violeta 127-000-255 6

3 azul 000-000-255

4 ciano 000-127-255

5 ciano escuro 000-221-221

6 verde 000-255-000

7 verde limão 127-255-000

A exibição da fluorescência com a cor nº 6 Verde na observação  
da fluorescência de luz branca. Cor nº 6 é a cor padrão no ajuste  
do GLOW800 (Monitor de vídeo)

A exibição da fluorescência com a cor nº1 - magenta na observação 
da fluorescência de luz branca (Monitor de vídeo)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Intensity
Barra "Intensity" (4, página 18) ajusta o contraste, o brilho e a 
transparência da fluorescência em relação aos detalhes do objeto.
Os valores de intensidade variam de 0% a 100%, o padrão é 50%.
A fluorescência é visível por toda a faixa percentual. 
Ex. na intensidade de 0 % a fluorescência somente é visível com 
o objeto dominante, na intensidade de 100 % a fluorescência 
é intensamente visível e dominante.

Configuração da intensidade mínima – 0%

Configuração da intensidade média – 50%

Configuração da intensidade máxima – 100%

7.3.5 WL Saturation e WL Brightness
Para aumentar o contraste das informações de fluorescência em 
relação à imagem de vídeo anatômica, é possível adaptar as 
características da imagem anatômica de luz branca através de:
• Redução da saturação da cor da imagem anatômica de luz 

branca usando a barra de Saturation WL (5, página 18)
• Redução do brilho da cor da imagem anatômica de luz branca 

usando a barra de Brightness WL (6, página 18)

7.3.6 Botão Apply
Ao pressionar o botão "Apply" (7, página 18) no GLOW800, a 
página das mudanças de configurações do usuário de uma ou mais 
diferentes configurações do GLOW800 torna-se ativa no sistema 
GLOW800.

O resultado das configurações alteradas pode ser observado após 
alguns segundos na tela GLOW800.

7.4 Configurações do usuário para 
a câmera

2

1

3

7.4.1 Digital Zoom
Com o "Digital Zoom" o formato do monitor é ajustado às necessi-
dades de cada usuário do GLOW. Há quatro formatos disponíveis 
que podem ser alterados com o botão Digital Zoom (3).
A configuração padrão é "Max. Height Centered".

Max. Height
Encaixa o campo de visão máximo detectado no centro da tela do 
monitor de documentação.
• Um formato de imagem praticamente redondo – resolução de 

vídeo total
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Full width
Encaixa o campo de visão horizontal total na tela do monitor  
de documentação
	X formato com bordas arredondadas – resolução de vídeo 

horizontal total

Full screen:
encaixa a diagonal do campo de visão na diagonal da tela do 
monitor de documentação 
	X formato de imagem retangular – resolução de vídeo reduzida

GLOW800 Digital Zoom em combinação com sistemas de navegação
Se o microscópio cirúrgico estiver conectado a um sistema de nave-
gação e o sistema de navegação estiver ativo/habilitado, a disponi-
bilidade de quatro opções do GLOW Digital Zoom é automatica-
mente reduzida para uma. Esta configuração remanescente/ativada 
é definida junto ao processo de integração e calibração do sistema 
de navegação.

Isenção de responsabilidade:
As visualizações no monitor ou na ocular podem ser um 
pouco diferentes das imagens mostradas neste manual.

7.4.2 Exposure
O botão "Exposure" (1, página 22) define a velocidade do obtura-
dor para a câmera de luz branca.
Se for definido como "Auto" a velocidade do obturador é selecio-
nada automaticamente pela câmera para receber o melhor brilho 
e contraste da imagem (configuração padrão).
Para aplicar uma velocidade do obturador específica, a configura-
ção pode ser alterada de "Auto" para valores de velocidade do obtu-
rador selecionáveis manualmente em passos de 1/60 a 1/10000.
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7.4.3 Homogenization (GLOW800)
Com a barra «homogenization» (2, página 22) o efeito de iluminação ponderada no centro pode ser compensado para a imagem de luz 
branca e no modo GLOW para parte da luz branca da imagem GLOW. Nem a imagem de fluorescência monocromática nem o conteúdo de 
fluorescência da imagem GLOW é homogenizado.

Monocromático (Pseudocolor ON) Homogenização da imagem de fluorescência com luz branca 
GLOW800

Sem homogenização Sem homogenização

Homogenização média – 50% Homogenização média – 50%

Homogenização máxima – 100% Homogenização máxima – 100%

A homogenização também está ativa no modo branco e preto (Pseudocolor = OFF).
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7.5 Configurações de vídeo
7.5.1 Configurações de vídeo de luz branca

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Os valores padrão para Brightness, Contrast e Gamma são definidos 
para resultar em boa distinção de áreas claras e escuras da imagem. 
Os valores abaixo de 50 % definem uma redução, acima de 50 % um 
aumento, os novos valores se aplicam e serão adaptados à imagem 
imediatamente.
Se a adaptação for necessária, cada valor pode ser ajustado com as 
barras de equilíbrio da imagem (2–8) nas configurações do usuário.
Embora o padrão para Red, Green e Blue deva produzir uma ima-
gem de vídeo com cor neutra e saturação da cor natural, o equilíbrio 
de cor e a saturação da imagem de vídeo pode ser ajustada de três 
formas diferentes para cada um dos quatro modos FL - modo White 
light, GLOW800, FL400 e FL560 - alternando de um modo ao outro 
com o botão (1):
	X Para reativar os valores padrões/da empresa, pressione o botão 

Default (9).
	X Para ajustar novamente o Color Balance com uma referência 

padrão, coloque um objeto branco sob o microscópio que cubra 
todo o campo de visão, ajuste a intensidade da iluminação com 
o nível necessário e pressione o botão Auto White Balance (10).
	X Para adaptar o equilíbrio de cor para as necessidades específi-

cas, cada cor pode ser atenuada ou intensificada com as barras 
de cor (5, 6, 7, valores abaixo de 50% definem uma redução, 
acima de 50% um aumento, os novos valores serão aplicados 
e adaptados à imagem imediatamente).

Para verificar o equilíbrio da cor, as áreas de cor na frente e no verso 
do cartão de teste GLOW800 podem ser usadas para comparação 
com a imagem óptica original e a imagem do monitor de vídeo.

Imagem do cartão de teste GLOW800 – frente

Imagem do cartão de teste GLOW800 – verso
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7.6 Injeção de imagem GLOW800
Com a injeção de imagem CaptiView opcional integrada aos 
microscópios cirúrgicos M530 ARveo, OH6 e OHX, as informações de 
fluorescência GLOW800 podem ser observadas na ocular direita, 
esquerda ou em ambas, como uma imagem digital injetada ou 
como uma sobreposição, dependendo do tipo de observação de 
fluorescência observado e as configurações do CaptiView.
Para decidir sobre o tipo de observação A ou B, consulte o capítulo 
7.3.1, para decidir qual tipo de observação de A-1 a A-4 usando as 
configurações do usuário CaptiView, consulte o capítulo 7.7.

Observação Tipo A-1/WLFL

A imagem de luz branca digital com fluorescência integrada no 
vídeo pseudocor na ocular direita e imagem 2D óptica na ocular 
esquerda

Observação Tipo A-3/OVL

Sobreposição de imagem de fluorescência de pseudocor digital na 
ocular esquerda para a observação estereoscópica das imagens 
ópticas em ambas as oculares

Observação Tipo A-2/OVR

Sobreposição de imagem de fluorescência de pseudocor digital  
na ocular direita para a observação estereoscópica das imagens 
ópticas em ambas as oculares

Observação Tipo A-4/OVLR

Sobreposição de imagem de fluorescência de pseudocor digital em 
ambas as oculares para a observação estereoscópica das imagens 
ópticas em ambas as oculares

Para o encaixe correto das sobreposições de fluorescência na(s) ocular(es), recomenda-se verificar o foco da imagem de 
fluorescência no monitor.

Para evitar a gravação ou exibição de imagens de fluorescência em duplicidade no monitor, desligue a sobreposição na ocular 
esquerda.
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7.7 Injeção de imagem do GLOW 
na(s) ocular(es) (User Settings)

1

A injeção das imagens GLOW800 podem ser definidas para cada 
usuário na aba CaptiView com o ajuste "GLOW800" (1) e as 
seguintes opções:
• OFF = sem injeção
• Injeção de imagem à direita = Observação Tipo A-1
• Sobreposição à direita = Observação Tipo A-2
• Sobreposição à esquerda = Observação Tipo A-3
• Sobreposição à esquerda e à esquerda = Observação Tipo A-4

• Consulte o manual do usuário do respectivo sistema de 
injeção de imagem Leica (CaptiView).

• Se a imagem do GLOW800 for injetada em uma ou em 
ambas oculares, as opções de pseudocores são reduzidas 
para azul nº 1 e verde nº 6, consulte o capítulo 7.3.3.

• Se Pseudo Color for desligado para o GLOW800 no caso 
de injeção de imagem, a imagem de fluorescência 
sobreposta é feita em branco e preto.

• Se a imagem de GLOW800 for injetada na ocular 
esquerda ou em ambas, a visualização do monitor e a 
gravação devem mostrar um pequeno deslocamento do 
sinal de fluorescência para movimentos rápidos.

• Em caso de ampliação alta > 5,0×, recomenda-se 
desativar a injeção para evitar sobreposições com maior 
interferência por razões físicas.

7.8 Video Fine Focus
O GLOW800 ULT oferece foco fino e restabelecimento da 
parfocalidade do foco do vídeo.

123

O foco do vídeo pode ser adaptado às suas necessidades pressio-
nando o botão de foco para cima (3) e/ou para baixo (1). Este 
comando pode ser dado na GUI e a partir da alça, se assim definido.

O ajuste de foco opera em ambas as direções com um 
movimento circular ininterrupto. 

O foco fino do vídeo pode ser ajustado novamente para a posição de 
parfocalidade pressionando o botão parfocality (2). O plano focal do 
vídeo será alinhado para todos os observadores com dioptrias zero 
com as configurações de dioptria individuais corretas. Este comando 
também pode ser dado na GUI e a partir da alça, se assim definido.
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8 Verifique a iluminação, 
a função e o ajuste

8.1 Lista de verificação anterior 
à operação (GLOW800)

Limpeza dos acessórios óticos
	X Verifique a limpeza dos acessórios óticos.
	X Remova a poeira e a sujeira.

Aplicação GLOW800
	X Ao usar o GLOW800 certifique-se ter um ultrassom Doppler ou 

dispositivo semelhante para uso caso não seja possível visualizar 
o fluxo sanguíneo ou se a visualização for insuficiente com 
o procedimento do ICG/GLOW800.

Estabilização
	X Equilibre o microscópio após ele ser reequipado (consulte 

o manual do usuário do microscópio cirúrgico Leica).

Verificação operacional 
	X Ligue o microscópio.
	X Ligue a iluminação. 
	X Verifique a iluminação do microscópio.
	X Teste o GLOW800 com o cartão de teste.

Esterilidade
	X Aplique um campo cirúrgico estéril.

Para componentes esterilizáveis, consulte o manual do 
usuário do respectivo microscópio cirúrgico Leica. 

8.2 Cartão de teste
É necessário usar o cartão de teste GLOW800 para verificar e testar 
a função GLOW800, verificar o ajuste correto da luz branca e da 
imagem de fluorescência e para verificar o nível de iluminação.

ADVERTÊNCIA

Risco de infecção devido ao cartão de teste GLOW800 não 
estéril.
	X Não use o cartão de teste GLOW800 em um campo 

estéril. 
	X Use somente em um ambiente não-estéril.
	X Somente verifique a iluminação do microscópio em um 

ambiente não-estéril. 
	X Certifique-se de usar a configuração parfocal precisa  

do microscópio cirúrgico Leica. Siga as instruções na 
configuração parfocal.

Prepare o teste como segue:

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 Diminua gradualmente os campos de intensidade NIR de 
0=claro a 9=escuro

2 Baixa intensidade da área de fluorescência NIR incluindo 4 áreas 
de core de luz branca diferentes

3 Ponto circular do sinal de fluorescência NIR de alta intensidade
4 Furo para fixar o cartão
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8.3 Preparação

ADVERTÊNCIA

Usuário selecionado com uma função de fluorescência 
programada.
	X O usuário correto está ativado.
	X É realizada a verificação dos preparativos.
	X A lâmpada de iluminação do microscópio está dentro 

das tolerâncias (consulte o manual do usuário do 
microscópio cirúrgico Leica).

Prepare o teste como segue:
	X Para testes gerais, use o ajuste predefinido do GLOW800.
	X Coloque o cartão de teste GLOW800 sob o microscópio.

ADVERTÊNCIA

Risco de infecção devido ao cartão de teste GLOW800  
não estéril.
	X Não use o cartão de teste GLOW800 em um campo estéril. 
	X Use somente em um ambiente não-estéril.
	X Somente verifique a iluminação do microscópio em um 

ambiente não-estéril. 
	X Certifique-se de usar a configuração parfocal precisa do 

microscópio cirúrgico Leica. Siga as instruções na 
configuração parfocal.

	X Ajuste a distância de trabalho (WD) como 350 mm.
	X Para evitar reflexos, posicione o microscópio em um ângulo 

pequeno mas suficiente sobre o cartão de teste.
	X Siga as instruções na configuração parfocal.
	X Ajuste o foco reposicionando o microscópio com a ampliação 

máxima (Não o foco!).
	X Após posicionar e focalizar, ajuste a ampliação como 3,0×.
	X Mova o cartão de teste para o centro do campo de visão.
	X Alterne para o modo GLOW800 pressionando o botão GLOW800 

On/Off na alça.
	X Ajuste a iluminação da fluorescência como 50%.
	X O cartão de teste GLOW800 pode ser observado na ocular em luz 

branca e no monitor opcional na fluorescência com luz branca.
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1 Bancada do microscópio
2 Cartão de teste

Visualização da ocular:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Aparência do cartão de teste na observação em luz branca:
Furos nos quadrados de cores permitirão verificar o ajuste da 
fluorescência e a imagem em luz branca.
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8.4 Áreas funcionais do cartão 
de teste

Testes no modo de observação da fluorescência com luz branca
Verifique o ajuste correto da imagem de fluorescência com a 
imagem com luz branca.

1. Todos os pontos de fluorescência claros precisam se encaixar 
precisamente nos furos dos quadrados de cores (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. Verifique a intensidade da fluorescência (A–D).
Na WD necessária = 350 mm, 
Ampliação = 3,0× e 
Brilho GLOW800 = 50%
No modo de fluorescência GLOW800 pelo menos as 
barras de fluorescência 1-6 precisam estar visíveis (E)!

3. Verifique se a pseudocor de fluorescência é a desejada.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx
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H

I

4. Verifique as cores (F–I) da imagem com luz branca no modo de 
luz branca. As cores suaves dos 4 quadrados de cor vermelho, 
amarelo, verde e azul devem ser exibidas nas mesmas cores no 
monitor de vídeo.

Testes no modo de observação da fluorescência em preto e branco

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Verifique a intensidade da fluorescência. A distância de ampliação 
necessária = 350 mm, ampliação = 3,0× e iluminação = 50% no 
modo de fluorescência GLOW800, as barras de fluorescência 1 a 6, 
pelo menos, devem estar visíveis.

Se houver menos barras visíveis, verifique se:
• o cartão não expirou;
• O limite está configurado em 0 % (mais baixo) a 100 % (mais alto).
• Os sistemas de iluminação funcionam como esperado:

• A leitura do luxímetro está ok
• As horas da lâmpada estão dentro da faixa
• Guia da luz está no formato correto

Entre em contato com a assistência técnica da Leica se for 
necessária uma análise mais detalhada.
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9 Operação
ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento ao paciente devido a um meio 
de fluorescência não aprovado.
	X Somente use meio de fluorescência aprovado para 

a aplicação planejada.

Ao usar o GLOW800, certifique-se de ter um ultrassom 
Doppler ou semelhante para uso caso não seja possível 
visualizar o fluxo sanguíneo ou se a visualização for 
insuficiente com o procedimento do ICG/GLOW800.

9.1 Uso do GLOW800
	X Ligue a iluminação do microscópio cirúrgico Leica. 
	X Selecione um usuário: Selecione a predefinição do usuário 

"Fluorescence Vascular GLOW800" ou um usuário do GLOW800 
próprio.

9.2 Controle das funções do 
GLOW800

Controle das funções do GLOW800, ex. na alça esquerda do microscópio 

Sequência de etapas

alça esquerda alça direita

GLOW800 
On/O� Playback

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
A alça permite alternar entre o modo de luz branca 
(GLOW800 ativado/desativado) e o modo GLOW800. 

	X Pressione o joystick à esquerda para alternar entre os modos.

ADVERTÊNCIA 

Perigo de ferimento ao paciente devido à radiação excessiva 
do GLOW800.
	X Evite o use prolongado e/ou excessivamente frequente 

da radiação do GLOW800.

O modo GLOW800 é desabilitado automaticamente depois 
de 180 segundos (predefinido, o valor pode ser alterado) 
para evitar a exposição excessiva do paciente à radiação do 
GLOW800.

A função "GLOW800 On/Off" ativa a iluminação do 
GLOW800 e a câmera sensível do GLOW800, conecta os 
sinais de vídeo GLOW800 à saída e portas de vídeo do 
sistema e o vídeo é exibido no monitor.
Ao mesmo tempo, é iniciada a gravação dos sinais de vídeo 
GLOW800 na unidade de gravação HDMD PRO conectada 
opcional.
Quando o botão "GLOW800 On/Off" é pressionado nova-
mente, o sistema volta ao modo de luz branca, desabilita as 
funções do GLOW800 e a gravação do GLOW800 é concluída.

Reprodução 
	X Se houver uma unidade de gravação HDMD PRO opcional, 

pressione o joystick para a direita para começar a reproduzir a 
partir da última gravação contínua na unidade de gravação.

Step loop
	X Se houver uma unidade de gravação HDMD PRO opcional, ao 

pressionar repetidamente o joystick para baixo é possível 
retornar para as gravações contínuas anteriores do GLOW800. 
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10 GLOW Autofocus 
(opcional)

10.1 Descrição
10.1.1 Função
A função GLOW Autofocus é usada para o ajuste automático do foco 
para microscópios cirúrgicos Leica com as unidades de controle 
Leica OH6, Leica OHX ou ARveo. 
Na configuração padrão, a função autofocus fica ativada e o foco 
automático é iniciado sempre que o freio é ativado.
Também é possível iniciar o foco automático através da alça ou do 
comutador de pedal.

Consulte o manual do usuário do respectivo microscópio 
cirúrgico Leica. 

10.2 Modelo
O GLOW Autofocus é um acessório das unidades de controle Leica 
OH6, Leica OHX ou ARveo. 

1

1 Dispositivo USB GLOW Autofocus

10.3 Instalação
Para a instalação do GLOW Autofocus, ligue para um técnico 
de manutenção Leica.

Após a instalação do GLOW Autofocus, os seguintes itens ficam 
disponíveis no menu:

• Botão Autofocus no menu principal

• Aba Autofocus nas configurações do usuário
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• Função "AF Start" disponível nas configurações para os 
comutadores e pedais

Na configuração padrão, a função autofocus fica ativada e o foco 
automático é iniciado sempre que o freio é ativado (O freio é 
acionado AF).

10.4 Trabalho com o sistema GLOW 
Autofocus

Para operar a unidade de controle Leica OH6, Leica OHX ou 
ARveo, leia os manuais do usuário dos sistemas correspon-
dentes do microscópio cirúrgico.

O sistema GLOW Autofocus é controlado através da unidade de 
controle do Leica OH6, Leica OHX ou ARveo. Você pode configurar os 
seguintes ajustes através da unidade de controle:
• Ativar/desativar o Autofocus
• Ativar/desativar a função de parfocalidade para a configuração 

da dioptria
• Altere o tamanho da janela do autofocus
• Altere a posição da janela do autofocus
• Atribua um botão no pedal/alavanca para iniciar o Autofocus
• Salve as configurações individuais do autofocus do cirurgião

Na configuração padrão após a instalação, a função 
autofocus é iniciada sempre que os freios são ativados.

10.4.1 Ativação/desativação do sistema GLOW 
Autofocus

Através do menu principal
O sistema Autofocus está ativo quando o botão "Autofocus" fica 
destacado em verde.

1

Desativação do sistema GLOW Autofocus
	X Clique no botão "Autofocus" verde.

Uma mensagem é exibida e o botão "Autofocus" ficará cinza.

Ativação do sistema GLOW Autofocus
	X Clique no botão "Autofocus" cinza.

Surge uma mensagem pedindo que confirme que deseja ativar 
o sistema autofocus.
	X Pressione "Confirm" para ativar o sistema autofocus.
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Através de controles
Se não deseja ajustar o foco automaticamente sempre que o freio 
for ativado, é possível desativar o Autofocus e, ao invés disso, 
atribuir a função a um botão na alça ou no pedal. 

	X Pressione o botão atribuído.
O foco automático é executado uma vez.

10.4.2 Ativar/desativar a função de parfocalidade 
para a configuração da dioptria

A função de parfocalidade pode ser ativada juntamente com 
a função Autofocus.

A função Autofocus Parfocality é compatível com o ajuste das 
configurações de dioptria do usuário.
	X Pressione o botão "Parfocal" (1) na página principal da GUI para 

colocar o foco fino do GLOW800 na posição parfocal. 
	X Se "Parfocality" (2) estiver ativado em suas configurações do 

usuário e um botão está atribuído ao "Autofocus", pressione 
este botão. 

A função "Autofocus" faz o foco automático na área do objeto pré-
selecionada com a mais alta ampliação e apresentará uma imagem 
de vídeo nítida em uma ampliação média na posição parfocal.
Todos os observadores podem agora adaptar as dioptrias para cada 
ocular para que a área do objeto pré-selecionada fique em foco.

10.4.3 Configurações do Autofocus 

2

O pequeno campo cinza no centro representa a janela Autofocus. 
A linha pontilhada representa a janela máxima disponível do 
Autofocus.

Size
	X Ajuste do tamanho da janela do autofocus.

Configurações possíveis de  10% a 100% 
Configuração padrão 25% (recomendada)

X Position / Y Position
	X Ajuste da posição X e Y da janela Autofocus.

Configurações possíveis de  0% a 100% 
Configuração padrão  50 % cada, portanto, a janela 

Autofocus fica exatamente no 
centro (recomendado)

AF Mode
	X Ativar/desativar o AF Mode.

Brake starts AF
• Quando ativado, a liberação do botão do freio inicia a função 

Autofocus.
• Quando desativado e o AF Mode está definido como ativo, a 

função Autofocus pode ser iniciada usando outra tecla definida 
as configurações do usuário.

10.4.4 Atribuição de um botão para iniciar a função 
Autofocus

	X Selecione uma predefinição do usuário.
	X Selecione a aba "Foot/Hand 1" ou "Foot/Hand 2".

Na lista de funções disponíveis é exibido "AF Start".
	X Atribua a função "AF Start" a um botão.

Para mais detalhes sobre a atribuição de funções para o 
pedal/comutador e o salvamento das configurações do 
usuário, consulte os manual do usuário dos respectivos 
sistemas do microscópio cirúrgico.

10.4.5 Autofocus Scan
Se não for especificado em contrário no menu Autofocus service, o 
Autofocus fará a varredura para cima e para baixo para obter o 
melhor plano focal na faixa WD de 225 a 600 mm, começando na 
posição predefinida.
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11 Cuidados e manutenção
O GLOW800 é um acessório para microscópio cirúrgico Leica. 
Para cuidados e manutenção, consulte o manual do usuário 
do microscópio cirúrgico Leica.

12 Descarte
As respectivas leis nacionais aplicáveis devem ser observadas para 
o descarte dos produtos, com o envolvimento das empresas de 
descarte correspondentes. A embalagem da unidade deve ser 
reciclada.
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13 O que fazer se ...?
Se as funções operadas eletricamente não funcionarem corretamente, primeiro verifique sempre estes pontos: 
• A chave da alimentação está habilitada?
• Os cabos de alimentação estão conectados corretamente?
• Todos os cabos de conexão estão devidamente conectados?
• Todos os cabos de vídeo estão devidamente conectados?

13.1 Geral
Para mau funcionamento em relação ao microscópio cirúrgico Leica, consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico Leica.

13.2 GLOW800
13.2.1 Calibração

Observação Causa Correção

A injeção GLOW800 na ocular não encaixa com 
a imagem óptica.

A calibração do CaptiView é perdida 	X É necessário refazer a calibração. 
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

A imagem de fluorescência GLOW800 está ali-
nhada incorretamente à imagem com luz branca

A configuração para encaixe das imagens está 
incorreta.

	X As configurações precisam ser adaptadas 
para encaixar as duas imagens. 
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

13.2.2 VPU

Observação Causa Correção

Informações incorretas exibidas para a 
interpretação do usuário. 

Falha na calibração do algoritmo do dispositivo 	X Use o botão Reset para reiniciar/restabelecer 
o sistema.

Verificação pré-operacional incorreta 	X Repita o procedimento pré-operacional.
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

O sistema não está iniciando. Falha eletrônica 	X Entre em contato com a Assistência técnica 
Leica.

O sinal de vídeo mostra uma cruz vermelho / "X" 
vermelho

Perda do sinal da câmera 	X Use o botão Reset para reiniciar/restabelecer 
o sistema.
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

O sistema está congelado/não responde Falha na inicialização do software 	X Use o botão Reset para reiniciar/restabelecer 
o sistema.

13.2.3 Limitação

Observação Causa Correção

Com alta ampliação a fluorescência GLOW800 fica 
dora de foco, embora a imagem em luz branca 
esteja nítida.

Na ampliação alta o foco NIR pode ficar diferente 
do foco de luz branca.

	X Reduza a ampliação até obter uma imagem 
GLOW800 nítida.
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Observação Causa Correção

Algumas partes da imagem de fluorescência 
estão nítidas (região de interesse), outras estão 
fora de foco.

A fluorescência fora de foco não cobre o objeto, a 
fluorescência flutua sobre o objeto.

Mesmo quando a ROI está em foco, outras áreas 
de fluorescência podem não estar e produzir uma 
fluorescência que está atrapalhando. Se nem 
todas as áreas fluorescentes puderem ficar com 
foco, não há como evitar esse efeito.

A fluorescência dupla, uma flutuante com 
latência no monitor e no registro

Ao injetar a fluorescência na ocular esquerda a 
imagem de fluorescência é registrada e exibida 
duas vezes no monitor.

	X A fim de evitar a imagem de fluorescência 
dupla, a sobreposição na ocular esquerda 
precisa ser desligada.

O sinal de vazão está escuro/baixo, invisível ou 
com ruído.

O sinal de fluorescência está muito baixo devido à 
alta ampliação e/ou à distância de trabalho.

	X Certifique-se de que a iluminação/excitação 
do GLOW800 esteja configurada como 100 %, 
reduza a ampliação e/ou aumente a dose de 
ICG, se possível.

Com uma dosagem de ICG de 12,5 mg/75 kg o 
GLOW800 irá gerar imagens de fluorescência com 
boa visibilidade mesmo em ampliações ou 
distâncias de trabalho maiores.

A eficiência da lâmpada de iluminação está baixa 
e precisa ser substituída ou o sistema de ilumina-
ção está fora da especificação (baixa transmissão 
de luz pelo guia da iluminação por fibra ou o 
caminho do feixe de iluminação).

	X Verifique a vida útil da lâmpada de 
iluminação e o sistema de iluminação. 
	X Ligue para a Assistência Técnica Leica para 

uma análise profissional, se aplicável.

13.2.4 Correções feitas pelo usuário

Observação Causa Correção

Não há um imagem GLOW800 nítida nem uma 
imagem com luz branca nítida no monitor

O foco fino do vídeo não está ajustado 
corretamente. 

	X Pressione o botão parfocal ou ajuste o foco 
fino manualmente pressionando os botões 
(+) ou (–).

As configurações da dioptria da ocular do 
cirurgião estão incorretas e você trabalha fora da 
parfocalidade.

	X Pressione o botão parfocal, ajuste a distância 
de trabalho para receber uma imagem de 
vídeo nítida e ajuste as dioptrias correta-
mente.

O sinal de vazão é superexposto. Recipientes finos e perfusão são mostrados com 
muito brilho. Provavelmente, a concentração de 
ICG bolo é muito alta.

	X Reduza a dosagem do ICG para 12,5 mg/75 kg 
e/ou reduza o brilho GLOW (Intensidade de 
iluminação/excitação) para 50 %.

O sinal de vazão está saturado demais ou muito 
alto.

Não há mais transparência no sinal e ele parece 
estar muito baixo. É provável que a "Intensity" de 
GLOW esteja muito alta.

	X Reduza a "Intensity" de GLOW para o valor 
normal de 50 % ou menos.

O sinal de vazão é baixo. A fluorescência está fraca, a vazão nos recipientes 
finos não é indicada. A concentração de ICG pode 
estar muito baixa.

	X Se possível, aumente a dosagem de ICG.

O sinal de vazão muito fraco. A "Intensity" de GLOW está muito baixa. 	X Aumente a Intensity" de GLOW, o padrão é 
50 %.
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Observação Causa Correção

A imagem de fluorescência injetada na ocular 
está fraca/pálida, embora o sinal no monitor 
esteja bom.

O sinal de fluorescência está muito baixo para 
uma boa sobreposição em ampliações e distân-
cias de trabalho maiores.

	X Reduza a ampliação e verifique as 
configurações de iluminação/excitação para 
pelo menos 100 %.

O brilho da imagem injetada está muito baixo. 	X Aumente o brilho da injeção CaptiView.

A imagem GLOW800 não está clara o bastante. Em distâncias de trabalho menores e ampliação 
alta, o BrightCare Plus reduzirá a iluminação/
excitação para o GLOW800.

	X Desative o BrightCare Plus para o GLOW800 
usar a máxima intensidade de excitação.

A imagem do GLOW800 exibe apenas 
fluorescência intensa alta. Baixa intensidade de 
fluorescência e falta de sinal de vazão nos 
recipientes finos.

O nível limite mais baixo está definido muito alto. 	X Reduza o nível de limite mais baixo para 
≤8 % para exibir a faixa completa da 
intensidade da fluorescência.

O sinal de vazão em recipientes finos não é visível 
em alguns casos, apenas o FL forte é indicado.

O "Lower Threshold" do GLOW foi configurado 
muito alto, possivelmente, por um comando da 
alça acidental.

	X Para evitar mudanças acidentais do limite, 
verifique se a função "+" ou "–" de "Lower 
Threshold" em GLOW está ativa em um botão 
da alça. Se estiver, exclua essa função nas 
configurações da alça.

O sinal de vazão para o contraste de objetos 
muito baixo 

A "Saturation" da cor da imagem GLOW está 
muito alta. 

	X Reduza a "Saturation" de GLOW.

Falta cores na imagem GLOW na parte de luz 
branca. 

A "Saturation" da cor da imagem GLOW está 
muito baixa. 

	X Aumente a "Saturation" de GLOW.
Observação  O aumento de "Saturation" pode 

reduzir o contraste da informações 
FL sobrepostas à imagem de 
objeto de luz branca.

A imagem de fluorescência injetada na ocular 
está fraca/pálida, embora o sinal no monitor 
esteja bom.

O sinal de fluorescência está muito baixo para 
uma boa sobreposição em ampliações e distân-
cias de trabalho maiores.

	X Reduza a ampliação e verifique as 
configurações de iluminação/excitação para 
pelo menos 100 %.

2) O brilho da imagem injetada está muito baixo. 	X Aumente o brilho da injeção CaptiView.

Baixa fluorescência cobre grandes partes da 
imagem.

A radiação NIR externa é detectada e exibida. 	X Desligue a fonte de luz externa, a qual produz 
radiação NIR na gama espectral detectada do 
GLOW800 e/ou aumente o limite inferior para 
8 %.

O sinal de fluorescência é refletido pelo tecido  
do entorno.

	X Aumente o limite inferior para 8 % a 12 %.

O ICG remanescente mostra baixa fluorescência. 	X Aumente o limite inferior para 8 % a 12 %.
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13.2.5 Mau funcionamento

Observação Causa Correção

A imagem GLOW não é exibida O modo GLOW800 não está ativo 	X Verifique se o LED de fluorescência e a 
unidade de controle exibem o modo 
GLOW800.
	X Verifique se a função GLOW800 On/Off está 

atribuída ao botão desejado e à alça.
	X Use o cartão de teste para um teste correto.
	X Se o problema persistir, entre em contato 

com a Assistência Técnica Leica.

Não há imagem GLOW800 nítida no monitor com 
baixa ampliação, mas a imagem com luz branca 
está nítida, mesmo com ampliações baixas.

O plano focal de fluorescência está desajustado. 	X Entre em contato com a Assistência técnica 
Leica.

Perturbação nos sinais de fluorescência 
especialmente fora do campo de visão

Luz NIR ambiente >800 nm detectada pela 
câmera GLOW no FoV externa, enquanto o ponto 
focal fica voltado para baixo.

	X Desligue a fonte de luz externa, a qual produz 
radiação NIR na gama espectral detectada do 
GLOW800.

A iluminação GLOW toque no contorno da 
cavidade e produz efeitos de fluorescência que 
atrapalham.

	X Feche a iris de iluminação para evitar a 
iluminação de áreas que não sejam de 
interesse.

A imagem de vídeo de fluorescência GLOW está 
imbuída no campo de visão total.

Luz NIR ambiente de uma fonte de luz da sala de 
cirurgia ou a iluminação da sala de cirurgia chega 
ao campo do objeto e é detectada pela câmera de 
fluorescência através de todo o FoV.

	X Desligue a fonte de luz NIR externa.
	X Para a detecção dessa fonte de luz na sala de 

cirurgia, desligue a iluminação do microscó-
pio e foco o microscópio no modo GLOW em 
um papel branco.
	X Enquanto o sinal falso estiver presente, a luz 

NIR ambiente está ativa. Desligue as fontes 
de luz da sala de cirurgia uma após a outra 
até que o problema desapareça.

O sinal de vazão aparece escuro em monitores 3D. A posição de visualização abaixo e/ou 
lateralmente ao eixo do monitor deixa a imagem 
observada mais escura.

	X Alinhe o eixo do monitor para que se encaixe 
na direção de observação.

13.2.6 HDMD

Observação Causa Correção

Nem a imagem de fluorescência GLOW no 
monitor nem a injetada, apesar de ter funcionado 
antes

Não é espaço livre no disco do HDMD PRO HDD. 	X Verifique a capacidade do HDD:
	X Se o HDMD PRO HDD estiver cheio, salve e 

exclua os dados do usuário não utilizados 
para obter espaço suficiente.

13.3 Sistema GLOW Autofocus
Mau funcionamento Causa Correção

O microscópio não encontra o foco. O foco está fora do valor configurado para o modo 
autofocus relativo.

	X Solicite que um técnico de manutenção 
corrija o valor para o modo autofocus relativo.

O foco não encontra um plano de imagem 
nivelado na janela de configuração do autofocus.

	X Reduza a janela do autofocus.
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14 Dados técnicos
14.1 Dados técnicosGLOW800
Excitação da fluorescência 790 nm (GLOW800)
Sinal de fluorescência 835 nm (GLOW800)

Espectros GLOW800

Sensor de imagem 3× 1/1,2" polegadas

Câmera NIR Alta sensibilidade, câmera de cor HD

Para dados técnicos relacionados ao microscópio cirúrgico 
Leica, consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico 
Leica.

Tamanho da imagem da câmera com relação ao campo de visão 

 

 

 

1 2 3

1 Tamanho da imagem da câmera
2 Campo de visão
3 Tamanho da tela

A figura mostra o tamanho da imagem da câmera em rela-
ção ao campo de visão para a câmera de vídeo visual e a 
câmera NIR GLOW800. Esteja ciente de que o campo de visão 
não é totalmente abordado no sistema de documentação.

14.2 Compatibilidade

Microscópios cirúrgicos 
Leica

Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Condições ambientais

Em uso +10 °C a +40 °C 
+50 °F a +104 °F 
30 % a 95 % de umidade relativa 
800 mbar a 1060 mbar de pressão atmosférica

Armazenamento –30 °C a +70 °C 
–86 °F a +158 °F 
10 % a 100 % de umidade relativa 
500 mbar a 1060 mbar de pressão atmosférica

Transporte –30 °C a +70 °C 
–86 °F a +158 °F 
10 % a 100 % de umidade relativa 
500 mbar a 1060 mbar de pressão atmosférica

14.4 Padrões cumpridos
Conformidade CE
•  Equipamento médico elétrico, Parte 1: Geralmente definido para 

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

•  Compatibilidade eletromagnética: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• A Medical Division da Leica Microsystems (Schweiz) AG, detém 

os certificados do sistema de gestão para a norma internacional 
ISO 13485 referente à gestão da qualidade, garantia da 
qualidade e gestão ambiental.

15 Declaração do fabricante 
de compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

O GLOW800 foi testado em combinação com os microscópios 
cirúrgicos Leica. Para a declaração EMC, consulte o manual 
do usuário do microscópio cirúrgico Leica.
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16 Introdução
16.1 Sobre este manual do usuário
O GLOW800 é um acessório para microscópios cirúrgicos Leica. 
Neste manual do usuário, estão descritas as funções do GLOW800. 
Para informações e a descrição do microscópio cirúrgico Leica, 
consulte o manual do usuário do respectivo microscópio cirúrgico.

Além de instruções sobre a utilização dos aparelhos, este 
manual do usuário fornece informações importantes 
sobre segurança (consulte o capítulo "Notas de 
segurança")

	X Antes de operar o produto, leia o manual do usuário 
com atenção.

16.2 Símbolos usados neste manual
Os símbolos usados neste manual do usuário têm o seguinte 
significado:

Símbolo Palavra de 
advertência

Significado

Advertência Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que pode resultar 
em sérios ferimentos pessoais ou morte. 

Cuidado Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que, se não 
evitado, pode resultar em ferimento leve 
ou moderado. 

Nota Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que, se não 
evitado, pode resultar dano de material 
apreciável, financeiro e ambiental

Informações sobre o uso que ajudam o 
usuário a empregar o produto de um modo 
tecnicamente correto e eficiente. 

	X  Ação necessária; este símbolo indica que 
você precisa desempenhar uma ação 
específica ou uma série de ações.

17 Notas de segurança
O microscópio cirúrgico Leica com GLOW800 é um aparelho de 
tecnologia de ponta. Mesmo assim, podem ocorrer situações de 
risco durante a operação. 
	X Siga sempre as instruções neste manual do usuário e no manual 

do usuário do microscópio cirúrgico Leica, especialmente as 
notas de segurança.
	X Leis Federais restringem a venda deste dispositivo somente 

para ou a pedido de um médico licenciado.

17.1 Uso pretendido
• O GLOW800 é um acessório do microscópio cirúrgico Leica para 

visualização de fluxo sanguíneo intraoperatório na área vascular 
cerebral e em pontes de safena durante uma cirurgia de revas-
cularização do miocárdio (CABG), bem como fluxo sanguíneo 
durante cirurgia plástica e reconstrutiva.

Contraindicação
• As contraindicações médicas aplicáveis ao uso do microscópio 

cirúrgico Leica com GLOW800 em combinação com um meio de 
fluorescência são as mesmas consideradas ao usar substâncias 
de uma marca adequada e técnicas de exame de última 
geração.

ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento nos olhos.
	X Não use o GLOW800 em oftalmologia.
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17.2 Perigos de uso

ADVERTÊNCIA

Risco de infecção devido ao cartão de teste GLOW800 não 
estéril.
	X Não use o cartão de teste GLOW800 em um campo estéril. 
	X Use somente em um ambiente não-estéril.
	X Somente verifique a iluminação do microscópio em um 

ambiente não-estéril. 
	X Certifique-se de usar a configuração parfocal precisa do 

microscópio cirúrgico Leica. Siga as instruções na 
configuração parfocal.

ADVERTÊNCIA

Usuário selecionado com uma função de fluorescência 
programada.
	X O usuário correto está ativado.
	X É realizada a verificação dos preparativos.
	X A lâmpada de iluminação do microscópio está dentro 

das tolerâncias (consulte o manual do usuário do 
microscópio cirúrgico Leica).

ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento ao paciente devido a um meio de 
fluorescência não aprovado.
	X Somente use meio de fluorescência aprovado para  

a aplicação planejada.

ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento ao paciente devido à radiação excessiva 
do GLOW800.
	X Evite o use prolongado e/ou excessivamente frequente 

da radiação do GLOW800.
	X O modo GLOW800 é desabilitado automaticamente 

depois de 180 segundos para evitar a exposição 
excessiva do paciente à radiação do GLOW800.

17.3 Informações ao responsável pelo 
aparelho

	X Ao usar o GLOW800, certifique-se de ter um ultrassom Doppler 
ou semelhante para uso caso não seja possível visualizar o fluxo 
sanguíneo ou se a visualização for insuficiente com o 
procedimento do ICG/GLOW800.

17.4 Sinais e identificações
Etiqueta de tipo

Etiqueta UDI

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

Identificador de produção (PI)
Número de série
Data de fabricação

Código da matriz dos dados GS1
Identificador do dispositivo (DI)

Etiqueta obrigatória
Leia o manual cuidadosamente antes de usar o produto. Endereço 
de web para a versão eletrônica do manual do usuário.
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18 Descrição 
18.1 Função
A iluminação para o GLOW800 é uma lâmpada de xenônio e está 
localizada no microscópio cirúrgico Leica. Esta lâmpada oferece luz 
visível e próxima do infravermelho. A luz NIR não pode ser obser-
vada através do microscópio cirúrgico, mas ela é gravada usando 
uma câmera especial e visualizada no monitor instalado no micros-
cópio cirúrgico Leica.
Com o uso das alças/botões definidos nas configurações do usuário, 
é possível alternar entre luz visível e GLOW800.

Consulte o manual do usuário do respectivo microscópio 
cirúrgico Leica. 

18.2 Modelo
O GLOW800 é um acessório para uma bancada do microscópio M530. 

18.2.1 Bancada do microscópio M530 com 
GLOW800 ULT

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Módulo de injeção de imagem Leica CaptiView (opcional)
3 Módulo de fluorescência Leica FL400, FL560 ou FL400/560 

(opcional)
4 Bancada do microscópio M530

�

�

�

�

�

�

1 Interface para assistente lateral à esquerda e à direita
2 Interface para assistente posterior/oposto, giro de 360°
3 Foco fino para assistente posterior
4 Trocar assistente lateral ou posterior
5 Interface para o cirurgião principal, giro de 360°
6 GLOW800 ULT

18.3 Microscópio cirúrgico ARveo 8 
da Leica com componentes 
GLOW800

1

2

3

4

5

1 Bancada do microscópio M530
2 Monitor de vídeo
3 Unidade de controle com painel touch
4 Alça
5 Unidade de iluminação com filtros GLOW800
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19 Controles
19.1 Alças

1

2

4

3

5

4

1

2

Atribuição das configurações de fábrica
1 Ampliação
2 Joystick de 4 funções
3 Distância de trabalho
4 Liberação de todos os freios
5 Liberação dos freios pré-selecionados

É possível atribuir comutadores (1), (2), (3) e (5) das alças 
individualmente para cada usuário no menu de configuração.
Em todas as predefinições, a tecla (4) libera todos os freios. 
Esta tecla não pode ser configurada. Para o joystick e outras 
teclas há predefinições disponíveis de acordo com sua tarefa.

Predefinições da alça para o GLOW800

Sequência de etapas

alça esquerda alça direita

GLOW800 
On/O� Playback

Y+

Y–

X– X+

Recomenda-se usar o joystick de 4 funções (2) para controlar o 
GLOW800 conforme definido na configuração do GLOW800, embora 
seja possível atribuir comutadores (1), (2), (3) e (5) das alças indivi-
dualmente no menu de configuração para atender as necessidades 
de cada usuário.
Em todas as predefinições, o comutador (4) libera todos os freios. 
Este comutador não pode ser configurado de forma diferente. 

19.2 LEDs de status e monitor
Os LEDs localizados no braço C da bancada estão próximos da vista 
do cirurgião e informam o status da fluorescência e da gravação do 
microscópio:

19.2.1 Leica ARveo 8 - LED de status

1
2

1 LED de status para fluorescência
2 LED de status para gravação

O LED de status (1) de fluorescência indica a atividade  
de fluorescência

 branca: sem fluorescência,
  modo de luz branca

 azul:  FL400 está ligado
 ciano: FL560 está ligado
 magenta: GLOW800 está ligado

O LED de status para gravação (2) acende em
  vermelho: gravação  

contínua no  GLOW800 em andamento
  verde: modo de  

reprodução do  GLOW800
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19.3 Ativação da interface do usuário
Além do botão da alça, o GLOW800 também pode ser ativado e 
desativado através do painel touch screen. Tocar no ícone do modo 
(1), um menu com os modos de fluorescência disponíveis será exi-
bido. Quando tocado, o modo selecionado torna-se ativo imediata-
mente. Tocar em "White Light" faz com que o sistema volte para  
o modo de luz branca.

1
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20 Visão geral
20.1 Uso
O acessório opcional GLOW800 permite que o cirurgião excite e 
observe a fluorescência (FL) próximo ao infravermelho (NIR) do 
fluoróforo (ICG) com o microscópio cirúrgico ARveo 8.

O sinal de fluorescência NIR filtrado do fluoróforo (ICG) é adquirido 
por uma câmera de vídeo sensível ao NIR no GLOW800 ULT e 
processado na unidade de cálculo do microscópio.

20.1.1 Modos de observação da fluorescência
O GLOW800 oferece dois modos diferentes de observar o sinal do 
vídeo de fluorescência:

Tipo A: Modo Pseudocolor (Pseudocolor ON) 
Visualização do objeto com luz branca com o sinal de fluorescência 
embutido na pseudocor, vídeo nº 1A

Visualização de fluorescência em preto e branco (monocromático), 
vídeo nº 2A

Tipo B: Modo preto e branco (monocromático) (Pseudocolor OFF)
Visualização de objeto de luz branca nº1B

Visualização de fluorescência em preto e branco (monocromático), 
vídeo nº 2B
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20.1.2 Layout do display fluorescência
As seguintes configurações de gravação e visualização podem ser 
predefinidas na página "View Configuration" na seção "Settings". 
Para cada uma das opções de visualização dadas, você pode decidir 
onde exibir o monocromático e/ou imagem da pseudoco no 
monitor. Você pode fazer isso ao arrastar a imagem desejada e 
soltá-la na zona de exibição pretendida.
	X Abra a página "Settings" como descrito em 21.1.1
	X Toque no botão "View Configuration".

A página "View Configuration" abre, dando 3 diferentes opções 
para configurar a visualização no monitor: Conteúdo simples (1), 
Picture-in-Picture (2), lado a lado (3).

1 2 3

Visualização de conteúdo simples
Visualização de conteúdo simples no monitor. Pseudocor ou 
monocromático. 
	X Toque na opção de visualização de conteúdo simples (1).
	X Use o recurso arrastar/soltar no painel de toque para configura-

ção a visualização da gravação de vídeo em pseudocor ou 
monocromática no monitor da bancada.

Picture-in-picture
A visualização Picture in Picture do vídeo em pseudocor e 
monocromático no monitor. 
	X Toque na opção de visualizar Picture-in-Picture (2).
	X Use o recurso arrastar/soltar no painel de toque para configura-

ção a visualização da gravação de vídeo em pseudocor ou 
monocromática no monitor da bancada em partes maiores ou 
menores.
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Lado a lado
Visualização lado a lado do vídeo de pseudocor e monocromático no 
monitor.
	X Toque na opção de visualização lado a lado (3).
	X Use o recurso arrastar/soltar no painel de toque para configura-

ção a visualização da gravação de vídeo em pseudocor ou mono-
cromática no lado esquerdo ou direito do monitor da bancada.

NOTA

A imagem em pseudocor na página "View Configuration" é para fins 
ilustrativos apenas. 
Se a pseudocor selecionada for "GREEN" ou "BLUE", a imagem da 
pseudocor na "View Configuration" sempre aparecerá "GREEN", 
porém, o monitor exibirá corretamente a pseudocor selecionada 
pelo usuário.

20.1.3 Gravação de vídeo da fluorescência
A gravação de vídeo do GLOW800 gera dois vídeos:

1. A primeira é sempre o stream do vídeo monocromático
2. O segundo stream grava o que foi definido em "AR Ocular 

Settings" (consulte o capítulo 21.1.7):
• se "Pseudocolor" estiver desativado

• Vídeo do objeto de luz branca somente
• se "Pseudocolor" estiver ativado

• A imagem do objeto de luz de branca combinada com 
informações de fluorescência em pseudocor sobrepostas

Todos os vídeos são gerados na câmera esquerda VL (vídeo 
esquerdo) e câmera esquerda FL do microscópio.
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21 Modificação das 
configurações do 
GLOW800

21.1 Configurações do usuário que 
podem ser alteradas

21.1.1 Acesso à página User Settings

1

	X Toque no ícone do menu no canto superior esquerdo da página 
"Select Surgeon" (1).
A página "Options" é exibida:

2

	X Toque no ícone "Configurações" (2)
A página "Settings" é exibida:

3
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21.1.2 Configurações da fluorescência
	X Abra a página "Settings" como descrito em 21.1.1
	X Toque no ícone "Fluorescence Settings".

O painel "Select function" é exibida.
	X Toque na aba "Fluorescence".

4

	X Toque em "GLOW800" (4).
A página "Fluorescence Settings" é exibida:

21.1.3 Brilho GLOW800 (intensidade de excitação)
	X Siga as etapas descritas em 21.1.2 para abrir a página 

"Fluorescence Settings".

1

Configurações de excitação recomendadas
A configuração padrão e recomendada para "Excitation" é 
(1) é 100 % para obter uma boa visibilidade da fluorescência 
em ampliações e distâncias de trabalho maiores.

	X Adapte a configuração "Excitation" (1) usando o dispositivo 
deslizante.
	X Pressione "Back" sucessivamente até voltar para a página 

"Options".
	X Pode ser solicitado para que salve as configurações quando você 

pode salvá-las ou escolher usá-las apenas uma vez, depois as 
alterações serão descartadas.
	X Pressione "X".

A tela de tempo real é exibida.

NOTA

Não mude as configurações do usuário nem edite a lista de usuários 
quando o microscópio estiver em uso direto sobre um paciente.  
O modo GLOW800 para automaticamente quando as configurações 
são modificadas.
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21.1.4 Threshold
Com a barra "Lower Threshold" e "Upper Threshold", é possível defi-
nir a faixa de intensidade de fluorescência a ser exibida na visuali-
zação de fluorescência com luz branca. Os sinais de baixa intensi-
dade (ex.: ruído) e/ou sinais de alta intensidade podem ser filtrados 
ao definir um limite mais baixo ou mais alto com dois dispositivos 
deslizantes. Os valores padrão para os limites superior e inferior são 
23% e 80% respectivamente para observar toda a gama dos sinais 
de fluorescência. 

1 2

	X Aumente o diminua "Upper Threshold" (1) e "Lower threshold" 
(2) usando as barras do dispositivo deslizante. 
	X Você também ajustar os valores "Lower Threshold" da tela em 

tempo real usando o menu rotativo (3): 

3

NOTA

Há sempre uma diferença de 10% mantido entre os valores do 
limite superior e inferior.
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O uso do cartão de teste demonstra como a função "Threshold" influencia o sinal de fluorescência.

O limite mais baixo em 0 % e o limite mais alto em 100 %- todas as intensidades de fluorescência são exibidas

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Observação da fluorescência em preto e branco 
(Monitor de vídeo)

Luz branca + observação da fluorescência
(Monitor de vídeo)

Limite mais baixo em 60 % e limite mais alto em 100 % - é exibida apenas a intensidade média a alta

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Observação da fluorescência em preto e branco 
(Monitor de vídeo)

Luz branca + observação da fluorescência
(Monitor de vídeo)

Limite mais baixo em 40 % e limite mais alto em 70 % - é exibida apenas a intensidade média a alta

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

Observação da fluorescência em preto e branco 
(Monitor de vídeo)

Luz branca + observação da fluorescência
(Monitor de vídeo)
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21.1.5 Intensity
A barra do dispositivo deslizante "Intensity" (1, página ) ajusta o 
contraste, o brilho e a transparência da fluorescência em relação aos 
detalhes do objeto. Os valores de intensidade variam de 0% a 100%, 
o padrão é 50%. A fluorescência é visível por toda a faixa percentual. 
Por exemplo, em intensidade de 0%, a fluorescência é visível apenas 
com o conteúdo da luz branca mais dominante e, com a intensidade 
100%, a fluorescência é muito mais intensa e dominante.

1

	X Você também ajustar os valores "Intensity" da tela em tempo 
real usando o menu rotativo (2). 

2

Configuração da intensidade mínima – 0%

Configuração da intensidade média – 50%

Configuração da intensidade máxima – 100%

21.1.6 BrightCare 
	X Para evitar a iluminação intensiva em distâncias de trabalho 

curtas BrightCare (1) para GLOW800 deve ser ativada. 

1

Por razões técnicas, em caso de grandes ampliações em distâncias 
de trabalho curtas, a intensidade de fluorescência sofre e a limitação 
da intensidade de excitação pelo Brightcare para GLOW800 pode ser 
desativada para melhor excitação e intensidade da fluorescência.

ADVERTÊNCIA

Se "BrightCare for GLOW800" estiver desligado, a intensi-
dade da luz pode prejudicar o paciente ao aplicar muita luz 
no tecido por um longo período no modo GLOW800!
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Visibilidade da fluorescência
A função GLOW800 otimiza automaticamente a visibilidade da 
fluorescência para receber a melhor imagem possível para uma 
ampla gama de trabalho dos parâmetros do microscópio e da 
dosagem ICG.
No entanto, esses parâmetros ainda terão impacto sobre a 
visibilidade da fluorescência como descrito a seguir para maiores 
otimizações.

Visibilidade FL =
Iluminação × Dosagem

Mag2 × WD2

Visibilidade FL: Brilho/perceptibilidade de fluorescência na tela
Iluminação: Intensidade da excitação do microscópio
Dosagem: Quantidade de ICG injetado em mg/kg
Mag.: Ampliação
WD: Distância de trabalho

A dosagem de ICG é decidida pelo anestesista e/ou cirurgião.

• Menos intensidade da excitação "Brightness GLOW800" e/ou 
uma dosagem ICG menor reduz a visibilidade da fluorescência, 
especialmente em uma ampliação alta e/ou em uma distância 
de trabalho longa. É possível observar menos visibilidade da 
fluorescência ou brilho de fluorescência em ampliação ou 
distância de trabalho menor.

• Mair intensidade da excitação "Brightness GLOW800" e/ou uma 
dosagem ICG maior aumenta a visibilidade da fluorescência, 
especialmente em uma ampliação alta e/ou em uma distância 
de trabalho longa e pode compensar a redução desses dois 
parâmetros ópticos.

A visibilidade da fluorescência pode diminuir mesmo com 
condições padrões se a eficiência do sistema de iluminação 
for reduzido ou se for o fim da vida útil da lâmpada de 
xenônio.

NOTA

Há uma limitação padrão para a WD (distância de trabalho) e Mag 
(ampliação) quando usar o modo GLOW800. Se WD e Mag estiverem 
acima desse limite antes de mudar par ao modo GLOW800, a WD e a 
Mag serão reduzidas quando entrar no modo GLOW800 e a imagem 
sairá de foco.

Essas limitações podem ser ajustadas pelo serviço de manutenção 
da Leica ou especialistas no produto se necessário e a influência da 
intensidade é compreendida.

NOTA

Enquanto usa a limitação de WD, pode ser necessário reposicionar o 
microscópio (atendendo o valor de limitação de WD ou aproximando 
mais que o valor de limitação de WD) para ter foco novamente.

Os valores de limitação de WD e Mag podem ser redefinidos pela 
equipe de assistência técnica da Leica com valores mais altos ou 
manis baixos, geralmente, para todos os usuários no menu de 
manutenção para que seja ajustado às necessidades do fluxo de 
trabalho cirúrgico.
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21.1.7 A seleção da pseudocor e a injeção da imagem na(s) ocular(es) com CaptiView 
	X Navegue até a página "Settings" como descrito em 21.1.1
	X Toque no ícone "AR Ocular Settings".

A página "AR Ocular Settings" abre:
	X Certifique-se de que está na aba "GLOW800".

A pseudocor pode ser definida para a visualização do monitor e as oculares* através da página "AR Ocular Settings".

*Com a injeção de imagem CaptiView opcional integrada aos microscópios cirúrgicos ARveo 8, as informações de fluorescência do GLOW800 
podem ser observadas na ocular direita, esquerda ou em ambas, como uma imagem digital injetada ou como uma sobreposição, depen-
dendo do tipo de observação de fluorescência observado e as configurações do CaptiView.

Com Pseudocolor configurado em "GREEN" ou "BLUE"
Você pode escolher que "Pseudocolor" seja "GREEN" (1) ou "BLUE" (2) para o sinal de pseudocor injetada e o sinal de fluorescência no 
monitor. A cor é indicada na página "AR Ocular Settings":

1 2

NOTA

Quando usar o cartão de teste, a pseudocor da fluorescência resulta na imagem do monitor e a imagem injetada na(s) ocular(es) deve 
parecer como abaixo:

"GREEN" "BLUE"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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A injeção das imagens do GLOW800 pode ser definida para cada usuário na aba "AR Ocular Settings" com o ajuste "GLOW800"  
e as seguintes opções:

• Olho esquerdo: "OFF" e Olho direito: "OFF"
Oculares: Caminho óptico em tempo real até o objeto em ambas 
as oculares direita e esquerda.

• Olho esquerdo: "OFF" e Olho direito: "Optical + Digital"
Oculares: A imagem de luz branca digital com fluorescência 
integrada no vídeo pseudocor na ocular direita e imagem 2D 
óptica na ocular esquerda

• Olho esquerdo: "OFF" e Olho direito: "Digital Only"
Oculares: No olho direito, o usuário verá a imagem digital com  
a cor de sobreposição selecionada na ocular direita.

• Olho esquerdo: "OFF + Digital" e Olho direito: "OFF"
Oculares: A imagem de luz branca óptica em tempo real com 
fluorescência de pseudocor digital superimposta na imagem 
óptica em tempo real na ocular direita:

• Olho esquerdo: "Optical + Digital" e Olho direito: "Optical + Digital"
Oculares: Sobreposição da imagem de fluorescência em 
pseudocor digital em ambas oculares.
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Com Pseudocolor configurado em OFF

• Olho esquerdo: "OFF" e Olho direito: "OFF"
Oculares: Caminho óptico em tempo real até o objeto em ambas 
as oculares direita e esquerda.

• Olho direito: "Digital Only"
Oculares: O olho esquerdo está ajustado em "OFF" 
automaticamente e na ocular direita, o usuário verá a imagem 
monocromático digital.

NOTA

Desabilitar "Pseudocolor" exibirá no monitor:
• a imagem de fluorescência monocromática no modo "Single 

image" ou
• a imagem de fluorescência monocromática e a imagem em luz 

branca digital no modo Picture-in-Picture ou no modo Side-by-
side dependendo das configurações na página "Viewing 
Configuration" (consulte 20.1.2). 

• Devido ao design do módulo CaptiView, "Digital Only"  
é possível apenas no lado direito.

• Usando os dispositivos deslizantes, você pode ajudar  
o brilho separadamente nos modos "Optical+Digital"  
e "Digital Only".

• Pseudocor: Exibição da cor no modo GLOW.

• Consulte o manual do usuário do respectivo sistema de 
injeção de imagem Leica (CaptiView).

• Se Pseudocolor for desligado para o GLOW800 no caso 
de injeção de imagem, a imagem de fluorescência 
sobreposta é feita em branco e preto na ocular direita.

• Se a imagem de GLOW800 for injetada na ocular 
esquerda ou em ambas, a visualização do monitor e a 
gravação devem mostrar um pequeno deslocamento do 
sinal de fluorescência para movimentos rápidos.

• Em caso de ampliação alta > 5,0×, recomenda-se 
desativar a injeção para evitar sobreposições com maior 
interferência por razões técnicas.
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Para o encaixe correto das sobreposições de fluorescência 
na(s) ocular(es), recomenda-se verificar o foco da imagem 
de fluorescência no monitor.

Para evitar a gravação ou exibição de imagens de 
fluorescência em duplicidade no monitor, desligue a 
sobreposição na ocular esquerda.

21.1.8 Seleção da pseudocor sem CaptiView
	X Se o CaptiView não estiver selecionado ou ativado, você ainda 

pode usar a página "AR Ocular Settings" para selecionar a 
pseudocor "GREEN", "BLUE" ou "OFF" para a visualização do 
monitor.
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21.2 Configurações GLOW800 
avançadas

São restritas às configurações do GLOW800 que estão acessíveis 
somente por um técnico de manutenção/especialista de produto.

21.2.1 Acesso a configurações de vendas

Página restrita. Acessível somente com o dongle de vendas 
conectado ao microscópio.

	X Abra a página "Options" tocando no ícone do menu no canto 
superior esquerdo da tela. 

1

	X Toque no botão "Settings" (1)

2

	X Toque no botão "Support" (2)

3

	X Pressione o botão "Sales" (3).
A página "Sales Settings" é exibida. 
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21.2.2 Faixa de ampliação e distância de trabalho  
do GLOW800

Páginas restritas. Acessível somente com o dongle de 
vendas conectado ao microscópio.

	X Navegue até a página "Sales Settings" como explicado no 
capítulo 21.2.1, "Acesso a configurações de vendas".

4

	X Toque no botão "FL and Video Settings" (4).
Isso abre a página "Fluorescence and Video Settings".
	X Toque na aba "GLOW800".

5 6

Através dessa configurações, você pode definir as faixas "Maximum 
WD" (5) e "Maximum Magnification" (6) para boa visibilidade da 
fluorescência.

O microscópio está configurado com uma distância  
de trabalho máxima de "325 mm" por padrão. A distância 
de trabalho máxima pode ser configurada a uma faixa  
de 225 mm a 600 mm.

21.2.3 Configurações de imagem e vídeo

Páginas restritas. Acessível somente com o dongle de 
vendas conectado ao microscópio.

Digital Zoom
	X Navegue até a página "Sales Settings" como explicado no 

capítulo 21.2.1, "Acesso a configurações de vendas".
	X Toque no botão "FL and Video Settings".
	X Toque na aba "General".

1 2 3

Com o "Digital Zoom" o formato do monitor é ajustado às necessi-
dades de cada usuário do GLOW. Há três formatos disponíveis que 
podem ser alterados com as opções de zoom digital (1, 2, 3).  
A configuração padrão é "Max. Height" (1).

	X Configurar a opção Digital Zoom em "Max Height" (1) - Encaixa 
o campo de visão máximo detectado no centro da tela do 
monitor da bancada.
	X Configurar a opção Digital Zoom em "Full Width" (2) - Encaixa  

o campo de visão totalmente horizontal da tela no monitor da 
bancada.
	X Configurar a opção Digital Zoom em "Full Screen" (3) - encaixa  

a diagonal do campo de visão na diagonal da tela do monitor  
de documentação. 
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Max. Height
Encaixa o campo de visão máximo detectado no centro da tela do 
monitor de documentação.
• Um formato de imagem praticamente redondo – resolução  

de vídeo total

Full width
Encaixa o campo de visão horizontal total na tela do monitor  
de documentação
	X formato com bordas arredondadas – resolução de vídeo 

horizontal total

Full screen:
encaixa a diagonal do campo de visão na diagonal da tela do 
monitor de documentação 
	X formato de imagem retangular – resolução de vídeo reduzida

As visualizações no monitor ou na ocular podem ser um 
pouco diferentes das imagens mostradas neste manual.

Configurações de imagem avançadas para GLOW800

Página restrita. Acessível somente com o dongle de vendas 
conectado ao microscópio.

	X Navegue até a página "Sales Settings" como explicado no 
capítulo 21.2.1, "Acesso a configurações de vendas". 
	X Toque no botão "Advanced Image Settings".

A página "Advanced Image Settings" abre:

Nessa seção, você pode adaptar os valores para Brightness, 
Contrast, Saturation e RGB.
Os valores padrão são definidos para resultar em boa distinção de 
áreas claras e escuras da imagem. Se for necessário modificar, cada 
valor pode ser ajustado às necessidades específicas usando os res-
pectivos dispositivos deslizantes. Os valores abaixo de 50% definem 
uma atenuação e acima de 50% um intensificação. Aplicar os novos 
valores irá adaptar a imagem imediatamente

Para melhorar o contraste das informações de fluorescência em 
relação às informações anatômicas em luz branca, as características 
das informações anatômicas de luz branca podem ser adaptadas em 
"Advanced Image Settings": 
	X Toque na aba "GLOW800"
	X Redução da saturação da cor das informações de luz branca da 

imagem GLOW800 com o dispositivo deslizante "Saturation". 
Com menos saturação, a parte de luz branca da imagem torna-se 
menos saturada e as informações de fluorescência da pseudocor  
é mais destacada.

e/ou
	X Redução do brilho das informações de luz branca da imagem 

GLOW800 com o dispositivo deslizante "Brightness". 
O brilho mais baixo da parte de luz branca da imagem aumenta o 
contraste e a visibilidade das informações de fluorescência com 
pseudocor.
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Para verificar o equilíbrio da cor, as áreas de cor na frente e no verso 
do cartão de teste GLOW800 podem ser usadas para comparação 
com a imagem óptica original nas oculares com a imagem de vídeo 
exibida no monitor.

Imagem do cartão de teste GLOW800 – frente

Imagem do cartão de teste GLOW800 – verso

Quando o modo GLOW800 não está ativo: 
	X O usuário tem a opção de alterar os valores do parâmetro  

de imagem.

O modo GLOW800 está ativo:
	X O usuário verá a imagem em tempo real no modo de pré-

visualização e tem a opção de mudar os valores do parâmetro de 
imagem que serão refletidos imediatamente na imagem ao vivo.

Equilíbrio do branco
"Auto White Balance" (1) pode ser usado para o modo "White Light" 
somente.

1

Para ajustar novamente o Color Balance com uma referência 
padrão, coloque um objeto branco sob o microscópio que cubra 
todo o campo de visão, ajuste a intensidade da iluminação com  
o nível necessário e toque no botão "Auto White Balance" (1).
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22 Gravação
22.1 Iniciar a gravação / salvar imagem
Ativar/desativar o modo GLOW800 (usando os botões atribuídos na 
alça e/ou pedal) inicia/para a gravação automaticamente. Depois de 
3 minutos, o modo e a gravação irão parar automaticamente e vol-
tará para o modo de luz branca. Adicionalmente, você pode tirar 
fotos GLOW800 usando a alça e/ou pedal atribuído ou o ícone da 
câmera (2) no painel touch.

1 2

Consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico 
ARveo 8 para instruções detalhadas sobre como usar o 
sistema de gravação integrado.

22.2 Playback
22.2.1 Via alça/pedal 
	X A última sequência GLOW800 gravada pode ser reproduzida ao 

pressionar o botão de reprodução atribuído na alça do microscó-
pio (consulte o manual do usuário do ARveo8 para uma lista 
completa de todas as funções atribuíveis). A reprodução é exi-
bida é mostrada apenas no monitor, indicada por uma moldura 
amarela ao redor do display de vídeo.
	X Para parar a reprodução, pressione o botão de reprodução 

novamente.

22.2.2 Através do painel touch
	X Toque no ícone "Data review" (1) para listar as gravações para 

visualização e cópia.

1

O menu a seguir aparece:

2 3

	X Pressione o botão "Preview & Export" (3). 
A lista de gravações e imagens salvas é exibida:

	X Para revisar os vídeos ou as imagens, toque em sua miniatura.
Isso mostra uma visualização detalhada do vídeo ou imagem no 
painel touch. 

4

O reprodutor de vídeo permite navegar pela linha do tempo. Tocar 
no ícone de extensão (4) exibe a reprodução no monitor e no painel 
touch.
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23 Preparação antes da 
cirurgia (ARveo 8)

23.1 Seleção de um perfil com 
configurações GLOW800

 
	X Selecione um perfil de cirurgião para o qual o perfil do 

GLOW800 já foi definido na página "Select surgeon":
Se o perfil não existir, você precisa criar um novo perfil do cirurgião.

23.2 Criação de um novo perfil 
do cirurgião

23.2.1 Registre os detalhes do novo perfil
	X Pressione o botão "Create New" (1) na página "Select surgeon":

1
A página "Create New Surgeon Profile" é exibida

 
	X Preencha, pelo menos, os dados obrigatório para um perfil do 

cirurgião, ou seja, primeiro nome e um acrônimo de três letras 
exclusivo. Campos marcados com um * são obrigatórios.

Você pode inserir seu último nome e uma "passcode" para 
proteger suas configurações. Isso é recomendado para evitar 
alterações acidentais feitas por outros cirurgiões ou alguém 
da equipe. Observe que a "passcode" precisa ser digitada 
duas vezes para que seja confirmada.

1 2

Você pode pressionar "Copy" (1) ou "Create New" (2). 
• A função "Copy" (veja a seção 23.2.2) permite copiar as configu-

rações de um perfil de cirurgião predefinido ou existente que 
pode ser adaptado para atender suas necessidades.

• A função "Create New" (veja a seção 23.2.3) permite iniciar 
usando uma lista em branco de configurações de entrada do 
usuário que você pode modificar e salvar.
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23.2.2 Cópia das configurações de uma predefinição GLOW800 (Vascular) ou perfil de cirurgião existente
Essa seção descreve como você pode copiar as configurações existentes no perfil de cirurgião que acabou de criar usando um perfil de 
cirurgião existente ou GLOW800 (Vascular) predefinido.

	X Pressione o botão "Copy" (1) na página "Create New Surgeon Profile".

1

A lista de perfis existentes e predefinidos é exibida na tela:

1 2

Os perfis predefinidos na fábrica são exibidas na parte superior e, 
geralmente, são pré-fixados com um sublinhado (ex.: _Vascular)

 Agora, você tem duas novas opções: 

Copiar a pré-configuração GLOW800 (Vascular) predefinida Copiar as configurações de um perfil de cirurgião existente
	X Clique no perfil "_Vascular" (1) e confirme com "OK" (2)

A caixa de diálogo fecha e o perfil Vascular é copiado no perfil 
do cirurgião e permite a ativação do modo GLOW800 ao pres-
sionar o joystick da alça esquerda para a esquerda.
	X Pressione o botão "Create New" para registrar o novo perfil de 

cirurgião.

	X Clique no perfil do cirurgião que deseja copiar e confirme com 
"OK" (2).
A caixa de diálogo fecha. O perfil de cirurgião selecionado e  
o mapeamento das funções são copiado para o novo perfil de 
cirurgião que você acabou de criar.
	X Pressione o botão "Create New" para registrar o novo perfil de 

cirurgião.
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Em ambos os casos (copiar uma predefinição Vascular ou um perfil de cirurgião existente), a tela em tempo real é exibida depois de 
pressionar "Create New". Você pode ver o nome do perfil do cirurgião no canto direito superior da tela (1):

1

	X Agora, você pode seguir as etapas descritas na seção 23.2.4 para configurar as configurações de entrada do usuário.
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23.2.3 Criação de um novo perfil
Para criar um novo perfil, você deve seguir as etapas descritas em 
23.2.1. 
	X Depois de inserir os dados do novo cirurgião, em vez de 

pressionar "Copy", pressione o botão "Create New" para 
registrar o novo perfil. 
Isso registrará o novo perfil de cirurgião com uma lista em 
branco de configurações que estão prontas para você 
configurar.
A tela em tempo real é exibida e você pode ver o nome do perfil 
do cirurgião no canto direito superior da tela (1):

1

	X Agora, você pode seguir as etapas descritas na seção 23.2.4 para 
configurar as configurações de entrada do usuário. 

23.2.4 Configuração das entradas do usuário 
nas alças

Certifique-se de que você está na tela em tempo real para o perfil 
de cirurgião selecionado ou recentemente criado:

1

	X Pressione o botão do menu (1) no canto superior direito da tela 
para mostrar a lista de opções.
A tela de opções é exibida:

2
	X Toque no botão "User Inputs" (2) para abrir o menu "User Inputs".

O menu "User Inputs" é exibido:

3
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	X Pressione o botão "Handles" (3) para mostrar as configurações 
"Left Handle".
A tela de configuração da alça esquerda é exibida:

Agora, você pode visualizar ou editar as configurações da alça para 
o perfil de cirurgião selecionado.

NOTA
	X Clique em "Right" se quiser configurar a alça direita.

23.2.5 Exemplo de como atribuir a função 
GLOW800

O exemplo a seguir mostra como você pode atribuir a função ligar/
desligar GLOW800 a um botão na alça esquerda.

NOTA
Esse processo também pode ser usado para qualquer botão que 
você quiser atribuir outra função. 

	X Quando você estiver na página de configuração da alça, clique 
no botão que deseja atribuir para a ativação do modo 
GLOW800.
Isso exibirá a janela pop-up "Select function" para o botão 
selecionado:

1
	X Selecione a aba "Fluorescence" (1).

Uma lista de funções FL disponíveis será exibida:

2 3
	X Selecione a função GLOW800 (2) e toque em "Confirm" (3) para 

armazenar as configurações.

Pressione "Delete" para voltar e "Cancel" se você quiser 
selecionar outra função.

Uma visão geral funcional da alça esquerda será exibida:
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4
	X Toque no botão "Back" (4) quando tiver terminado de adaptar 

suas configurações.
A janela "Save Surgeon Settings" será exibida:

5 6

	X Salve e armazene as configurações ao pressionar "Yes, change  
in profile" (6). Se não quiser armazenar as configurações, pres-
sione "No, only use now" (5).
	X Volte na hierarquia do menu pressionando "Back" 

repetidamente até retornar para a página "Options":

7
	X Pressione "X" (7) para voltar para a tela em tempo real.

A tela de tempo real é exibida:

23.2.6 Seleção de predefinição do GLOW800

NOTA
A predefinição pode ser usada para habilitar rapidamente a 
funcionalidade ligar/desligar GLOW800 no microscópio.

Esse perfil predefinido pode ser usado e modificado, mas todas as 
alterações feitas nas configurações do perfil não serão armazena-
das, portanto, cada vez que iniciar, as configurações padrão do per-
fil serão restauradas.

Mover o joystick na alça esquerda para a esquerda ativa, resp. 
desativa o modo GLOW800.

Essa predefinição também pode ser usada com um ponto de partida 
quando criar um novo perfil do cirurgião (veja 23.2.2).

Como as modificações para essa definição não podem ser salvas, é 
altamente recomendado criar um novo perfil de cirurgião para um 
fluxo de trabalho completo.

1

	X No menu "Select Surgeon", toque o botão "Show preset 
profiles" (1) para receber uma lista de perfis predefinidos, 
dependendo das licenças instaladas.
A lista de "Preset profiles" é exibida:
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2

	X Selecione o "_Vascular" predefinido (2).
Quando escolher esse perfil predefinido, um popup aparecerá para 
notificar ao usuário sobre as limitações do perfil.

É altamente recomendado alterar um perfil existente ou adicionar 
um novo perfil dr cirurgião para integrar a função GLOW800 em um 
novo fluxo de trabalho completo.

As funções a seguir são atribuídas quando selecionar o GLOW800 
predefinido: 

Sequência de etapas

alça esquerda alça direita

GLOW800 
On/O� Playback

Y+

Y–

X– X+

Você pode voltar para o modo de luz branca pressionando o 
joystick da alça esquerda para a esquerda novamente.
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24 Verifique a iluminação, 
a função e o ajuste

24.1 Lista de verificação anterior 
à operação (GLOW800)

Limpeza dos acessórios óticos
	X Verifique a limpeza dos acessórios óticos.
	X Remova a poeira e a sujeira.

Aplicação GLOW800
	X Ao usar o GLOW800 certifique-se ter um ultrassom Doppler ou 

dispositivo semelhante para uso caso não seja possível visualizar 
o fluxo sanguíneo ou se a visualização for insuficiente com o 
procedimento do ICG/GLOW800.

Estabilização
	X Equilibre o microscópio após ele ser reequipado (consulte o 

manual do usuário do microscópio cirúrgico Leica).

Verificação operacional 
	X Ligue o microscópio.
	X Ligue a iluminação. 
	X Verifique a iluminação do microscópio.
	X Teste o GLOW800 com o cartão de teste.

Esterilidade
	X Aplique um campo cirúrgico estéril.

Para componentes esterilizáveis, consulte o manual do 
usuário do respectivo microscópio cirúrgico Leica. 

24.2 Cartão de teste
É necessário usar o cartão de teste GLOW800 para verificar e testar 
a função GLOW800, verificar o ajuste correto da luz branca e da 
imagem de fluorescência e para verificar o nível de iluminação.

ADVERTÊNCIA

Risco de infecção devido ao cartão de teste GLOW800 não 
estéril.
	X Não use o cartão de teste GLOW800 em um campo estéril. 
	X Use somente em um ambiente não-estéril.
	X Somente verifique a iluminação do microscópio em um 

ambiente não-estéril. 
	X Certifique-se de usar a configuração parfocal precisa  

do microscópio cirúrgico Leica. Siga as instruções na 
configuração parfocal.

Prepare o teste como segue:

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 Diminua gradualmente os campos de intensidade NIR de 
0=claro a 9=escuro

2 Baixa intensidade da área de fluorescência NIR incluindo 4 áreas 
de core de luz branca diferentes

3 Ponto circular do sinal de fluorescência NIR de alta intensidade
4 Furo para fixar o cartão
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24.3 Preparação

ADVERTÊNCIA

Usuário selecionado com uma função de fluorescência 
programada.
	X O usuário correto está ativado.
	X É realizada a verificação dos preparativos.
	X A lâmpada de iluminação do microscópio está dentro 

das tolerâncias (consulte o manual do usuário do 
microscópio cirúrgico Leica).

Prepare o teste como segue:
	X Para testes gerais, use o ajuste predefinido do GLOW800.
	X Coloque o cartão de teste GLOW800 sob o microscópio.

ADVERTÊNCIA

Risco de infecção devido ao cartão de teste GLOW800 não 
estéril.
	X Não use o cartão de teste GLOW800 em um campo estéril. 
	X Use somente em um ambiente não-estéril.
	X Somente verifique a iluminação do microscópio em um 

ambiente não-estéril. 
	X Certifique-se de usar a configuração parfocal precisa do 

microscópio cirúrgico Leica. Siga as instruções na 
configuração parfocal.

	X Ajuste a distância de trabalho (WD) como 350 mm.
	X Para evitar reflexos, posicione o microscópio em um ângulo 

pequeno mas suficiente sobre o cartão de teste.
	X Siga as instruções na configuração parfocal.
	X Ajuste o foco reposicionando o microscópio com a ampliação 

máxima (Não o foco!).
	X Após posicionar e focalizar, ajuste a ampliação como 3,0×.
	X Mova o cartão de teste para o centro do campo de visão.
	X Alterne para o modo GLOW800 pressionando o botão GLOW800 

On/Off na alça.
	X Ajuste a iluminação da fluorescência como 50%.
	X O cartão de teste GLOW800 pode ser observado na ocular em luz 

branca e no monitor opcional na fluorescência com luz branca.

D
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t.d
e 
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 =
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50
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1 Bancada do microscópio
2 Cartão de teste

Visualização da ocular:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Aparência do cartão de teste na observação em luz branca:
Furos nos quadrados de cores permitirão verificar o ajuste da 
fluorescência e a imagem em luz branca.
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24.4 Áreas funcionais do cartão 
de teste

Testes no modo de observação da fluorescência com luz branca
Verifique o ajuste correto da imagem de fluorescência com 
a imagem com luz branca.

1. Todos os pontos de fluorescência claros precisam se encaixar 
precisamente nos furos dos quadrados de cores (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. Verifique a intensidade da fluorescência (A–D).
Na WD necessária = 350 mm, 
Ampliação = 3,0× e 
Brilho GLOW800 = 50%
No modo de fluorescência GLOW800 pelo menos as 
barras de fluorescência 1-6 precisam estar visíveis (E)!

3. Verifique se a pseudocor de fluorescência é a desejada.

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. Verifique as cores (F–I) da imagem com luz branca no modo de 
luz branca. As cores suaves dos 4 quadrados de cor vermelho, 
amarelo, verde e azul devem ser exibidas nas mesmas cores no 
monitor de vídeo.

Testes no modo de observação da fluorescência em preto e branco

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Verifique a intensidade da fluorescência. A distância de ampliação 
necessária = 350 mm, ampliação = 3,0× e iluminação = 50% no 
modo de fluorescência GLOW800, as barras de fluorescência 1 a 6, 
pelo menos, devem estar visíveis.

Se houver menos barras visíveis, verifique se:
• o cartão não expirou;
• O limite está configurado em 0 % (mais baixo) a 100 % (mais alto).
• Os sistemas de iluminação funcionam como esperado:

• A leitura do luxímetro está ok
• As horas da lâmpada estão dentro da faixa
• Guia da luz está no formato correto

Entre em contato com a assistência técnica da Leica se for necessária 
uma análise mais detalhada.
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25 Operação
ADVERTÊNCIA

Perigo de ferimento ao paciente devido a um meio 
de fluorescência não aprovado.
	X Somente use meio de fluorescência aprovado para 

a aplicação planejada.

Ao usar o GLOW800, certifique-se de ter um ultrassom 
Doppler ou semelhante para uso caso não seja possível 
visualizar o fluxo sanguíneo ou se a visualização for 
insuficiente com o procedimento do ICG/GLOW800.

25.1 Uso do GLOW800
	X Ligue a iluminação do microscópio cirúrgico Leica. 
	X Selecione um usuário: Selecione a predefinição do usuário 

"Fluorescence Vascular GLOW800" ou um usuário do GLOW800 
próprio.

25.2 Controle das funções do 
GLOW800

Controle das funções do GLOW800, ex. na alça esquerda do 
microscópio 

Sequência de etapas

alça esquerda alça direita

GLOW800 
On/O� Playback

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 On/Off
A alça permite alternar entre o modo de luz branca 
(GLOW800 ativado/desativado) e o modo GLOW800. 

	X Pressione o joystick à esquerda para alternar entre os modos.

ADVERTÊNCIA 

Perigo de ferimento ao paciente devido à radiação excessiva 
do GLOW800.
	X Evite o use prolongado e/ou excessivamente frequente 

da radiação do GLOW800.

O modo GLOW800 é desabilitado automaticamente depois 
de 180 segundos (predefinido, o valor pode ser alterado) 
para evitar a exposição excessiva do paciente à radiação do 
GLOW800.

A função "GLOW800 On/Off" ativa a iluminação do 
GLOW800 e a câmera sensível do GLOW800, conecta os 
sinais de vídeo GLOW800 à saída e portas de vídeo do 
sistema e o vídeo é exibido no monitor.
Ao mesmo tempo, a gravação dos sinais de vídeo do 
GLOW800 é iniciada.
Quando o botão "GLOW800 On/Off" é pressionado 
novamente, o sistema volta ao modo de luz branca, 
desabilita as funções do GLOW800 e a gravação do 
GLOW800 é concluída.

Reprodução contínua 
	X Pressionar o joystick para a direita inicia a reprodução da última 

sequência gravada na unidade de gravação.

Sequência anterior
	X Ao pressionar o joystick repetidamente para trás, você pode 

voltar para as sequências do GLOW800 gravadas anteriormente. 
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26 Cuidados e manutenção
O GLOW800 é um acessório para microscópio cirúrgico Leica. 
Para cuidados e manutenção, consulte o manual do usuário 
do microscópio cirúrgico Leica.

27 Descarte
As respectivas leis nacionais aplicáveis devem ser observadas para o descarte dos produtos, com o envolvimento das empresas de descarte 
correspondentes. A embalagem da unidade deve ser reciclada.
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28 O que fazer se ...?
Se as funções operadas eletricamente não funcionarem corretamente, primeiro verifique sempre estes pontos: 
• A chave da alimentação está habilitada?
• Os cabos de alimentação estão conectados corretamente?
• Todos os cabos de conexão estão devidamente conectados?
• Todos os cabos de vídeo estão devidamente conectados?

28.1 Geral

Para mau funcionamento em relação ao microscópio cirúrgico Leica, consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico Leica.

28.2 GLOW800
28.2.1 Calibração

Observação Causa Correção

A injeção GLOW800 na ocular não encaixa com a 
imagem óptica.

A calibração do CaptiView é perdida 	X É necessário refazer a calibração. 
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

A imagem de fluorescência GLOW800 está 
alinhada incorretamente à imagem com luz 
branca.

A configuração para encaixe das imagens está 
incorreta.

	X As configurações precisam ser adaptadas 
para encaixar as duas imagens. 
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

28.2.2 VPU

Observação Causa Correção

Informações incorretas exibidas para a 
interpretação do usuário. 

Falha na calibração do algoritmo do dispositivo 	X Use o botão Reset para reiniciar/restabelecer 
o sistema.

Verificação pré-operacional incorreta 	X Repita o procedimento pré-operacional.
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

O sistema não está iniciando. Falha eletrônica 	X Entre em contato com a Assistência técnica 
Leica.

O sinal de vídeo mostra uma cruz vermelho / "X" 
vermelho

Perda do sinal da câmera 	X Use o botão Reset para reiniciar/restabelecer 
o sistema.
	X Entre em contato com a Assistência técnica 

Leica.

O sistema está congelado/não responde Falha na inicialização do software 	X Use o botão Reset para reiniciar/restabelecer 
o sistema.
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28.2.3 Limitação

Observação Causa Correção

Com alta ampliação a fluorescência GLOW800 fica 
dora de foco, embora a imagem em luz branca 
esteja nítida.

Na ampliação alta o foco NIR pode ficar diferente 
do foco de luz branca.

	X Reduza a ampliação até obter uma imagem 
GLOW800 nítida.

Algumas partes da imagem de fluorescência 
estão nítidas (região de interesse), outras estão 
fora de foco.

A fluorescência fora de foco não cobre o objeto,  
a fluorescência flutua sobre o objeto.

Mesmo quando a ROI está em foco, outras áreas 
de fluorescência podem não estar e produzir uma 
fluorescência que está atrapalhando. Se nem 
todas as áreas fluorescentes puderem ficar com 
foco, não há como evitar esse efeito.

A fluorescência dupla, uma flutuante com 
latência no monitor e no registro

Ao injetar a fluorescência na ocular esquerda  
a imagem de fluorescência é registrada e exibida 
duas vezes no monitor.

	X A fim de evitar a imagem de fluorescência 
dupla, a sobreposição na ocular esquerda 
precisa ser desligada.

O sinal de vazão está escuro/baixo, invisível ou 
com ruído.

O sinal de fluorescência está muito baixo devido  
à alta ampliação e/ou à distância de trabalho.

	X Certifique-se de que a iluminação/excitação 
do GLOW800 esteja configurada como 100 %, 
reduza a ampliação e/ou aumente a dose de 
ICG, se possível.

Com uma dosagem de ICG de 12,5 mg/75 kg o 
GLOW800 irá gerar imagens de fluorescência com 
boa visibilidade mesmo em ampliações ou distân-
cias de trabalho maiores.

A eficiência da lâmpada de iluminação está baixa 
e precisa ser substituída ou o sistema de 
iluminação está fora da especificação (baixa 
transmissão de luz pelo guia da iluminação por 
fibra ou o caminho do feixe de iluminação).

	X Verifique a vida útil da lâmpada de 
iluminação e o sistema de iluminação. 
	X Ligue para a Assistência Técnica Leica para 

uma análise profissional, se aplicável.

28.2.4 Correções feitas pelo usuário

Observação Causa Correção

Não há um imagem GLOW800 nítida nem uma 
imagem com luz branca nítida no monitor

O foco fino do vídeo não está ajustado 
corretamente. 

	X Pressione o botão parfocal ou ajuste o foco 
fino manualmente pressionando os botões 
(+) ou (–).

As configurações da dioptria da ocular do 
cirurgião estão incorretas e você trabalha fora da 
parfocalidade.

	X Pressione o botão parfocal, ajuste a distância 
de trabalho para receber uma imagem de 
vídeo nítida e ajuste as dioptrias 
corretamente.

O sinal de vazão é superexposto. Recipientes finos e perfusão são mostrados com 
muito brilho. Provavelmente, a concentração de 
ICG bolo é muito alta.

	X Reduza a dosagem do ICG para 12,5 mg/75 kg 
e/ou reduza o brilho GLOW (Intensidade de 
iluminação/excitação) para 50 %.

O sinal de vazão está saturado demais ou muito 
alto.

Não há mais transparência no sinal e ele parece 
estar muito baixo. É provável que a "Intensity" de 
GLOW esteja muito alta.

	X Reduza a "Intensity" de GLOW para o valor 
normal de 50 % ou menos.
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Observação Causa Correção

O sinal de vazão é baixo. A fluorescência está fraca, a vazão nos recipientes 
finos não é indicada. A concentração de ICG pode 
estar muito baixa.

	X Se possível, aumente a dosagem de ICG.

O sinal de vazão muito fraco. A "Intensity" de GLOW está muito baixa. 	X Aumente a Intensity" de GLOW, o padrão  
é 50 %.

A imagem de fluorescência injetada na ocular 
está fraca/pálida, embora o sinal no monitor 
esteja bom.

O sinal de fluorescência está muito baixo para 
uma boa sobreposição em ampliações e 
distâncias de trabalho maiores.

	X Reduza a ampliação e verifique as 
configurações de iluminação/excitação para 
pelo menos 100 %.

O brilho da imagem injetada está muito baixo. 	X Aumente o brilho da injeção CaptiView.

A imagem GLOW800 não está clara o bastante. Em distâncias de trabalho menores e ampliação 
alta, o BrightCare Plus reduzirá a iluminação/
excitação para o GLOW800.

	X Desative o BrightCare Plus para o GLOW800 
usar a máxima intensidade de excitação.

A imagem do GLOW800 exibe apenas 
fluorescência intensa alta. Baixa intensidade de 
fluorescência e falta de sinal de vazão nos 
recipientes finos.

O nível limite mais baixo está definido muito alto. 	X Reduza o nível de limite mais baixo para 
≤8 % para exibir a faixa completa da 
intensidade da fluorescência.

O sinal de vazão em recipientes finos não é visível 
em alguns casos, apenas o FL forte é indicado.

O "Lower Threshold" do GLOW foi configurado 
muito alto, possivelmente, por um comando da 
alça acidental.

	X Para evitar mudanças acidentais do limite, 
verifique se a função "+" ou "–" de "Lower 
Threshold" em GLOW está ativa em um botão 
da alça. Se estiver, exclua essa função nas 
configurações da alça.

O sinal de vazão para o contraste de objetos 
muito baixo 

A "Saturation" da cor da imagem GLOW está 
muito alta. 

	X Reduza a "Saturation" de GLOW.

Falta cores na imagem GLOW na parte de luz 
branca. 

A "Saturation" da cor da imagem GLOW está 
muito baixa. 

	X Aumente a "Saturation" de GLOW.
Observação  O aumento de "Saturation" pode 

reduzir o contraste da informações 
FL sobrepostas à imagem de 
objeto de luz branca.

A imagem de fluorescência injetada na ocular 
está fraca/pálida, embora o sinal no monitor 
esteja bom.

O sinal de fluorescência está muito baixo para 
uma boa sobreposição em ampliações e 
distâncias de trabalho maiores.

	X Reduza a ampliação e verifique as configura-
ções de iluminação/excitação para pelo 
menos 100 %.

2) O brilho da imagem injetada está muito baixo. 	X Aumente o brilho da injeção CaptiView.

Baixa fluorescência cobre grandes partes da 
imagem.

A radiação NIR externa é detectada e exibida. 	X Desligue a fonte de luz externa, a qual produz 
radiação NIR na gama espectral detectada  
do GLOW800 e/ou aumente o limite inferior 
para 8 %.

O sinal de fluorescência é refletido pelo tecido do 
entorno.

	X Aumente o limite inferior para 8 % a 12 %.

O ICG remanescente mostra baixa fluorescência. 	X Aumente o limite inferior para 8 % a 12 %.
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28.2.5 Mau funcionamento

Observação Causa Correção

A imagem GLOW não é exibida O modo GLOW800 não está ativo 	X Verifique se o LED de fluorescência e a 
unidade de controle exibem o modo 
GLOW800.
	X Verifique se a função GLOW800 On/Off está 

atribuída ao botão desejado e à alça.
	X Use o cartão de teste para um teste correto.
	X Se o problema persistir, entre em contato 

com a Assistência Técnica Leica.

Não há imagem GLOW800 nítida no monitor com 
baixa ampliação, mas a imagem com luz branca 
está nítida, mesmo com ampliações baixas.

O plano focal de fluorescência está desajustado. 	X Entre em contato com a Assistência técnica 
Leica.

Perturbação nos sinais de fluorescência 
especialmente fora do campo de visão

Luz NIR ambiente >800 nm detectada pela 
câmera GLOW no FoV externa, enquanto o ponto 
focal fica voltado para baixo.

	X Desligue a fonte de luz externa, a qual produz 
radiação NIR na gama espectral detectada do 
GLOW800.

A iluminação GLOW toque no contorno da 
cavidade e produz efeitos de fluorescência que 
atrapalham.

	X Feche a iris de iluminação para evitar a 
iluminação de áreas que não sejam de 
interesse.

A imagem de vídeo de fluorescência GLOW está 
imbuída no campo de visão total.

Luz NIR ambiente de uma fonte de luz da sala de 
cirurgia ou a iluminação da sala de cirurgia chega 
ao campo do objeto e é detectada pela câmera de 
fluorescência através de todo o FoV.

	X Desligue a fonte de luz NIR externa.
	X Para a detecção dessa fonte de luz na sala de 

cirurgia, desligue a iluminação do microscó-
pio e foco o microscópio no modo GLOW em 
um papel branco.
	X Enquanto o sinal falso estiver presente, a luz 

NIR ambiente está ativa. Desligue as fontes 
de luz da sala de cirurgia uma após a outra 
até que o problema desapareça.

O sinal de vazão aparece escuro em monitores 3D. A posição de visualização abaixo e/ou lateral-
mente ao eixo do monitor deixa a imagem obser-
vada mais escura.

	X Alinhe o eixo do monitor para que se encaixe 
na direção de observação.

28.2.6 Gravação integrada

Observação Causa Correção

Nem a imagem de fluorescência GLOW no 
monitor nem a injetada, apesar de ter funcionado 
antes

Não há mais espaço em disco na unidade de 
gravação do ARveo 8. 

	X Verifique a capacidade da unidade da 
gravação ARveo 8:
	X Se o espaço em disco da unidade de gravação 

do ARveo 8 estiver cheio, salve e exclua os 
dados do usuário não utilizados para obter 
espaço suficiente.
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29 Dados técnicos
29.1 Dados técnicosGLOW800
Excitação da fluorescência 790 nm (GLOW800)
Sinal de fluorescência 835 nm (GLOW800)

Espectros GLOW800

Sensor de imagem 3× 1/1,2" polegadas

Câmera NIR Alta sensibilidade, câmera de cor HD

Para dados técnicos relacionados ao microscópio cirúrgico Leica, 
consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico Leica.

Tamanho da imagem da câmera com relação ao campo de visão 

 

 

 

1 2 3

1 Tamanho da imagem da câmera
2 Campo de visão
3 Tamanho da tela

A figura mostra o tamanho da imagem da câmera em rela-
ção ao campo de visão para a câmera de vídeo visual e a 
câmera NIR GLOW800. Esteja ciente de que o campo de visão 
não é totalmente abordado no sistema de documentação.
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29.2 Compatibilidade

Microscópios cirúrgicos Leica ARveo 8

29.3 Condições ambientais

Em uso +10 °C a +40 °C 
+50 °F a +104 °F 
30 % a 95 % de umidade relativa 
800 mbar a 1060 mbar de pressão atmosférica

Armazenamento –30 °C a +70 °C 
–86 °F a +158 °F 
10 % a 100 % de umidade relativa 
500 mbar a 1060 mbar de pressão atmosférica

Transporte –30 °C a +70 °C 
–86 °F a +158 °F 
10 % a 100 % de umidade relativa 
500 mbar a 1060 mbar de pressão atmosférica

29.4 Padrões cumpridos
•  Equipamento médico elétrico, Parte 1: Geralmente definido para segurança em IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Compatibilidade eletromagnética: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• A Medical Division da Leica Microsystems (Schweiz) AG, detém os certificados do sistema de gestão para a norma internacional 

ISO 13485 referente à gestão da qualidade, garantia da qualidade e gestão ambiental.

30 Declaração do fabricante de compatibilidade eletromagnética 
(EMC)

O GLOW800 foi testado em combinação com os microscópios 
cirúrgicos Leica. Para a declaração EMC, consulte o manual 
do usuário do microscópio cirúrgico Leica.
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