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Vă mulţumim că aţi achiziţionat un sistem cu microscop chirurgical Leica.
La dezvoltarea sistemelor noaste am pus accentul cu precădere pe o modalitate  
de operare simplă şi autoexplicativă. Cu toate acestea, vă sugerăm să studiaţi în 
detaliu acest manual pentru a utiliza toate avantajele noului microscop chirurgical.
Informaţii importante cu privire la produsele şi serviciile oferite de Leica Micro
systems, precum şi adresa celei mai apropiate reprezentanţe, găsiţi pe pagina 
noastră web: 

www.leicamicrosystems.com

Vă mulţumim că aţi ales produsele noastre. Sperăm că vă veţi bucura de calitatea  
şi performanţa microscopului chirurgical Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
MaxSchmidheinyStrasse 201 CH9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

Exonerare de răspundere
Toate specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Informaţiile furnizate în acest manual sunt direct legate de utilizarea echipamen
tului. Decizia medicală rămâne în responsabilitatea medicului.
Leica Microsystems a depus toate eforturile pentru a furniza un manual complet  
şi clar, subliniind domeniile cheie ale utilizării produsului. Dacă sunt necesare 
informaţii suplimentare privind utilizarea produsului, vă rugăm să contactaţi 
reprezentantul local Leica.
Nu trebuie să utilizaţi niciodată un produs medical de la Leica Microsystems fără  
a înţelege pe deplin utilizarea şi performanţa produsului.

Răspunderea
Pentru răspunderea noastră, consultaţi termenii şi condiţiile standard de vânzare. 
Nimic din această clauză de excludere nu va limita oricare dintre obligaţiile noastre 
în niciun mod care nu este permis de legislaţia aplicabilă sau nu exclude niciuna 
dintre responsabilităţile noastre, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
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1 Introducere
1.1 Referitor la aceste instrucţiuni 

de utilizare
În acest manual de utilizare este descris sistemul camerei 
Leica HD C100.

Pe lângă notele privind utilizarea instrumentelor, aceste 
instrucţiuni de utilizare oferă informaţii importante 
privind siguranţa (vezi capitolul „Indicaţii privind 
siguranţa“).

XX Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de  
a utiliza produsul.

1.2 Simboluri din acest manual 
de utilizare

Simbolurile folosite în acest manual de utilizare au următoarea 
semnificaţie:

Simbol Cuvânt de 
avertizare

Semnificaţie

Avertisment Indică o situaţie potenţial periculoasă  
sau o utilizare necorespunzătoare care  
ar putea duce la vătămări grave sau la 
moarte. 

Precauţie Indică o situaţie potenţial periculoasă  
sau o utilizare necorespunzătoare care, 
dacă nu este evitată, poate duce la 
vătămări minore sau moderate. 

Indicaţie Indică o situaţie potenţial periculoasă  
sau o utilizare necorespunzătoare care, 
dacă nu este evitată, poate duce la daune 
semnificative materiale, financiare şi de 
mediu.

Informaţii utile care vă ajută să folosiţi 
corect şi eficient produsul, din punct de 
vedere tehnic. 

XX  Solicitare pentru o acţiune; în acest caz 
trebuie să întreprindeţi o acţiune sau o 
serie de acţiuni.

2 Identificarea produsului
Codul modelului, numărul de serie al camerei dvs. şi unitatea de 
comandă se află pe etichetele de identificare pe partea dinapoi. 
XX Introduceţi aceste date în manualul de utilizare şi consultaţi 

întotdeauna acest lucru atunci când ne contactaţi sau atelierul  
de service pentru orice întrebări pe care le aveţi. 

Tipul de cameră Număr de serie

... ...

Tipul unităţii de 
comandă

Număr de serie

... ...
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3 Indicaţii privind siguranţa
Sistemul camereiLeica HD C100 reprezintă o tehnologie de ultimă 
oră. Cu toate acestea, pot apărea pericole în timpul funcţionării. 
XX Respectaţi întotdeauna instrucţiunile din acest manual de 

utilizare şi, în special, notele de siguranţă.

3.1 Scopul utilizării
• Sistemul de camere Leica HD C100 este un instrument optic 

pentru observare şi documentare care funcţionează împreună 
cu un microscop chirurgical Leica.

• Sistemul cameră Leica HD C100 poate fi utilizat numai în încăperi 
închise.

• Sistemul cameră Leica HD C100 este supus unor măsuri speciale 
de precauţie pentru compatibilitatea electromagnetică. 
Acesta trebuie instalat şi pus în funcţiune în conformitate 
cu instrucţiunile, declaraţiile producătorului şi distanţele 
de siguranţă recomandate (Tabelul 201, 202, 204, 206 în 
conformitate cu EN 6060112: 2001, ediţia a 2a/a 3a).

• Echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile, precum 
şi echipamentul fix de comunicare, pot avea un efect negativ 
asupra fiabilităţii funcţionalităţii Leica HD C100 sistemului 
cameră.

3.2 Indicaţie pentru utilizare
• Camera HD C100 este utilizată pentru a afişa câmpul vizual al 

chirurgului, captează imagini statice şi înregistrează video.
• Aceste instrucţiuni de utilizare sunt destinate medicilor, 

asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal medical 
şi tehnic care pregătesc, operează sau întreţin aparatul. Este 
datoria proprietarului/operatorului dispozitivului să instruiască 
şi să informeze personalul de operare.

3.3 Contraindicaţii
Nu există contraindicaţii cunoscute pentru utilizare.

3.4 Indicaţii pentru persoana 
 responsabilă pentru instrument

XX Asiguraţivă că sistemul cameră este utilizat numai de personal 
calificat.
XX Asiguraţivă că acest Manual de utilizare este întotdeauna 

disponibil în locul în care se foloseşte sistemul cameră.
XX Verificaţi regulat dacă lucrările executate de personal se 

desfăşoară conform cu normele de protecţie a muncii.
XX Instruiţi cuprinzător utilizatorul nou şi explicaţii importanţa 

indicaţiilor de avertizare şi a mesajelor.
XX Alocaţi responsabilităţile pentru punerea în funcţiune, operare  

şi întreţinere. Monitorizaţi respectarea acestui criteriu.
XX Nu utilizaţi sistemul cameră decât dacă este în stare bună.
XX Semnalaţi deficienţele produsului, care periclitează securitatea 

persoanelor, la reprezentanţa dumneavoastră Leica sau la 
Leica Microsystems (Switzerland) AG, 9435 Heerbrugg.
XX Dacă utilizaţi accesorii de la alţi producători cu microscopul 

chirurgical, asiguraţivă că aceşti producători confirmă faptul  
că această combinaţie este sigură de utilizat. Respectaţi 
instrucţiunile din manualul de utilizare pentru aceste accesorii.
XX Modificările şi lucrările de întreţinere a sistemului cameră pot fi 

efectuate numai de către profesionişti autorizaţi în mod expres 
de Leica.
XX Doar piese de schimb originale Leica pot fi utilizate la servisarea 

produsului.
XX După efectuarea reparaţiilor sau a modificărilor tehnice, aparatul 

trebuie reglat din nou, cu respectarea specificaţiilor noastre 
tehnice.
XX Dacă la aparat se efectuează modificări sau revizii de către 

persoane neautorizate, dacă este întreţinut necorespunzător  
(în condiţiile în care întreţinerea curentă nu este efectuată de 
noi) sau dacă aparatul este manevrat necorespunzător, orice 
răspundere a firmei Leica este exclusă.
XX Influenţa pe care o are sistemul cameră Leica HD C100 asupra 

altor aparate a fost verificată conform EN 6060112. Sistemul  
a trecut testele de emisii şi de imunitate. Trebuie respectate 
măsurile de precauţie uzuale şi dispoziţiile de securitate privind 
radiaţiile electromagnetice şi de altă natură.
XX Echipamentele de comunicaţii RF portabile (inclusiv periferice, 

cum ar fi cablurile antenei şi antenele externe) nu trebuie să  
fie utilizate mai aproape de 30 cm (12 inch) pentru orice parte  
a Leica HD C100, inclusiv cablurile specificate de producător.  
În caz contrar, ar putea rezulta reducerea performanţelor acestui 
echipament.
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3.5 Calificările utilizatorului
Sistemul cameră Leica HD C100 poate fi utilizat doar de către medici 
şi de către personalul de asistenţă medicală care dispune de o 
calificare de specialitate corespunzătoare şi care este instruit în 
utilizarea aparatului. Nu este necesară o şcolarizare specială.

3.6 Indicaţii pentru utilizatorul 
instrumentului

XX Urmaţi instrucţiunile descrise aici.
XX Respectaţi directivele angajatorului privind organizarea şi 

siguranţa muncii.

3.7 Pericole în utilizare

AVERTISMENT

Pericol de vătămare cauzată de componente şi accesorii 
defecte
XX Nu utilizaţi sistemul cameră, microscopul chirurgical  

şi accesoriile decât dacă se află în stare bună.
XX Citiţi cu atenţie paginile următoare.

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
XX Puneţi în funcţiune sistemul numai când întreg echipa

mentul se află în poziţia potrivită (toate apărătoarele 
montate, uşile închise).
XX Se poate utiliza numai sursa de alimentare furnizată de 

Leica.
XX Pentru a evita riscul de electrocutare, dispozitivul trebuie 

conectat numai la reţeaua de alimentare cu conductor de 
protecţie.

AVERTISMENT

Pericol de vătămare prin rabatarea în jos a microscopului 
chirurgical
XX Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte de 

operaţie.
XX Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
XX Executaţi reechiparea numai cu braţul pivotant blocat.
XX După reechipare, reechilibraţi întotdeauna microscopul 

pe braţul pivotant.
XX Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, pentru 

al reechipa pe parcursul operaţiei.

AVERTISMENT

Pericol de vătămare prin căderea de piese
XX Executaţi toate lucrările şi reglajele la suportul ansam

blului optic înainte de operaţie.
XX Nu montaţi sau reechipaţi niciodată componente optice 

şi accesorii când instrumentul se află deasupra câmpului 
de operaţie.
XX Înainte de operaţie asiguraţivă asuprea montării corecte 

a componentelor optice şi accesoriilor.
XX Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, pentru 

al reechipa pe parcursul operaţiei.

PRECAUŢIE

Pentru configurarea autonomă a camerei
XX Nu atingeţi simultan conectorii accesibili şi pacienţii.

3.8 Semne şi etichete
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Plăcuţă cu date tehnice  
pe cameră

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

Plăcuţă cu date tehnice  
pe unitatea de comandă

Camera şi unitatea de comandă trebuie să aibă acelaşi număr 
de serie (SN)

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA  HD  C100
12V            2A
24W

Plăcuţa de 
identificare
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4 Design şi funcţionare
4.1 Componente

Sistemul cameră Leica HD C100conţine următoarele componente:
• Camera
• Unitatea de comandă
• Telecomanda

4.2 Accesoriile furnizate
• Cablu de conectare pentru 

cameră, lungime 5 m 
10 733 923

• USB 3.0 Thumb Drive

• Manual de utilizare/Manual 
de instalare 10 733 205

M
e
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User Manual 

10 733 205 - Version xx

Leica HD C100

4.3 Funcţie
Camera care este montată pe un adaptor video ia imagini de la un 
microscop chirurgical. 
Unitatea de control configurează setările camerei, şi oferă şi 
interfaţa pentru sistemele de monitorizare şi documentare,  
cum ar fi computerul, recorderul etc.
Semnalele sunt trimise simultan către dispozitive periferice diferite.
Camera poate fi operată de unitatea de comandă sau de telecomandă.

4.3.1 Semnale video acceptate
Unitatea de comandă poate emite simultan următoarele semnale 
video:
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) – pentru transmisia 

digitală completă a semnalelor video
• 3G HDSDI (High Definition Serial Digital Interface) – pentru 

transmiterea semnalelor video necomprimate pentru HD, 
conform standardului SMPTE 424M

• VIDEO/BNC – semnal video analog, adecvat în special pentru 
medii susceptibile la defecte

4.3.2 Conexiuni
Conexiuni la cameră

2

1

1 Interfaţă Cmount pentru montare pe un microscop
2 Ştecher cablu de conectare pentru cameră

Conexiuni pentru partea din spate a unităţii de comandă

�
�

� �
� �

�

�

1 Alimentare DC IN
2 Ieşire video HDSGI OUT
3 Port serial RS232C 
4 Ieşire video HDMI
5 Conexiune reţea LAN  pentru service
6 Ieşire video VIDEO OUT
7 Comutator DIP pentru a selecta PAL/NTSC
8 Intrare CAMERA
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5 Elemente de operare
5.1 Unitatea de comandă

� �
�

�
�

�
� � �

��
��

��

1 Receptor de telecomandă infraroşu
2 Buton Pornit/oprit cu inel LED
3 Buton „Automatic white balance“
4 Buton „Menu“
5 Buton „Back“
6 Reglaţi butonul pentru a naviga în meniu/apăsaţi pentru  

a selecta
7 Buton „Start/stop video recording“
8 Buton „Capture still image“
9 Buton „Scene data“
10 LEDuri pentru indicarea datelor de scenă selectate
11 Port USB
12 LED USB; luminează dacă este introdus USB thumb drive/un hard 

disk portabil

5.2 Telecomanda

�
�

�

�

�

�
�

�
�

1 Buton „Start/stop video recording“
2 Buton „Freeze live view/play or pause video“
3 Buton „Back“
4 Butoane pentru navigarea în meniu
5 Buton „Menu“
6 Buton „OK/confirm“
7 Buton „Gallery/live view“
8 Buton „Capture still image“
9 Buton „Automatic white balance“
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5.3 Exemplul de configurare

2

3

1

4

5

6

74

1 Conexiune serial la suport (telecomandă) 
2 12 VDCsupply cu ferită (3) pe lângă suportul de conexiune
3 Ferită (10 744 200)
4 Semnale video suplimentare disponibile 
5 Sistem documentaţie
6 Monitor
7 Conexiune la reţea (service)
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6 Ansamblu
6.1 Montarea camerei

Interfaţa Cmount a camerei este prinsă pe interfaţa Cmount a 
adaptorului video. 

6.2 Instalarea unităţii de comandă
Unitatea de comandă poate fi instalată sau configurată după cum 
urmează:
• În sau pe un suport
• Fixat permanent pe o placă de asamblare
• Pe un raft mobil sau un cărucior de dispozitiv
XX Plasaţi unitatea de comandă pe o suprafaţă adecvată, de 

exemplu pe un raft mobil sau pe un cărucior de dispozitiv.

Asamblaţi în sau pe un stativ
XX Consultaţi Manualul de instalare pentru stativul respectiv

Ansamblu fix cu placă de asamblare
XX Prindeţi placa de asamblare de un stativ sau un element similar.
XX Scoateţi cele 4 picioare de cauciuc de pe partea inferioară a 

unităţii de comandă.
XX Prindeţi unitatea de comandă de placa de asamblare.

Instalaţi pe un cărucior de dispozitiv sau ceva asemănător
XX Plasaţi unitatea de comandă pe o suprafaţă adecvată, de 

exemplu pe un cărucior de dispozitiv.

6.3 Selectaţi formatul video şi modul 
de operare

���

��
� � � �

Comutator Poziţie Sarcină

1 ON Mod service

OFF Mod de funcţionare

2 ON Mod service

OFF Mod de funcţionare

3 ON NTSC (60 Hz)

OFF PAL (50 Hz)

4 ON Mod service

OFF Mod de funcţionare
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6.4 Cablare

�
�

� �
� �

�

�

Conectaţi camera şi unitatea de comandă
XX Conectaţi cablul de conectare al camerei la cameră şi la priza (8) 

„CAMERA“ de pe unitatea de comandă. 

Conectaţi dispozitivele periferice la unitatea de comandă

Unitatea de comandă are 3 ieşiri video diferite pentru a conecta 
monitorul (monitoarele) şi sistemele de documentare.
Unitatea de comandă trebuie să aibă cel puţin un monitor conectat 
pentru a fi utilizat.
Sunt disponibile următoarele conexiuni:
• HDMI (4)
• 3G HDSDI (2)
• VIDEO (BNC) (6)
XX Conectaţi cablul de conectare al dispozitivului periferic la priza 

respectivă (2), (4) şi (6) a unităţii de comandă. 

Conectaţi sursa de alimentare

Leica HD C100 poate fi alimentat cu energie electrică peste 
alimentarea cu 12 V a microscopului.

XX Conectaţi sursa de alimentare de 12 V la priza (1) („DC IN“).
XX Porniţi microscopul.

Unitatea de comandă este conectată la sursa de alimentare.

6.5 Comutarea Leica HD C100 
 pornit/oprit

Leica HD C100 
XX Porniţi Leica HD C100 cu comutatorul pornit/oprit.

Inelul LEDului din jurul butonului pornit/oprit se aprinde,  
iar imaginea camerei este afişată pe monitorul conectat.
Sistemul este gata de funcţionare.
XX Porniţi dispozitivele periferice.

XX Pentru a opri, urmaţi secvenţa inversă a paşilor.
Inelul LEDului se stinge şi pe monitorul conectat nu este afişată 
nicio imagine.

Leica HD C100 cu alimentare de la microscopul chirurgical
XX Porniţi Leica HD C100 cu butonul pornit/oprit.

Inelul LEDului din jurul butonului pornit/oprit se aprinde,  
iar imaginea camerei este afişată pe monitorul conectat.
Sistemul este gata de funcţionare.

În următoarea fază de operare, sistemul cameră este pornit  
şi oprit de microscopul chirurgical.
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7 Configurarea sistemului
7.1 Prezentare generală meniu
Setările implicite din fabrică sunt tipărite cu caractere îngroşate.

COLOR AUTOWHITE CONTROL PRESS OK [To select]

WB MODE AUTO, MANUAL
RED LVL 0%  99%

BLUE LVL 0%  99%

BLACK LVL 0%  99%

CHROMA GAIN 0 … 21 … 99

EXPOSURE EXP MODE AUTO, MANUAL

EXPOSURE 1/8000 sec., 1/1024 sec., 1/960 sec., 1/480 sec., 1/240 sec., 1/120 sec., 1/100 sec., 1/60 sec., 1/50 sec., 
1/40 sec., 1/33 sec., 1/30 sec., 1/25 sec., 1/24 sec., 1/20 sec. 

GAIN 0  36 dB

ALC LEVEL 0% … 8% … 99%

ALC MASK AREA NO MASK, S CIRCLE, M CIRCLE, L CIRCLE, MANUAL (without mask)

GAMMA 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, RedReflex, FL400, FL560

ENHANCEMENT 0 … 6 … 11

ALC Limit SHUTTER TIME MAX 1/16000 sec., 1/8000 sec., 1/1024 sec., 1/960 sec., 1/480 sec., 1/240 sec., 
1/120 sec., 1/100 sec., 1/60 sec.

SHUTTER TIME MIN 1/16000 sec., 1/8000 sec., 1/1024 sec., 1/960 sec., 1/480 sec., 1/240 sec., 
1/120 sec., 1/100 sec., 1/60 sec.

SENSOR GAIN MAX 0  35 dB

RESOLUTION LIVE HD1080p, HD1080i

VIDEO OUTPUT PATTERN LIVE, COLOR BAR, GRAY SCALE, CROSS LINE

HDMI OUTPUT RGB, YUV

SETUP 
CAMERA

FLIP IMAGE 0, FLIP, MIRROR, MIRROR+FLIP

IMG ON SCREEN SHOW DATE ON, OFF
SHOW LOGO ON, OFF

LOGO WATERMARK 25%, 50%, 100%

LOGO POSITION STÂNGA SUS, DREAPTA SUS, STÂNGA JOS, DREAPTA JOS1 DREAPTA JOS2

SHOW SCENE ON, OFF
SHOW MESSAGE ON, OFF

USER SETUP LANGUAGE ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ, SUEDEZĂ, JAPONEZĂ

SHOW MENU 5 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 25 sec, 30 sec, INFINITY

REMOTE CONTROL EXT, IR
SET TIME & DATE DMY [dd mm yyyy hh:mm] 

MDY [mm dd yyyy hh:mm]

DNR ON, OFF

SET PREFIX Press OK [To select]

FACTORY RESET Press OK [To select]

SCENE FILES SAVE SCENE FILE Scene File 1, Scene File 2, Scene File 3, Scene File 4,Scene File 5

SELECT SCENE FILE Scene File 1, Scene File 2, Scene File 3,Scene File 4, Scene File 5

INFO Model No., Serial  No., hardware version, software version, Scene File, Video Format, Shutter Time, Sensor Gain, Date & Time, 
Camera Head status

EJECT USB Press OK [To select]



Configurarea sistemului

Leica HD C100 / Ref. 10 733 205 / Versiune 01 11

7.2 Operare meniu
Apelare meniu
XX Apăsaţi butonul  de pe unitatea de comandă sau de pe 

telecomandă.
Pe monitorul conectat va fi afişat meniul principal.
Primul element de meniu, „COLOR“, este afişat invers.

LEICA HD C100 MENU Vx.xx

COLOR
EXPOSURE
RESOLUTION
SETUP CAMERA
SCENE FILES
INFO
EJECT USB

Selectarea elementului de meniu şi configurarea modificărilor
XX Selectaţi elementul de meniu dorit, de exemplu, „resolution“,  

cu butonul rotativ sau cu butoanele  / .
XX Selectaţil apăsând butonul rotativ sau confirmaţi cu ajutorul 

butonului .
XX Selectaţi submeniul dorit, de exemplu, „LIVE“, cu butonul rotativ 

sau cu butoanele t / X.
Sunt afişate setările disponibile.

LEICA HD C100 MENU Vx.xx

LIVE t HD1080p X

VIDEO OUTPUT PATTERN LIVE
HDMI OUTPUT RGB

Selectaţi setările dorite, de exemplu, „HD1080p“, cu butonul rotativ 
sau cu butoanele t / X.
XX Confirmaţi setările apăsând butonul rotativ sau butonul .

Submeniul selectat este afişat din nou.

Setările nu se aplică până când nu apăsaţi butonul rotativ  
sau butonul . Când părăsiţi meniul de setări cu ajutorul 
butonului , se păstrează setările existente.

Înapoi la următorul nivel de meniu superior
XX Apăsaţi butonul  pentru a trece de la un submeniu la 

următorul nivel de meniu superior.

Meniul exit
XX Apăsaţi butonul  de pe unitatea de comandă sau de pe 

telecomandă.
Câmpul de meniu nu mai este afişat pe monitor.

7.3 Descrierea elementelor de meniu
7.3.1 Meniul „COLOR“

Auto-White Control (AWC)

Culoarea albă este afişată diferit în funcţie de sursa de lumină (lămpi 
fluorescente sau cu halogen sau lumină naturală). 
Dacă efectuaţi balansul de alb cu o lampă fluorescentă, dar treceţi  
la o lampă cu halogen, imaginea primeşte o tentă roşiatică. În caz 
contrar, imaginea primeşte o tentă albăstruie.
Balansul de alb are scopul de a compensa acest efect.
Secvenţă:
XX Selectaţi „Auto white balance“. 

După finalizare va apărea mesajul „AWC done“.
XX Ieşiţi din AutoWhite control apăsând butonul rotativ sau 

butonul  .

Modul „White balance“

Manual:
XX Acţionaţi balansul de alb cu elementul de meniu „AutoWhite 

control“.
AUTO:
Sistemul de cameră realizează automat un balans de alb în cazul 
unor condiţii de lumină modificate. 

Dacă este selectată setarea „Auto“, nu sunt posibile setări 
individuale de culoare.

Red level

Acest element de meniu este disponibil numai în modul balans de 
alb = setare manuală.
Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai mare tenta de roşu
Cu cât valoarea este mai mică, cu atât mai mare tenta de albastru (cyan)
Intervalul de reglare: 0 % ... 99 %

Blue level

Acest element de meniu este disponibil numai în modul balans de 
alb = setare manuală.
Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai mare tenta de albastru
Cu cât valoarea este mai mică, cu atât mai mare tenta de galben
Intervalul de reglare: 0 % ... 99 %

Cu valori mari pentru nivelul de roşu şi albastru, imaginea 
primeşte o tentă roşiatică (magenta). Cu valori reduse pentru 
nivelul de roşu şi albastru, imaginea primeşte o tentă verzuie.
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Black level

Cu cât este mai mare valoarea, cu atât este mai luminoasă culoarea 
neagră.
Cu cât este mai mică valoarea, cu atât este mai închisă culoarea 
neagră.
Intervalul de reglare: 0 % ... 99 %

Chroma Gain

Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai intensă este coloraţia.
Cu cât valoarea este mai mică, cu atât mai ştearsă este coloraţia.
Intervalul de reglare: 0 ... 99
Chroma Gain = 0: Imagine monocromă

7.3.2 Meniul „Exposure“

EXP Mode
• Auto Setare automată a parametrilor de expunere
• Manual Setare manuală a parametrilor de expunere

Exposure

Acest element de meniu este disponibil numai în modul = setare 
manuală.
Vitezele posibile de declanşare sunt:
1/8000 s, 1/1024 s, 1/960 s, 1/480 s, 1/240 s, 1/120 s, 1/100 s, 1/60 s, 
1/50 s, 1/40 s, 1/33 s, 1/30 s, 1/25 s, 1/24 s, 1/20 s. 

Gain

Acest element de meniu este disponibil numai în modul = setare 
manuală.
Cu cât imaginea este mai strălucitoare, cu atât expunerea este mai 
mică.
Cu cât este mai întunecată imaginea, cu atât expunerea este mai 
mare.
Intervalul de reglare: 0 ... 36 dB

Cu o expunere mare, şi zgomotul se măreşte.

Nivel ALC (Auto Light Control Level, reglară automată 
 luminozitate)

Acest element de meniu este disponibil numai în modul = setare 
automată.
Cu cât este mai mare valoarea, cu atât imaginea apare mai 
luminoasă.
Intervalul de reglare:  0 % ... 99 % 

ALC Mask area 

Acest element de meniu este disponibil numai în modul = setare 
automată.
ALC mask area defineşte secţiunea de imagine la care trebuie 
aplicată ajustarea automată a luminozităţii.

Setări posibile:  
No mask, S Circle, M Circle, L Circle, Manual
Procedură pentru mask area = manual

După selectarea opţiunii „Manual“, ecranul apare împărţit în 
câmpuri de 10 × 6.
Cursorul se află în câmpul din stânga sus.

XX Selectaţi câmpul dorit cu butonul rotativ sau cu butoanele 
cursorului t / X şi confirmaţi apăsând butonul rotativ sau 
butonul OK.
XX Utilizaţi aceeaşi procedură pentru alte câmpuri.

Gamma (adâncime culoare)

Cu cât este mai ridicată valoarea, cu atât este mai ridicat contrastul  
şi cu atât este mai închisă culoarea neagră.
Cu cât este mai scăzută valoarea, cu atât este mai scăzut contrastul  
şi cu atât este mai luminoasă culoarea neagră.
Intervalul de reglare: 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, RedReflex, FL400, 
FL560

Enhancement (expunere contrast)

Cu cât contrastul este mai mare, cu atât expunerea este mai mică.
Cu cât contrastul pentru imagine este mai redus, cu atât expunerea 
este mai mare.
Setări posibile:  0 ... 11

ALC Limit

Acest element de meniu este disponibil numai în modul = setare 
automată.
Setaţi limita pentru expunere.
• Timp maxim de declanşare 

Interval posibil de reglare: 1/16000 s, 1/8000 s, 1/1024 s, 1/960 s, 
1/480 s, 1/240 s, 1/120 s, 1/100 s, 1/60 s.

• Timp minim de declanşare 
Interval posibil de reglare: 1/16000 s, 1/8000 s, 1/1024 s, 1/960 s, 
1/480 s, 1/240 s, 1/120 s, 1/100 s, 1/60 s.

• Timp maxim de expunere 
Interval posibil de reglare: 0 ... 35 dB
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7.3.3 Meniul „Resolution“

Live

Modificaţi rezoluţia vizualizării live
Setare posibilă: HD1080p, HD1080i

Video output pattern

Selectarea unei probe pentru a testa camera şi monitorul
Setare posibilă: Live, Color bar, Gray scale, Cross line

HDMI output

Schimbaţi ieşirea pentru HDMI
Setare posibilă: RGB, YUV

7.3.4 Meniul „Setup camera“

Flip image

0 Original orientation
Flip Imaginea este oglindită orizontal
Mirror Imaginea este oglindită vertical
Mirror + Flip Imaginea este rotită la 180°
Image on screen

Show date Afişaţi data curentă pe marginea din dreapta jos. 
Setări posibile: pornit, oprit

Show logo Afişarea logoului Leica. 
Setări posibile: pornit, oprit

Logo watermark Afişarea logoului Leica precum un watermark.
Setări posibile: 25%, 50%, 100%

Logo position Selectaţi poziţia logoului Leica.
Setări posibile: Stânga sus, dreapta sus, stânga 
jos, dreapta jos1 (data şi ora sunt de asemenea 
afişate în această poziţie), dreapta jos2S

Show scene Afişează fişierul de scenă curent în dreapta jos.
Setări posibile: pornit, oprit

Show message Afişează mesajul de sistem în dreapta jos.
Setări posibile: pornit, oprit

User Set-up

Language Configurare meniul limbă.
Setări posibile: Engleză, germană, franceză, 
spaniolă, italiană, suedeză, japoneză

Show menu Meniul este închis automat dacă nicio operaţie 
nu este finalizată în timpul setat. 
Setări posibile: 5 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 
25 sec, 30 sec, INFINITY

Telecomanda Setaţi comanda prin RS232 sau prin infraroşu 
Setări posibile: Ext, IR

Set time and date
XX Selectaţi format dată: DMY (ZiuaLunaAnul) sau MDY (Luna

ZiuaAnul).
XX Introduceţi data şi ora în formatul selectat.

DNR (Digital noise reduction)

Această funcţie reduce zgomotul unei imagini. Cu aceasta, rezoluţia 
este, de asemenea, uşor redusă.
Setări posibile: pornit, oprit

Set prefix

Funcţia este de a schimba primele 5 caractere ale numelui fişierului.
Prefixul (primele 5 caractere) al numelui fişierului este afişat 
apăsând butonul  de pe telecomandă.

LEICA HD C100 MENU V1.0

L E I C A

XX Selectaţi caracterul care trebuie setat cu butoanele cursorului 
t / X şi confirmat prin apăsarea butonului .

Apare o tastatură. 
XX Selectaţi caracterul nou de pe tastatură folosind butoanele 

cursorului t / X şi confirmând prin apăsarea butonului .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L 
Z X C V B N M < > +

Factory reset

După selectarea opţiunii „Reset Settings to factory“, se va afişa un 
mesaj de confirmare; apare „Proceed to reset?“.
XX Selectaţi OK/cancel cu butonul rotativ sau cu butoanele 

cursorului t / X şi confirmaţi apăsând butonul rotativ sau 
butonul .

Sistemul resetează toate setările la setările din fabrică şi se va 
reporni.

7.3.5 Meniu „Scene Files“
Setările de meniu configurate anterior pentru anumiţi utilizatori, 
locaţii sau sarcini pot fi salvate ca „Scene data“ şi ulterior pot fi 
rechemate. Leica HD C100 oferă 5 locaţii de memorie („Scene Files“) 
pentru datele de scenă.

Save scene file

Atribuiţi setările curente la Scene Files 1 la Scene Files 5.
Dacă locaţia de memorie a fost deja atribuită, aceasta poate fi 
suprascrisă cu noile setări.
Setările salvate pot fi rechemate în orice moment cu locaţia de 
memorie atribuită („Scene Files“).
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Datele de scenă sunt atribuite în fabrică după cum urmează:

Scene Files Department

1 Neurosurgery

2 FL400

3 Cataract

4 Vitrectomy

5 FL560

Select scene file
XX Selectaţi de la Scene Files 1 la Scene Files 5 cu butonul  de pe 

unitatea de comandă sau cu butoanele cursorului t / X şi 
confirmaţi apăsând butonul .

Când selectaţi locaţia de memorie („Scene Files“), datele scenelor 
stocate sunt active.

7.3.6 Meniul „Info“
Următoarele informaţii sunt afişate prin apăsarea butonului  de pe 
telecomandă (exemplu):

MODEL : HDC100
NUMĂR DE SERIE: DDMMYYXXX
VERSIUNE HW: V1.0
VERSIUNE SW : V1.0
SCENE FILE : 1
VIDEO FORMAT : 1080p59.94
SHUTTER TIME : Jan60
SENSOR GAIN : 14 dB
DATE & TIME : 01/01/2018 0:02
CAMERA HEAD : CONNECTED

7.3.7 Meniul „Eject USB“
Funcţia este pentru a scoate dispozitivul de stocare USB în siguranţă 
din unitatea de control.

• Selectaţi EJECT USB înainte de a scoate dispozitivul de 
stocare USB.

• Scoateţi dispozitivul de stocare USB după ce apare 
mesajul „USB EJECTED SUCCESSFULLY“.

8 Pregătirea înainte 
de operaţie

8.1 Choosing scene data
Leica HD C100 poate salva 5 configuraţii pentru anumite sarcini sau 
medii ca date de scenă. 
Datele scene selectate în prezent sunt afişate de LEDuri cu ajutorul 
butonului „Scene data“ şi pe monitor (dacă este activat).

1

XX Apăsaţi butonul „Scene data“ (1) până când pe unitatea de 
comandă se aprinde LEDul pentru datele de scenă dorite.

Cu setările din fabrică, datele de scenă selectate apar pe monitor.
Leica HD C100 funcţionează imediat cu setările stocate.

Datele de scenă pot fi selectate numai pe unitatea de 
comandă.

Datele de scenă sunt atribuite în fabrică după cum urmează:

Scene Files Department

1 Neurosurgery

2 FL400

3 Cataract

4 Vitrectomy

5 FL560

Dacă lucraţi fără date de scenă
XX Configuraţi setările de meniu pentru mediul şi sarcina curentă.
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8.2 Efectuarea unui balans de alb
Este recomandat un balans de alb înainte de fiecare operaţie pentru 
o calitate optimă a imaginii.

Dacă este selectat „Balansul de alb“ = „Auto“ în meniu şi  
în datele de scenă selectate, sistemul camerei efectuează 
automat un balans de alb atunci când se schimbă condiţiile 
de lumină.

Balans de alb în „White balance mode“ = „Manual“
XX Apăsaţi butonul „AWC“ de pe unitatea de comandă sau de pe 

telecomandă.
Sistemul realizează un balans de alb automat.
După finalizare va apărea mesajul „AWC done“.
XX Ieşiţi din AutoWhite control apăsând butonul rotativ sau 

butonul .

8.3 Pregătirea fotografiilor/ 
videoclipurilor

Un dispozitiv de stocare USB trebuie conectat la unitatea de 
comandă, astfel încât fotografiile/videoclipurile să poată fi 
capturate/înregistrate cu sistemul de cameră Leica HD C100.

1

2

XX Scoateţi capacul protector al portului USB (1) de pe partea 
frontală a unităţii de comandă şi introduceţi dispozitivul de 
stocare USB.

LEDul (2) de deasupra portului se va aprinde. 
Leica HD C100 este gata să pregătească fotografii/videoclipuri.

• Dacă dispozitivul de stocare USB introdus nu are nicio 
altă capacitate, pe monitor apare mesajul „Storage 
device is full“.

• După scoaterea dispozitivului de stocare USB, puneţi 
capacul de protecţie (1) înapoi în priză.

• Dispozitivul de stocare USB trebuie formatat în sistemul 
de fişiere FAT32/exFAT.

• Nu deconectaţi dispozitivul de stocare USB în timpul 
înregistrării/capturării.

INDICAŢIE

Este necesar să utilizaţi USB 3.0 şi dispozitivul de stocare de 
mai sus cu o viteză de scriere de minimum 150 MB/s.

8.4 Pregătirea sistemului 
de documentare

XX Asiguraţivă că dispozitivele de documentare sunt conectate la 
unitatea de comandă.
XX Activaţi dispozitivul (dispozitivele) de documentare.
XX Verificaţi setările de pe dispozitivele de documentare şi, dacă 

este cazul, adaptaţile; consultaţi manualele de utilizare pentru 
dispozitivele de documentare.

8.5 Verificarea conexiunii camerei
XX Apăsaţi tasta „Info“ de pe unitatea de comandă sau de pe 

telecomandă.
Următoarele informaţii sunt afişate pe monitor (exemplu): 

MODEL : HDC100
NUMĂR DE SERIE: DDMMYYXXX
VERSIUNE HW: V1.0
VERSIUNE SW : V1.0
SCENE FILE : 1
VIDEO FORMAT : 1080p59.94
SHUTTER TIME : Jan60
SENSOR GAIN : 14 dB
DATE & TIME : 01/01/2018 0:02
CAMERA HEAD : CONNECTED

Dacă statusul pentru CAMERA HEAD este NOT CONNECTED
XX Verificaţi conexiunea dintre capul camerei şi unitatea de 

comandă.
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9 Operare
9.1 Îngheţaţi imaginea
XX Apăsaţi butonul  de pe unitatea de comandă.

Imaginea curentă este afişată îngheţată pe monitor.
XX Pentru a şterge imaginea îngheţată, apăsaţi din nou butonul 

de pe unitatea de comandă.
Imaginea live este afişată pe monitor.

• Funcţia „Freeze“ este posibilă numai cu ajutorul 
telecomenzii.

• Imaginea îngheţată poate fi captată apăsând butonul .

9.2 Realizarea de fotografii
XX Apăsaţi butonul  de pe unitatea de comandă sau de pe 

telecomandă.
Imaginea curentă este salvată pe dispozitivul de stocare USB în 
formatul de date .jpg.

Dacă este apăsat  butonul şi niciun dispozitiv de stocare 
USB nu este conectat la unitatea de control, pe monitor apare 
mesajul „No storage device is found“.

9.3 Înregistrarea videoclipurilor
XX Apăsaţi butonul  de pe unitatea de comandă sau de pe 

telecomandă pentru a porni înregistrarea video.
XX Apăsaţi din nou butonul  pentru a încheia înregistrarea video.

Videoul este salvat pe dispozitivul de stocare USB în formatul de 
date MP4.

9.4 Redarea fotografiilor
XX Apăsaţi butonul  de pe unitatea de comandă sau de pe 

butonul rotativ.
Se afişează lista fotografiilor făcute.
XX Selectaţi fotografia dorită cu butonul rotativ sau cu butoanele 

cursorului t / X şi confirmaţi apăsând butonul rotativ sau 
butonul .

Fotografia selectată este afişată pe monitor.

Nu utilizaţi funcţia de redare în combinaţie cu sistemele 
Autofocus sau IGS.

9.5 Redarea video-urilor
XX Apăsaţi butonul  de pe telecomandă sau de pe butonul rotativ.

Apare lista videoclipurilor înregistrate.
XX Selectaţi videoul dorit cu butonul rotativ sau cu butoanele 

cursorului t / X şi confirmaţi apăsând butonul rotativ sau 
butonul .

Videoul selectat este redat pe monitor.
XX Apăsaţi butonul  de pe telecomandă pentru a pune pe pauză 

sau pentru a închide videoul.
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10 Îngrijire şi întreţinere
10.1 Instrucţiuni de întreţinere
XX Păstraţi accesoriile pe care nu le folosiţi în spaţii fără praf.
XX Înlăturaţi praful cu un burduf de suflare şi o pensulă moale.
XX Protejaţi sistemul cameră de umezeală, vapori şi acizi, precum  

şi de substanţe alcaline şi caustice.
XX Nu păstraţi substanţe chimice în apropierea instrumentelor.
XX Protejaţi sistemul cameră de tratamente necorespunzătoare.
XX Nu conectaţi alte prize şi nici nu deşurubaţi sisteme optice şi 

piese mecanice numai dacă manualul prevede explicit acest 
lucru.
XX Protejaţi sistemul cameră de ulei sau alte substanţe unsuroase.
XX Nu ungeţi niciodată suprafeţele de ghidare şi nici piesele 

mecanice.
XX Înlăturaţi impurităţile grosiere cu o cârpă umedă de unică 

folosinţă.
XX Pentru dezinfectarea sistemului cameră utilizaţi preparate din 

grupa dezinfectanţilor de suprafeţe pe baza următoarelor 
substanţe active:
• Aldehide
• Alcooli
• Compuşi cuaternari de amoniu 

Din cauza posibilelor deteriorări ale materialelor, nu folosiţi 
niciodată preparate pe bază de:
• Compuşi care emit halogeni
• Acizi organici puternici
• Compuşi care emit oxigen

• Respectaţi indicaţiile producătorului de dezinfectanţi.
• Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu 

Leica Service.

10.2 Întreţinere
10.2.1 Camera şi unitatea de comandă
Camera şi unitatea de comandă nu au nevoie de întreţinere. 

10.2.2 Telecomanda
Dacă unitatea de comandă nu mai răspunde la telecomandă sau are 
doar un răspuns limitat, este necesară schimbarea bateriei.

XX Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii de pe partea 
din spate a telecomenzii şi scoateţi bateria veche.
XX Introduceţi noul tip de acumulator litiu CR2025, 3 V şi închideţi 

din nou capacul compartimentului bateriei.

Aruncaţi bateriile goale vechi în conformitate cu normele 
federale aplicabile.

10.3 Eliminarea ca deşeu

Respectaţi reglementările federale relevante la eliminarea 
dispozitivului.
Companiile adecvate de eliminare a deşeurilor trebuie 
utilizate.
Ambalajul aparatului se depune la centrele de reciclare  
a materialelor.
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11 Ce trebuie făcut ...?
În cazul defecţiunilor la funcţiile acţionate electric verificaţi întotdeauna mai întâi dacă:
• Alimentarea este corect conectată şi pornită?
• Sunt racordate corect toate cablurile de legătură?

Defecţiune:  Nu există nicio imagine pe monitor sau în sistemul  
de documentare

Cauză: Apariţia unei erori sau deteriorarea camerei şi/sau  
a unităţii de comandă.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi condiţiile de mediu.
XX Verificaţi defecţiunile mecanice.
XX Folosiţi sistemul de cameră în conformitate cu acest 

Manual de utilizare.
XX Verificaţi compatibilitatea dispozitivelor conectate.
XX Verificaţi cablurile.

Defecţiune:  Afişarea datei şi a timpului lipseşte sau este incorectă

Cauză: Bateria tampon din unitatea de comandă este goală. Remedierea defecţiunii:
XX Adresaţivă reprezentanţei zonale Leica.

Defecţiune:  Telecomanda nu mai reacţionează sau reacţionează 
insuficient

Cauza 1: Receptorul IR de pe partea frontală a unităţii de comandă 
este murdar.

Remedierea defecţiunii:
XX Curăţaţi unitatea de comandă cu   o cârpă umezită de 

unică folosinţă.

Cauza 2: Bateria acumulatorului de la telecomanda este goală Remedierea defecţiunii:
XX Schimbaţi bateria telecomenzii.

Defecţiune:  Funcţia butonului de operare de pe unitatea de comandă 
este insuficientă sau nu merge

Cauză: Comutatorul DIP de pe partea din spate a unităţii de 
comandă nu este în modul de funcţionare.

Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi comutatorul DIP, consultaţi secţiunea  

„6.3 Selectaţi formatul video şi modul de operare“, 
pagina 8.
XX Adresaţivă reprezentanţei zonale Leica.

Defecţiune:  Camera afişează numai bara de culoare

Cauză: Unitatea de comandă şi camera sunt incorect conectate. Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi cablurile.
XX Verificaţi conexiunea la priză.
XX Adresaţivă reprezentanţei zonale Leica.

Defecţiune:  Imagine neclară

Cauză: Adaptorul video este defocalizat. Remedierea defecţiunii:
XX Verificaţi compatibilitatea dispozitivelor conectate.
XX Adresaţivă reprezentanţei zonale Leica.

Defecţiune:  Balansul de alb nu este posibil

Cauză: Imagine prea luminoasă. Remedierea defecţiunii:
XX Activaţi ALC.
XX Selectaţi o diafragmă mai mică.
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12 Date tehnice
12.1 Date mecanice
Montarea camerei  cu o interfaţă Cmount 
Dimensiuni 

Camera 42 × 47 × 58 mm
Unitatea de comandă 170 × 44 × 159 mm

Masă  
Cameră 120 g
Unitatea de comandă 950 g

12.2 Date electrice
Leica HD C100

Alimentarea de la reţea 12 V ± 20 %
Puterea consumată ≤ 18 W
Baterie tampon 
(unitate de comandă)  baterie litiu CR1220, 3 V
Baterie telecomandă baterie litiu CR2025, 3 V

12.3 Date optice
Element de înregistrare 
a imaginii 1/2.8" progresiv 1cip CMOS(3M)
Număr de pixeli 2048(H)×1536(V) 
Format video SD(NTSC) sau SD(PAL) 

„1080/60P/60i“ sau „1080/50P/50i“ 
Raportul semnalzgomot 54 dB

12.4 Condiţii de mediu
Utilizare de la +10 °C la +40 °C (de la +50 °F la 

+104 °F) 
de la 30 % la 95 % umiditate 
de la 780 mbar la 1013 mbar presiune 
atmosferică

Depozitare  de la –40 °C la +70 °C (de la –40 °F la 
+158 °F) 
de la 10 % la 100 % umiditate 
de la 500 mbar la 1060 mbar presiune 
atmosferică

Transport  de la –40 °C la +70 °C (de la –40 °F la 
+158 °F) 
de la 10 % la 100 % umiditate 
de la 500 mbar la 1060 mbar presiune 
atmosferică

Atunci când camera HDC100 este integrată în sistemul de 
microscoape, unitatea de comandă a camerei care se află în 
compartimentul închis poate opera până la 50 °C. Cu toate 
acestea, temperatura ambiantă rămâne la maximum 40 °C.

12.5 Compatibilitatea electro-
magnetică (EMC)

Mediul pentru care instrumentul este adecvat:
Spitalele, cu excepţia echipamentelor chirurgicale de înaltă 
frecvenţă active în apropiere şi a încăperii ecranate RF a unui sistem 
ME pentru imagistica prin rezonanţă magnetică, unde intensitatea 
tulburărilor EM este ridicată.

Conformitate IEC 6060112:

Emisiile
• CISPR 11, clasa B, grupa 1
• Distorsiuni armonice conform IEC 6100032 Clasa B
• Tensiune şi fluctuaţie de tensiune conform IEC 6100033 Clasa B, 

figurile 37

Imunitate

Descărcări electrostatice  
IEC 6100042: CD ± 8 kV, AD ± 15 kV
Radiaţii RF Câmpuri EM  
IEC 6100043: 80–2700 MHz: 3 V/m
Radiaţii RF Câmpuri EM  
Proximitate câmpuri Wireless: 380–5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m
Electrice rapide Tranzitorii şi 
supracurenţi IEC 6100044: Reţea principală de alimentare 

AC: ± 2 kV / 100 kHz
Supratensiuni tranzitorii  
IEC 6100045: ± 1 kV sym.

± 2 kV unsym.
Perturbaţii induse de câmpurile RF  
IEC 6100046: 3 V rms
Câmp magnetic cu putere de 
frecvenţă nominală IEC 6100048: 3 A/m
Căderi de tensiune şi întreruperi 
IEC 61000411: Conform IEC 6060112:2014
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12.6 Standarde îndeplinite
Conformitate CE
• Directiva 93/42/CEE cu privire la produsele medicale inclusiv 

modificările
• Clasificare: Dispozitiv medical Clasa I
• Aparate medicale electrice, partea 1: 

Definite generale pentru securitate din EN 606011 
• Compatibilitatea electromagnetică: EN 6060112

Medical Division, din cadrul Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
deţine certificatele sistemului de management pentru standardele 
internaţionale ISO 13485 referitoare la managementul calităţii, 
asigurarea calităţii şi managementul mediului. 

12.7 Limitele de aplicabilitate
Sistemul cameră Leica HD C100 poate fi utilizat numai în încăperi 
închise. 

12.8 Control Unit Drill Pattern
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The fruitful collaboration ”with the user, for the user“ has always been the 
foundation of Leica Microsystems‘ innovative strength. On this  basis, we 
have developed our five corporate values: Pioneering,  High-end Quality, 
Team Spirit, Dedication to Science, and Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIOn
What does a surgeon expect from an outstanding surgical microscope?
Sharp, clear images, and a modular system aligned with the surgeon and 
OR staff needs.

Innovations for your practice
From the first surgical microscope with widefield optics in the 1980s to the 
first microscopes with Horizontal Optics and with LeD illumination, Leica 
Microsystems has been at the forefront of innovation in the development of 
surgical microscopes.

HD video, fluorescence and retinal viewing systems also demonstrate the 
continued innovative nature of the Leica team. We strive to provide the 
surgeon with leading edge technology to enhance performance, surgeon 
comfort, and patient outcomes.

The Medical Division, within Leica Microsystems (Schweiz) aG, 
holds the management system certificates for the international 
standards ISO 9001, ISO 13485, and ISO 14001 relating to quality 
management, quality assurance and environmental management. 

Leica Microsystems – an international company with a strong network of 
worldwide customer services:

Active worldwide Tel. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgium ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Denmark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germany ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 01 +49 64 41 29 41 55
Italy ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Netherlands ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spain ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Sweden ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Switzerland ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
United Kingdom ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698

Japan ∙ Tokyo +81 3 6758 5670 +81    3515 54336
Korea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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