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Hartelijk dank dat u voor een keratoscoop van leica hebt gekozen.

Wij hebben bij de ontwikkeling van onze systemen bijzonder veel aandacht 
besteed aan een eenvoudige, intuïtieve bediening. neemt u zich echter de 
tijd en lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u alle voordelen 
van uw leica-keratoscoop leert kennen en deze optimaal kunt benutten.

Belangrijke informatie over producten en diensten van leica Microsystems  
en het adres van de dichtstbijzijnde leica-dealer vindt u op onze website: 

www.leica-microsystems.com.

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u veel plezier en succes met  
uw nieuwe leica-keratoscoop.

leica Microsystems (schweiz) aG
Medical division
cH-9435 Heerbrugg
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 1 Inleiding
1.4 Opbouw en functie

1.4.1 Leveringsomvang

1

2

3

5

4

1 Huls, steriliseerbaar (3 stuks)
2 leica-keratoscoop
3 Metalen beugel voor de bevestiging van de aansluitkabel incl. getande 

ring en bevestigingsschroef (2 stuks)
4 inbussleutel, 2,5 mm
5 can-aansluitkabel

1.4.2 Werking

de leica-keratoscoop is een accessoire voor de leica-operatiemicroscopen M844, 
M822, M822 H en M820. de keratoscoop bestaat uit ringvormig aangebrachte 
leds.
als het licht van de leds op het hoornvlies valt, wordt het als een cirkel 
weergegeven. Bij afwijkingen in de vorm van de cirkel is er een afwijking 
van het hoornvlies.

Met de leica-keratoscoop kunnen alleen kwalitatieve uitspraken 
worden gedaan, geen kwantitatieve.

1.4.3 Componenten die in combinatie met de  
Leica-keratoscoop kunnen worden gebruikt

de leica-keratoscoop wordt rechtstreeks aan het objectief bevestigd. samen 
met de leica-keratoscoop kunnen de volgende componenten of toebehoren 
worden gebruikt:
•	 leica RUv800 (kan alleen tegelijkertijd worden gemonteerd)
•	 slit illuminator (wanneer opzijgezwenkt)
•	 ocUlUs BioM (kan alleen tegelijkertijd worden gemonteerd)
•	 steriele huls (kan alleen tegelijkertijd worden gemonteerd)

Uw leica-dealer adviseert u graag over de samenstelling van de 
geschikte toebehoren.

1.1 Over deze gebruiksaanwijzing
in deze gebruiksaanwijzing vindt u naast instructies over het 
gebruik ook belangrijke veiligheidsinstructies (zie het hoofdstuk 
"veiligheidsinstructies").

XX lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het 
product in gebruik te nemen.

1.2 Productidentificatie
de typeaanduiding en het serienummer van uw product staan vermeld  
op het typeplaatje. 
XX noteer deze gegevens in uw gebruiksaanwijzing/montagehandleiding 

en houd deze altijd bij de hand wanneer u contact opneemt met onze 
dealer of serviceafdeling.

Type Serienummer

 
...

 
...

1.3 Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt hebben de 
volgende betekenis:

Symbool Waarschu-
wingswoord

Betekenis

Waarschu-
wing

Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie 
of voor oneigenlijk gebruik dat ernstig of 
dodelijk lichamelijk letsel tot gevolg kan 
hebben.

Let op Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie 
of voor oneigenlijk gebruik dat licht 
lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Aanwijzing Waarschuwing voor een gevaarlijke situatie 
of voor oneigenlijk gebruik dat materiële 
schade, financiële schade of milieuschade tot 
gevolg kan hebben.

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

XX  instructie; hier moet u iets doen.
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2.3 Kwalificatie van de gebruiker
XX de leica-keratoscoop mag uitsluitend worden gebruikt door artsen  

en medisch assistenten die over een betreffende beroepskwalificatie 
beschikken en over de werking van het apparaat zijn geïnstrueerd.  
een specifieke scholing is niet noodzakelijk.

2.4 Aanwijzingen voor de gebruiker
XX Pas de hier beschreven instructies toe.
XX volg de aanwijzingen van de werkgever met betrekking tot de 

organisatie en veiligheid van het werk op.

2.5 Gevaren bij het gebruik

2.5.1 Fototoxische netvliesbeschadiging bij 
oogchirurgie

•	 de leica-keratoscoop is een accessoire voor een leica-operatiemicroscoop 
voor de oogheelkunde.

LeT op

Risico op oogbeschadiging bij een te lange bestralingsduur!
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk.  
Het risico op oogbeschadiging neemt toe met de bestralingsduur.
XX overschrijd bij de bestraling niet de preventieve richtwaarde 

(din en iso 15004-2:2007).een bestralingsduur met dit 
instrument van langer dan 120 minuten leidt tot overschrijding 
van de preventieve richtwaarde.

XX schakel de leica-keratoscoop na gebruik weer uit.
XX neem de waarschuwingsaanwijzingen in de 

gebruiksaanwijzing van de leica-operatiemicroscoop in acht.

2.1 Gebruik volgens de voorschriften
•	 de leica-keratoscoop is een accessoire voor een leica-operatiemicroscoop 

voor de oogheelkunde.
•	 de leica-keratoscoop bestaat uit een ring leds, waarvan het licht tijdens 

de operatie een afwijking van het hoornvlies kan aantonen.
•	 de leica-keratoscoop mag alleen in gesloten ruimtes worden gebruikt.
•	 Bij het werken met de leica-keratoscoop moeten speciale 

voorzorgsmaatregelen worden genomen met betrekking tot de 
elektromagnetische compatibiliteit (en 60601-1-2, 2e / 3e uitgave).  
de keratoscoop moet volgens de richtlijnen en aanwijzingen van de 
fabrikant worden geïnstalleerd en in gebruik genomen, waarbij de 
aanbevolen veiligheidsafstanden in acht moeten worden genomen. 
deze vindt u in de gebruiksaanwijzing van de leica-operatiemicroscoop.

2.2 Aanwijzingen voor de klant
XX Zorg ervoor dat alleen gekwalificeerd personeel met de leica-keratoscoop 

werkt.
XX Zorg ervoor dat deze gebruiksaanwijzing/montagehandleiding altijd in 

de buurt van de leica-keratoscoop beschikbaar is.
XX controleer regelmatig of het personeel zich tijdens het werk aan de 

veiligheidsvoorschriften houdt.
XX Geef de gebruiker uitgebreide instructies en leg hem de betekenis van 

de waarschuwingsborden en -aanwijzingen uit.
XX leg vast waar de verantwoordelijkheid ligt bij de ingebruikname, het gebruik 

en het onderhoud en zie erop toe dan men zich houdt aan de aanwijzingen.
XX Gebruik de leica-keratoscoop alleen wanneer deze in een onberispelijke 

toestand verkeert.
XX Meld defecten die een gevaar vormen voor de veiligheid van personen 

onmiddellijk bij uw leica-dealer.
XX als u toebehoren van andere fabrikanten gebruikt in combinatie met de 

leica-keratoscoop, controleer dan of de betreffende fabrikant een 
verklaring heeft afgegeven dat het accessoire veilig in combinatie met 
de keratoscoop kan worden gebruikt en neem de gebruiksaanwijzing 
van deze fabrikant in acht.

XX Wijzigingen of reparaties aan de leica-keratoscoop mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door personeel dat daartoe uitdrukkelijk door leica 
is gemachtigd.

XX voor de reparatie dienen uitsluitend originele onderdelen van leica te 
worden gebruikt.

XX na reparaties of technische wijzigingen dient het apparaat opnieuw te 
worden ingesteld, met inachtneming van onze technische voorschriften.

XX Wordt het apparaat door daartoe niet-gemachtigde personen gewijzigd 
of gerepareerd, wordt het op ondeskundige wijze onderhouden (in 
zoverre het onderhoud niet door ons wordt uitgevoerd), of op 
ondeskundige wijze gebruikt, dan is elke aansprakelijkheid van de kant 
van leica uitgesloten.

XX de beïnvloeding van andere apparaten door de leica-keratoscoop is 
volgens en 60601-1-2 gecontroleerd. de leica-keratoscoop heeft de 
emissie- en immuniteitstest doorstaan. Met betrekking tot de 
elektromagnetische en andere straling dienen de gebruikelijke 
voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen.

2 Veiligheidsinstructies
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2  veiligheidsinstructies

2.5.2 Algemene gevaren bij het gebruik

WAARSchuWInG
Gevaar voor letsel door beschadigde componenten of 
toebehoren.
XX  Gebruik de leica-keratoscoop, de operatiemicroscoop en de 

toebehoren alleen wanneer deze in een onberispelijke toestand 
verkeren.

XX lees de volgende pagina's grondig door.

WAARSchuWInG
Gevaar voor letsel door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
XX voer werkzaamheden en instellingen aan het statief vóór de 

operatie uit.
•	 voer nooit uitbalancerings- of ombouwwerkzaamheden uit 

boven het operatiegebied.
•	 voer ombouwwerkzaamheden alleen uit wanneer de 

zwenkarm geblokkeerd is.
•	 Balanceer na ombouwwerkzaamheden de operatiemicroscoop 

aan de zwenkarm uit.

WAARSchuWInG
Gevaar voor letsel door naar beneden vallende onderdelen!
XX voer werkzaamheden en instellingen aan het statief vóór de 

operatie uit.
XX Monteer nooit optische componenten en toebehoren of bouw 

deze nooit om boven het operatiegebied.
XX Zorg ervoor dat de optische componenten en toebehoren vóór 

de operatie correct gemonteerd zijn.
XX Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer tijdens 

de operatie ombouwwerkzaamheden moeten worden verricht.
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3.1 Voorbereiding
XX eventueel aanwezige toebehoren van het objectief verwijderen  

(zie aanwijzingen in de betreffende montagehandleidingen).

3.2 Montage
7

6

3

5

2

3

XX Plaats de leica-keratoscoop (2) zodanig op het objectief dat de aan/ 
uit-schakelaar (6) links zit.

XX schuif de leica-keratoscoop over het objectief tot deze gelijkligt met  
de onderkant van de operatiemicroscoop.

XX Bevestig de leica-keratoscoop met 3 inbuspennen (7) aan het objectief. 
draai de inbuspennen vast zodat de leica-keratoscoop niet meer van 
het objectief kan worden genomen.

XX verwijder de schroeven (3) aan de onderkant van de microscoop.

WAARSchuWInG
Gevaar voor letsel door naar beneden vallend 
bevestigingsmateriaal.
XX Gebruik getande ringen.
XX draai de schroeven met 0,7 nm vast.

XX Breng de can-aansluitkabel (5) aan de onderkant van de microscoop 
aan. Zet de kabel met de bijgeleverde schroeven, getande ringen en 
metalen beugels (3) met een schroevendraaier vast (aanhaalmoment: 
0,7 nm).

XX sluit de can-aansluitkabel aan op de can-bus van de 
operatiemicroscoop.

als er al een kabel op de can-bus is aangesloten, kan via een 
Y-kabel een tweede can-aansluiting worden gerealiseerd.

de leica-keratoscoop wordt door de operatiemicroscoop van 
spanning voorzien. er zijn geen verdere aansluitwerkzaamheden 
nodig.

3.3 Afrondende werkzaamheden
XX eerder verwijderde toebehoren weer monteren (zie aanwijzingen  

in de betreffende montagehandleidingen).

3 Montage
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4.1 Vóór de operatie
 
4.1.1 Functiecontrole

6

XX schakel de operatiemicroscoop in.
XX schakel de leica-keratoscoop met de aan/uit-schakelaar (6) in.

de leds branden.

WAARSchuWInG

Gevaar voor letsel door naar beneden vallende  
Leica-keratoscoop.
XX controleer vóór elke operatie of de leica-keratoscoop en het 

objectief goed vastzitten.
XX als de leica-keratoscoop bij het in- of uitschakelen beweegt, 

moeten de leica-keratoscoop en het objectief worden 
gecontroleerd en goed worden vastgezet.

4.1.2 Steriliteit
XX Plaats de gesteriliseerde huls over de aan/uit-schakelaar (6).

de leica-keratoscoop kan steriel worden bediend.

4.2 Tijdens de operatie

4.2.1 Leica-keratoscoop inschakelen

Tijdens de operatie kan de leica-keratoscoop voor controledoeleinden 
worden ingeschakeld.
XX schakel de leica-keratoscoop met de aan/uit-schakelaar (1) in.

Het licht van de leds moet als cirkel worden weergegeven. Bij 
afwijkingen in de vorm van de cirkel is er een afwijking van het 
hoornvlies.

4 Bediening
LeT op

Risico op oogbeschadiging bij een te lange bestralingsduur!
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk.  
Het risico op oogbeschadiging neemt toe met de bestralingsduur.
XX overschrijd bij de bestraling niet de preventieve richtwaarde 

(din en iso 15004-2:2007).een bestralingsduur met dit 
instrument van langer dan 120 minuten leidt tot overschrijding 
van de preventieve richtwaarde.

XX schakel de leica-keratoscoop na gebruik weer uit.
XX neem de waarschuwingsaanwijzingen in de 

gebruiksaanwijzing van de leica-operatiemicroscoop in acht.

4.2.2 Leica-keratoscoop uitschakelen
XX schakel de leica-keratoscoop na gebruik met de aan/uit-schakelaar (6) uit. 

4.3 Lamp van operatiemicroscoop 
vervangen
als de operatiemicroscoop in combinatie met de leica-keratoscoop 
wordt gebruikt, moet bij het vervangen van de lamp van de 
operatiemicroscoop de aansluitkabel van de leica-keratoscoop opzij 
worden gehouden.
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5.1 Instructies voor de reiniging
XX Bewaar ongebruikte toebehoren stofvrij.
XX verwijder stof met een blaasbalg en een zacht kwastje.
XX Bescherm de leica-keratoscoop tegen vocht, dampen en zuren en tegen 

alkalische en bijtende stoffen.
XX  Bewaar geen chemicaliën in de nabijheid van de instrumenten.
XX Bescherm de leica-keratoscoop tegen ondeskundige behandeling.
XX  Monteer alleen een andere apparaatstekker, of schroef optische 

systemen en mechanische onderdelen alleen uiteen wanneer dat 
uitdrukkelijk in de handleiding staat beschreven.

XX Bescherm de leica-keratoscoop tegen olie en vet.
XX vet nooit de geleidingsvlakken en mechanische delen in.
XX verwijder grove verontreinigingen met een vochtig wegwerpdoekje.
XX Gebruik voor het desinfecteren van de leica-keratoscoop geen 

desinfectiemiddelen die het volgende bevatten:
•	 aldehyden
•	 alcoholen
•	 quaternaire ammoniumverbindingen 

vanwege de mogelijke aantasting van het materiaal van de leica-
keratoscoop mogen geen desinfectiemiddelen worden gebruikt die 
het volgende bevatten:
•	 halogeen-afsplitsende verbindingen
•	 sterke organische zuren
•	 zuurstof-afsplitsende verbindingen

neem de aanwijzingen van de producent van het desinfectiemiddel 
in acht.

5 Reiniging en onderhoud
5.2 Onderhoud
XX de leica-keratoscoop is onderhoudsvrij. 

5.3 Tabel: sterilisatie

artikelnr. 10702693

Benaming Huls, steriliseerbaar

Toegestane 
sterilisatiemethoden

stoomautoclaaf ethyleenoxide
134 °c, t > 10 min. max. 60 °c

Producten met optische componenten kunnen onder de hierboven 
genoemde omstandigheden met stoom worden gesteriliseerd. daarbij kan 
echter een laagje met puntjes en sliertjes op het glasoppervlak gevormd 
worden, dat kan leiden tot vermindering van de optische prestatie.
de desbetreffende informatie in de gebruiksaanwijzing van de   
leica-operatiemicroscoop moet in acht worden genomen.

5.4 Afvalverwijdering
XX Bij het afvoeren van het apparaat moeten de geldende 

voorschriften voor de verwerking van afval in acht worden 
genomen.

XX Het apparaat moet worden ingeleverd bij een 
afvalverwerkingsbedrijf.

XX de verpakking van het apparaat kan worden gerecycled.
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Storing oorzaak Remedie

Geen licht uit de Leica-keratoscoop •	 leica-keratoscoop niet ingeschakeld XX leica-keratoscoop inschakelen

•	 aansluitkabel van leica-keratoscoop niet 
correct aangesloten

XX aansluitkabel van leica-keratoscoop 
controleren

•	 operatiemicroscoop niet ingeschakeld XX schakel de operatiemicroscoop in.

•	 operatiemicroscoop niet correct aangesloten XX voedingsaansluiting van operatiemicroscoop 
controleren

Bij andere problemen contact opnemen met de leica-dealer.

6 Wat te doen als...?
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7.1 Mechanische gegevens
aansluiting op leica-operatiemicroscopen met objectieven 

met een diameter van 81 mm en can-bus 
(M844 en M820 die na 23 augustus 2005 zijn 
geproduceerd)

Gewicht 0,2 kg

7.2 Optische gegevens
Ringlicht 50 rode leds (614 – 634 nm)

7.3 Omgevingscondities
Gebruik en opslag Zoals de leica-operatiemicroscoop

7.4 Elektrische gegevens
aansluiting op de can-bus van de leica-operatiemicroscoop

stroomvoorziening 24 v, max. 1,2 W

7.5 Normen waaraan wordt voldaan
conformiteit ce Richtlijn 93/42/eeG betreffende medische 

hulpmiddelen inclusief wijzigingen.
Medische elektrische apparaten, deel 1: 
algemene vereisten voor de veiligheid 
iec 60601-1; en 60601-1; Ul60601-1;  
can/csa-c22.2 no. 601.1-M90
Fotobiologische veiligheid van lampen en 
lampsystemen iec 62471.

classificatie Klasse i, in overeenstemming met bijlage iX, 
regel 1 en regel 12 van de richtlijn

verder wordt aan alle normen voldaan die in de gebruiksaanwijzing van de 
leica-operatiemicroscoop staan vermeld.

7.6 Maattekening 
 

7 Technische gegevens
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LEICA en het Leica-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Leica Microsystems IR GmbH.

De vruchtbare samenwerking "met de gebruiker, voor de gebruiker" was 
altijd al de basis van de innovatiekracht van Leica Microsystems. Op basis 
hiervan hebben wij onze vijf bedrijfswaarden ontwikkeld: Pioneering, High-
end Quality, Team Spirit, Dedication to Science en Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIOn
Wat verwacht een chirurg van een uitstekende operatiemicroscoop?
Scherpe, duidelijke beelden en een modulair systeem dat aan de eisen van 
de chirurg en het OK-personeel voldoet.

Innovaties voor uw beroepspraktijk
vanaf de eerste operatiemicroscoop met groothoekoptiek uit de jaren 
tachtig tot de eerste microscopen met horizontale optiek en LeD-verlichting, 
heeft Leica Microsystems bij de ontwikkeling van de operatiemicroscopen 
altijd pionierswerk geleverd.

Ook HD-video- en fluorescentiesystemen en systemen voor de weergave 
van het netvlies tonen de innovatiekracht van het Leica-team. Ons doel 
is de modernste technologieën beschikbaar te maken voor chirurgen, 
waardoor de prestatie, het bedieningscomfort en de resultaten voor de 
patiënt geoptimaliseerd worden.

Leica Microsystems – een internationaal bedrijf met een wereldwijd,  
productief klantendienstnetwerk:

Wereldwijd actief Tel. Fax
VS ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Oostenrijk ∙ Wenen +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
België ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Denemarken ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Frankrijk ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Duitsland ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italië ∙ Milaan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Nederland ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spanje ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Zweden ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Zwitserland ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Groot-Brittannië ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
           ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japan ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
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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