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obrigado por adquirir um queratoscópio leica.

ao desenvolver nossos sistemas, demos bastante ênfase à operação simples e 
autoexplicativa. no entanto, sugerimos que você estude este manual 
detalhadamente para usufruir de todos os benefícios de seu queratoscópio 
leica.

Para mais informações sobre os produtos e serviços leica Microsystems e o 
endereço de seu representante leica mais próximo, visite o nosso site, 

www.leica-microsystems.com.

obrigado por escolher nossos produtos. esperamos que você aproveite 
a qualidade e o desempenho do seu queratoscópio leica.

leica Microsystems (schweiz) aG
Medical division
cH-9435 Heerbrugg
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 1 Introdução
1.4 Design e função

1.4.1 Escopo de fornecimento

1

2

3

5

4

1 Tampa, esterilizável (3 pçs.)
2 Queratoscópio leica
3 clipe de metal para prender o cabo incluído o disco dentado e o parafuso 

de fixação (2 pçs. cada)
4 chave allen de 2,5  mm
5 cabo de conexão can

1.4.2 Funcionamento

o queratoscópio leica é um acessório para os microscópios cirúrgicos M844, 
M822, M822 H e M820 da leica. ele consiste em leds organizados em forma 
em círculo.
Quando a luz dos leds atingem a córnea, ela aparece como um círculo. 
Qualquer desvio da forma circular indica uma deformação da córnea.

o queratoscópio leica pode fazer avaliações qualitativas somente; 
ele não pode fazer avaliações quantitativas.

1.4.3 Combinações de uso com o  
queratoscópio Leica

o queratoscópio leica é preso diretamente à objetiva. os componentes  
e os acessórios a seguir podem ser operados com o queratoscópio leica:
•	 RUv800 leica (pode ser instalado ao mesmo tempo apenas)
•	 iluminador de ranhura (se removível para o lado)
•	 ocUlUs BioM (pode ser instalado ao mesmo tempo somente)
•	 campo estéril (pode ser instalado ao mesmo tempo somente)

seu representante leica poderá ajudá-lo a selecionar os acessórios 
adequados.

1.1 Sobre este manual do usuário
este manual do usuário contém notas de segurança importantes, 
bem como informação sobre o uso do aparelho (veja o capítulo 
"notas de segurança").

XX antes de ajustar o produto, leia cuidadosamente o manual  
do usuário.

1.2 Identificação do produto
o modelo e o número de série de seu produto são exibidos na placa de 
identificação. 
XX insira estes dados neste manual do usuário / manual de instalação  

e consulte-o sempre que entrar em contato conosco ou com o serviço  
de manutenção para resolver quaisquer dúvidas.

Tipo N°. de série

 
...

 
...

1.3 Símbolos neste manual
os símbolos utilizados neste manual têm os seguintes significados:

Símbolo Palavra do 
sinal

Significado

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

Cuidado indica uma situação potencialmente perigosa 
ou uso indevido que pode resultar em 
ferimentos pessoais leves a moderados.

Nota isto indica uma situação potencialmente 
perigosa que pode resultar em dados  
à propriedade ou ao ambiente.

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

XX  Requer ação; este símbolo indica que é 
necessário realizar uma ação específica ou 
uma série de ações.
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2.3 Qualificações do usuário
XX o queratoscópio leica somente pode ser usado somente por médicos  

e assistentes com qualificações apropriadas e que foram instruídos sobre 
o uso do aparelho. não é necessário treinamento específico.

2.4 Instruções ao usuário do aparelho
XX siga as instruções descritas aqui.
XX siga as instruções fornecidas por seu empregador quanto à organização 

e segurança do trabalho.

2.5 Perigos de uso

2.5.1 Dano fototóxico à retina durante cirurgia dos 
olhos

•	 o queratoscópio leica é um acessório para o microscópio cirúrgico leica 
para oftalmologia.

CuIdAdO

dano aos olhos devido à exposição prolongada!
a luz do instrumento pode ser prejudicial.  
o risco de dano aos olhos aumenta com a duração da exposição.
XX durante a exposição à luz do aparelho de radiação, não exceda os 

valores de referência de risco (din en iso 15004-2:2007). Uma 
exposição a este aparelho por mais de 120 min na saída máxima 
de energia excede os limites de exposição.

XX desligue o queratoscópio leica após o uso.
XX observe as mensagens de advertência no manual do usuário  

do microscópio cirúrgico leica.

2.1 Uso pretendido
•	 o queratoscópio leica é um acessório para o microscópio cirúrgico leica 

para oftalmologia.
•	 o queratoscópio leica consiste em um anel de leds que emite luz que 

pode fazer uma deformação da córnea visível durante a cirurgia.
•	 o queratoscópio leica só pode ser usado em ambientes fechados
•	 o queratoscópio leica está sujeito a precauções especiais para 

compatibilidade eletromagnética (en 60601-1-2, 2ª / 3ª edição).  
ele deve ser instalado e comissionado de acordo com as orientações e 
declarações do fabricante, bem como distâncias de segurança 
recomendadas. eles devem ser obtidas no manual do usuário do 
microscópio cirúrgico leica.

2.2 Informações ao responsável pelo aparelho
XX certifique-se de que o queratoscópio leica apenas seja usado por pessoas 

qualificadas para operá-lo.
XX certifique-se que este manual do usuário/manual de instalação estão 

sempre disponíveis no queratoscópio leica.
XX execute inspeções regulares para assegurar que usuários autorizados 

estão aderindo às especificações de segurança.
XX Quando instruir novos usuários, faça de forma detalhada e explique os 

significados dos sinais de advertência e das mensagens.
XX designe as responsabilidades para comissionamento, operação e 

manutenção. o monitor está em conformidade com isso.
XX apenas utilize o queratoscópio leica se não houver defeitos.
XX se houver alguma falha de desenvolvimento que possa colocar em risco 

a segurança das pessoas, entre em contato imediatamente com seu 
representante leica.

XX se você usar acessórios de outros fabricantes com o queratoscópio leica, 
certifique-se de ter uma confirmação do fabricante de que essa 
combinação de uso é segura. siga as instruções neste manual do usuário 
para esses acessórios.

XX as modificações e o trabalho de manutenção no queratoscópio leica 
podem ser realizados somente por profissionais expressamente 
autorizados pela leica.

XX apenas peças de substituição original da leica podem ser usadas  
na assistência ao produto.

XX após assistência ou modificações técnicas, o dispositivo deve  
ser reajustado de acordo com nossas especificações técnicas.

XX se o aparelho é modificado ou assistido por pessoas não-autorizadas,  
é mantido inadequadamente (desde que a manutenção não foi realizada 
por nós), ou é manuseado de forma inadequada, a leica não aceitará 
qualquer responsabilidade.

XX o efeito do queratoscópio leica em outros instrumentos foram testados 
conforme especificado em en 60601-1-2. o queratoscópio leica passou 
no teste de emissão e imunidade. cumpra as medidas preventivas e de 
segurança usuais relacionadas às radiações eletromagnéticas e a outras 
radiações.

2 Notas de segurança



4 10 743 816 / leica Keratoscope / versão 01

2  notas de segurança

2.5.2 Perigos gerais durante o uso

AdvErTêNCIA
Componentes ou acessórios danificados podem causar 
ferimentos!
XX  não use o queratoscópio, o microscópio cirúrgico e os acessórios 

leica a menos que estejam em perfeitas condições.
XX leia todas as páginas a seguir.

AdvErTêNCIA
Há risco de lesão se o microscópio cirúrgico se mover para 
baixo!
XX conclua todos os preparativos e ajustes da estativa antes  

da operação.
•	 nunca troque os acessórios ou tente reestabilizar o microscópio 

enquanto ele estiver acima do campo de operação.
•	 antes de re-equipar, sempre trave o braço pantográfico.
•	 após re-equipar, sempre faça um novo balanceamento  

do microscópio no braço pantográfico.

AdvErTêNCIA
risco de lesão devido a peças que caem!
XX conclua todos os preparativos e ajustes do charriot óptico antes 

da operação.
XX nunca faça o balanceamento ou reequipe os acessórios  

e componentes ópticos com o aparelho sobre o campo  
de cirurgia.

XX antes da operação, certifique-se de que os acessórios  
e componentes ópticos estão instalados corretamente.

XX antes de re-equipar durante a operação, balance o microscópio 
fora do campo de operação.
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3.1 Preparação
XX Remova todos os acessórios da objetiva, consulte as instruções no 

respectivo manual de instalação.

3.2 Montagem
7

6

3

5

2

3

XX conecte o queratoscópio leica (2) à objetiva de forma que o comutador 
on/off (6) aponte para o lado esquerdo.

XX empurre o queratoscópio leica para a objetiva até que fique rente com  
o fundo do microscópio cirúrgico.

XX Prenda o queratoscópio leica à objetiva usando os 3 pinos sextavados 
internos (7). aperte os pinos sextavados internos de forma que o 
queratoscópio leica não possa mais se soltar da objetiva.

XX solte os parafusos (3) na parte inferior do microscópio.

AdvErTêNCIA
risco de lesão devido à queda das peças de montagem.
XX Use os discos dentados.
XX aperte os parafusos com um torque de 0,7 nm.

XX Rotacione o cabo de conexão can (5) na parte inferior do microscópio e 
prenda-o com os parafusos fornecidos, discos dentados e clipe de metal 
(3) e um chave de fenda (torque de aperto: 0,7 nm).

XX insira o cabo de conexão can no soquete can do microscópio cirúrgico.

se o soquete can já está atribuído, você pode criar uma segunda 
conexão can usando um cabo Y.

o queratoscópio leica é fornecido com a tensão do microscópio 
cirúrgico. não é necessário nenhum trabalho extra de conexão.

3.3 Tarefas de finalização
XX Reinstale os acessórios removidos anteriormente; consulte as 

informações nos manuais de instalação correspondente.

3 Montagem
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4.1 Antes da operação
 
4.1.1 Verificação de funcionamento

6

XX ligue o microscópio cirúrgico.
XX ligue o queratoscópio leica usando o comutador on/off (6).

os leds são iluminados.

AdvErTêNCIA

Perigo de lesões devido a queda do queratoscópio Leica.
XX antes de cada operação, verifique se o queratoscópio leica  

e a objetiva estão firmemente assentados.
XX se o queratoscópio leica se mover quando estiver ligado ou 

desligado, ele e a objetiva devem ser verificados e presos de 
forma segura.

4.1.2 Esterilização
XX coloque o campo estéril no comutador on/off (6).

a operação estéril do queratoscópio leica é possível.

4.2 Durante a cirurgia

4.2.1 Ligação do queratoscópio Leica

durante a operação, o queratoscópio leica pode ser ligado para testes.
XX ligue o queratoscópio leica usando o comutador on/off (1).

a luz dos leds devem aparecer como um círculo. Qualquer desvio  
da forma circular indica uma deformação da córnea.

4 Operação
CuIdAdO

dano aos olhos devido à exposição prolongada!
a luz do instrumento pode ser prejudicial.  
o risco de dano aos olhos aumenta com a duração da exposição.
XX durante a exposição à luz do aparelho de radiação, não exceda  

os valores de referência de risco (din en iso 15004-2:2007).  
Uma exposição a este aparelho por mais de 120 min na saída 
máxima de energia excede os limites de exposição.

XX desligue o queratoscópio leica após o uso.
XX observe as mensagens de advertência no manual do usuário  

do microscópio cirúrgico leica.

4.2.2 Desligamento do queratoscópio Leica
XX deligue o queratoscópio leica após o uso acionando o comutador on/off (6). 

4.3 Substituição da lâmpada do microscópio 
cirúrgico
se usar um microscópio cirúrgico com o queratoscópio leica, 
quando trocar a lâmpada, você precisa segurar o cabo de conexão 
do queratoscópio leica ao lado.
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5.1 Instruções de manutenção
XX Mantenha os acessórios que não estão sendo usados em locais sem 

poeira.
XX Remova a poeira usando um fole e uma escova macia.
XX Proteja o queratoscópio leica da umidade, vapores, ácidos, álcalis  

e substâncias corrosivas.
XX  não deixe substâncias químicas perto do aparelho.
XX Proteja o queratoscópio leica contra o manuseio impróprio.
XX  não instale outras tomadas ou desatarraxe sistemas ópticos e peças 

mecânicas, a menos que for explicitamente indicado nestas instruções.
XX Proteja o queratoscópio leica contra óleo e graxa.
XX nunca passe óleo ou graxa nas superfícies de guia ou nas peças 

mecânicas.
XX Remova a sujeira visível com um pano descartável umedecido.
XX Para desinfetar o queratoscópio leica, use compostos pertencentes  

ao grupo de desinfetantes de superfície baseados nos seguintes 
ingredientes ativos:
•	 aldeídos
•	 alcoóis
•	 compostos de amônio quaternário 

devido a potenciais danos dos materiais, nunca use produtos  
baseados em:
•	 compostos doadores de halogênio
•	 Ácidos orgânicos fortes
•	 compostos doadores de oxigênio

siga as instruções de desinfetante do fabricante.

5 Cuidados e manutenção
5.2 Manutenção
XX o queratoscópio leica é basicamente livre de manutenção. 

5.3 Tabela: Esterilização

artigo nº. 10702693

designação Tampa, esterilizável

Métodos de esterilização 
permitidos

vapor (autoclave) Óxido de etileno
134 °c, t > 10 min. máx. 60 °c

os produtos com componentes ópticos podem ser esterilizados a vapor  
se os quesitos acima listados forem cumpridos. no entanto, isso pode levar  
à formação de uma camada de pontos e estrias na superfície do vidro, o que 
pode reduzir o desempenho óptico.
Para detalhes, consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico leica.

5.4 Descarte
XX observe as regulamentações federais relevantes quando  

descartar o dispositivo.
XX deve-se usar os serviços apropriados para a eliminação de 

dejetos.
XX a embalagem da unidade é reciclável.
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Problema Causa Correção

A luz do queratoscópio Leica não acende •	 o queratoscópio leica não liga XX ligue o queratoscópio leica.

•	 o cabo de conexão do queratoscópio leica  
não está conectado corretamente

XX verifique a fiação do queratoscópio leica.

•	 o microscópio cirúrgico não liga XX ligue o microscópio cirúrgico.

•	 o microscópio cirúrgico não está corretamente 
conectado

XX verifique a conexão de tensão do microscópio 
cirúrgico.

se você ainda tiver problemas, entre em contato com o 
representante leica.

6 O que fazer se...?
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7.1 Dados mecânicos
conexão microscópios cirúrgicos leica com a objetivas 

com um diâmetro de 81 mm e soquete can 
(M844 e M820 com data de fabricação 
posterior a 23 de agosto de 2005)

Peso 0,2 kg

7.2 Dados ópticos
anel iluminador 50 leds vermelhos (614 – 634 nm)

7.3 Condições ambientais
Uso e armazenamento mesmos do microscópio cirúrgico leica

7.4 Dados elétricos
conexão no barramento can do microscópio cirúrgico 

leica

Fonte de alimentação 24 v, máx. 1,2 W

7.5 Normas atendidas
conformidade ce diretrizes para dispositivos médicos 93/42/eec 

incluindo anexos.
dispositivos médicos elétricos, Parte 1: 
especificações gerais para segurança 
iec 60601-1; en 60601-1; Ul60601-1;  
can/csa-c22.2 no. 601.1-M90.
segurança fotobiológica de lâmpadas e 
sistemas de lâmpadas iec 62471.

classificação classe i, em conformidade com o apêndice iX, 
norma 1 e norma 12 da diretriz.

além disso, todas as normas listadas no manual do usuário do microscópio 
cirúrgico leica são atendidas.

7.6 Desenho dimensional

7 Especificações



www.leica-microsystems.com

A colaboração benéfica "com o usuário e para o usuário" sempre foi a base 
da força inovadora da Leica Microsystems. Nesta base, desenvolvemos 
nossos cinco valores corporativos: pioneirismo, alta qualidade final, 
espírito de trabalho em equipe, dedicação à ciência e melhoria contínua.

DIVISão MéDICA
o que um cirurgião espera de um excelente microscópio cirúrgico?
Imagens claras e precisas, bem como um sistema modular alinhado às 
necessidades do cirurgião e/ou da equipe.

Inovações para a sua atuação
Do primeiro microscópio cirúrgico com ótica de campo amplo nos anos 
80 aos primeiros microscópios com ótica horizontal e iluminação de 
LED, a Leica Microsystems sempre esteve à frente da inovação no 
desenvolvimento de microscópios cirúrgicos.

Vídeo em alta definição, sistemas de visualização de retina e fluorescência 
também demonstram a natureza de inovação contínua da equipe Leica. Nós 
nos empenhamos em proporcionar ao cirurgião uma tecnologia de ponta 
para aumentar seu conforto, melhorar o desempenho e os resultados para 
os pacientes.

Leica Microsystems – uma empresa internacional com uma forte rede mun-
dial de atendimento ao cliente:

Ativos mundialmente Tel. Fax
Estados Unidos ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canadá ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Áustria ∙ Viena +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Bélgica ∙  +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dinamarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
França ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Alemanha ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Itália ∙ Milão +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Holanda ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisboa +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Espanha ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suécia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suíça ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Reino Unido ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japão ∙ Tóquio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Coreia ∙ Seul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Cingapura +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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