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Köszönjük, hogy megvásárolta a Leica sebészeti mikroszkóprendszerét.
Rendszereink kifejlesztésekor nagy hangsúlyt fektettünk az egyszerű, magától 
értetődő működésre. Mindazonáltal javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza ezt 
a használati útmutatót annak érdekében, hogy az új sebészeti mikroszkópjának 
minden előnyét kihasználhassa.
A Leica Microsystems termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos értékes 
információkért és a Leica Önhöz legközelebbi képviselőjének címéért látogassa 
meg webhelyünket: 

www.leica-microsystems.com

Köszönjük, hogy a termékeinket választotta. Reméljük, hogy elégedett lesz  
a Leica Microsystems sebészeti mikroszkópjának minőségével és teljesítményével.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Egészségügyi divízió
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

Jogi nyilatkozat
Minden specifikáció értesítés nélkül módosulhat.
Az útmutatóban szereplő információ közvetlenül a berendezés üzemeltetéséhez 
kapcsolódik. Az egészségügyi döntés meghozatala az orvos felelőssége.
A Leica Microsystems minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy teljes  
és világos használati útmutatót biztosítson, amely kiemeli a termék használatának 
fő területeit. Amennyiben a berendezés használatára vonatkozóan további 
információra van szüksége, lépjen kapcsolatba a Leica képviselőjével.
A Leica Microsystems egészségügyi termékét csak akkor használhatja, ha teljesen 
megértette annak használatát és működését.

Felelősség
A mi felelősségi köreinket az általános értékesítési feltételeink között találja. Az 
ebben a nyilatkozatban szereplő információk semmilyen módon nem korlátozzák 
a vonatkozó törvények értelmében nem előírt kötelezettségeinket, és nem zárják 
ki a vonatkozó törvények értelmében nem kizárt kötelezettségeinket.
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1 Bevezetés
1.1 Információ erről a használati/

telepítési útmutatóról
Ez a használati útmutató a Leica M220 F12 működését ismerteti. 
A „Telepítési útmutató” című részben ismertetjük a Leica M220 F12 
összeszerelését.

A berendezések használatával kapcsolatos megjegyzé-
sek mellett ez a használati útmutató fontos biztonsági 
információt is tartalmaz (lásd a 3. fejezetet).

	X A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa 
el ezt a használati útmutatót.

1.2 A használati útmutatóban 
szereplő szimbólumok

A használati útmutatóban szereplő szimbólumok jelentése az alábbi:

Szimbólum Figyel
meztető 
kifejezés

Jelentés

Figyel
meztetés

Potenciálisan veszélyes szituációt vagy 
nem megfelelő használatot jelöl, amely 
súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz 
vezethet. 

Vigyázat Potenciálisan veszélyes szituációt vagy 
nem megfelelő használatot jelöl, amelyet 
ha nem kerül el, kis vagy közepes mértékű 
sérülést okozhat. 

Megjegy
zés

Potenciálisan veszélyes szituációt vagy 
nem megfelelő használatot jelöl, amelyet 
ha nem kerül el, észlelhető anyagi, pénz-
ügyi vagy környezeti kárt okozhat.

A használattal kapcsolatos információ, 
amely segítséget nyújt a felhasználónak a 
berendezés műszakilag helyes és hatékony 
használatához. 

	X  Beavatkozás szükséges. Ez a szimbólum 
azt jelzi, hogy végre kell hajtania egy 
adott műveletet vagy műveletsorozatot.

2 Termék azonosítása
A berendezés modellszáma és gyártási száma a vízszintes kar alatti 
azonosító címkén található. 
	X Ezeket az adatokat írja be a használati útmutatóba, és mindig 

hivatkozzon rájuk, amikor bármilyen kérdéssel hozzánk vagy a 
szervizműhelyhez fordul. 

Típus Gyártási szám

 
...

 
...

2.1 Opcionális termékjellemzők
A termék különböző funkciói és tartozékai külön szerezhetők be. 
Ezek beszerezhetősége országonként változik, és a helyi 
szabályozási követelményektől függ. A beszerezhetőséggel 
kapcsolatos információért forduljon a helyi képviselőhöz.
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3 Biztonsági megjegyzések
A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp csúcstechnológiás készülék. 
A használata azonban veszélyeket rejt magában. 
	X Mindig kövesse a használati útmutató utasításait, különösen 

a biztonsági megjegyzéseket.

3.1 Rendeltetésszerű használat
• A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp optikai berendezés, 

amely nagyítással és megvilágítással javítja a tárgyak látható-
ságát. Megfigyelési és dokumentálási célra használható emberi 
kezelések során. 

• A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp esetében az elektro-
mágneses megfelelőségre vonatkozó speciális óvintézkedéseket 
kell megtenni.

• A hordozható és mobil, illetve helyhez kötött rádiófrekvenciás 
kommunikációs berendezések negatív hatással lehetnek a 
Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp működésének megbízha-
tóságára.

• A Leica M220 F12 csak professzionális használatra készült.

3.2 Használati javallat
• A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp alkalmas szemészeti 

beavatkozásokhoz (például retina-, szaruhártya- és szürkehá-
lyogműtét) kórházakban, klinikákon és egyéb humán egész-
ségügyi intézményekben.

• A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp csak zárt térben 
használható, és azt szilárd padlón kell elhelyezni vagy a 
mennyezetre kell szerelni.

• Ez a használati útmutató professzionális orvosok, ápolók és  
más egészségügyi és technikai személyzet számára készült,  
akik előkészítik, működtetik és karbantartják az eszközt. 
Az eszköz tulajdonosának/üzemeltetőjének kötelessége az 
üzemeltető személyzet minden tagjának képzése és 
tájékoztatása.

3.3 Ellenjavallatok
A készülék használatának nincs ismert ellenjavallata.

3.4 Utasítások a berendezésért felelős 
személy számára

	X Gondoskodjon arról, hogy a Leica M220 F12 sebészeti 
mikroszkópot csak a megfelelő képzettséggel rendelkező 
személyek használják.
	X A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot csak szakképzett 

személy kezelheti.
	X Gondoskodjon arról, hogy a használati útmutató mindig 

hozzáférhető legyen a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp 
használati helyén.
	X Rendszeresen végezzen vizsgálatot annak megállapításához, 

hogy a felhatalmazott felhasználók megfelelnek-e a biztonsági 
követelményeknek.
	X Új felhasználók oktatása során alaposan járjon el, és 

magyarázza el számukra a figyelmeztető jelek és üzenetek 
jelentését.
	X Ossza ki az üzembe helyezéssel, az üzemeltetéssel és 

a karbantartással kapcsolatos felelősségeket. Ellenőrizze 
a felelősségek betartását.
	X Csak akkor használja a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot, 

ha az hibamentes.
	X Azonnal tájékoztassa a Leica képviselőjét vagy a Leica 

Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Svájc céget, ha a berendezésen olyan hibát tapasztal,  
amely sérülést vagy károsodást okozhat. 
	X Ha a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóphoz más gyártóktól 

származó tartozékokat használ, győződjön meg arról, hogy 
a gyártó szerint a kombináció biztonságosan használható. 
A tartozékokkal kapcsolatban kövesse a használati útmutató 
utasításait.

• Csak a következő tartozékok használhatók a Leica M220 F12 
sebészeti mikroszkópokhoz: 
• A jelen használati útmutatóban (fejezet 9) ismertetett  

Leica Microsystems-tartozékok.
• Más tartozékok, ha azokat a Leica kifejezetten jóváhagyta 

a jelen környezetben műszakilag biztonságosként.
• A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp módosítását és 

szervizelését csak a Leica által kifejezetten erre felhatalmazott 
technikusok végezhetik. 

• A termék szervizeléséhez csak eredeti Leica pótalkatrészek 
használhatók.

• Szervizelés vagy technikai módosítás után a készüléket ismét be 
kell állítani a technikai specifikációnknak megfelelően.

• Ha a berendezést nem felhatalmazott személy módosítja vagy 
szervizeli (amennyiben a karbantartást nem mi végeztük), vagy 
azt nem megfelelően végzik, a Leica Microsystems nem vállal 
semmilyen felelősséget.
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• A sebészeti mikroszkóp más készülékekre való hatását az 
EN 60601-1-2 előírásainak megfelelően tesztelték. A rendszert 
kibocsátási és zavartűrési tesztnek vetették alá. Hajtsa végre 
az elektromágnesességre és más sugárzási formákra vonatkozó 
általános megelőző és biztonsági intézkedéseket.

• Az épület elektromos hálózatának meg kell felelnie a nemzeti 
szabványnak, például javasolt áram által működtetett 
földszivárgás-védelem (hibaáram-védelem) használata.

• Mint a műtőben található minden más berendezés, ez a 
rendszer is meghibásodhat. A Leica Microsystem (Schweiz) AG 
ezért javasolja, hogy a műtét során álljon rendelkezésre egy 
tartalék rendszer.

• Csak a berendezéshez kapott tápkábelt szabad használni.
• A tápkábelnek védővezetővel kell rendelkeznie, és sértetlennek 

kell lennie.
• A tápkábelnek mechanikailag biztosítottnak kell lennie 

a „tápbemenet” aljzattal a véletlen szétválasztás megelőzése 
érdekében.

• A Leica Microsystems sebészeti mikroszkópot csak megfelelően 
képzett, a berendezés használatával kapcsolatos oktatásban 
részesült orvosok és egészségügyi asszisztensek használhatják. 
Speciális képzés nem szükséges.

• A Leica M220 F12 alkatrészein betegen történő használat 
közben nem végezhető szervizelés és karbantartás.

• A berendezés más berendezés mellett történő használatát 
mellőzni kell, mert az helytelen működést eredményezhet. 
Ha ilyen módon kell használni, e berendezés és a másik 
berendezés normál működését is figyelni kell.

• A berendezés gyártója által megadottaktól vagy biztosítottak-
tól eltérő tartozékok és kábelek használata a berendezés  
elektromágneses kibocsátásának megnövekedését vagy elek-
tormágneses immunitásának csökkenését eredményezheti, 
és helytelen működéshez vezethet.

• A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp csak zárt térben 
használható, és azt szilárd padlón kell elhelyezni.

• A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket 
(beleértve a perifériákat, például antennakábelek és külső 
antennák) a Leica M220 alkatrészeitől (beleértve a gyártó  
által megadott kábeleket) legalább 30 cm-re (12 hüvelyk) 
kell használni. Ha ezt nem tartja be, az a berendezés 
teljesítményének csökkenéséhez vezethet.

Megjegyzés:
A berendezés KIBOCSÁTÁSI jellemzői lehetővé teszik annak 
használatát ipari létesítményekben és kórházakban (CISPR 11 A 
osztály). Lakókörnyezetben (amelyre normál esetben a CISPR 11 B 
osztálya vonatkozik) történő használat esetén előfordulhat, hogy 
a berendezés nem nyújt megfelelő védelmet a rádiófrekvenciás 
kommunikációs szolgáltatások számára. Előfordulhat, hogy a 
felhasználónak javító intézkedéseket kell tennie, például át kell 
helyeznie vagy más irányba kell helyeznie a berendezést.

3.5 Utasítások a berendezés kezelője 
számára

	X Kövesse az itt szereplő utasításokat.
	X Kövesse a munkáltatójától a munkaszervezésre és a munkabiz-

tonságra vonatkozóan kapott utasításokat.
	X A műtét előtt és közben ellenőrizze a megvilágítás intenzitását.
	X A rendszert csak kiengedett fékekkel mozgassa.
	X A rendszert csak akkor működtesse, ha annak minden 

berendezése megfelelő állapotban van (minden burkolat fel  
van helyezve, az ajtók be vannak zárva).
	X Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a berendezést 

csak védőföldeléssel ellátott áramhálózathoz szabad 
csatlakoztatni.
	X Az M220 alkatrészein betegen történő használat közben ne 

végezzen szervizelést és karbantartást.
	X A LED-modult nem szabad cserélni betegen történő használat 

közben. 

A retina fototoxikus sérülése szemműtét közben

FIGYELMEZTETÉS

Hosszan tartó kitettség esetén a szemek károsodhatnak! 
A berendezés fénye káros lehet. Minél hosszabb a behatás 
időtartama, annál nagyobb a szem károsodásának 
kockázata.
	X A berendezésből származó fénynek való kitettség során 

ne haladja meg a veszélyességi referenciaértékeket. 
Ha a berendezésnek való kitettség ideje hosszabb, mint 
50 másodperc maximális kimeneti teljesítmény mellett, 
meghaladja a veszélyességi referenciaértéket.
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Az alábbi táblázat útmutatóként szolgál, és ismerteti a sebésszel a 
potenciális veszélyt. Az adatokat a legrosszabb esetre számítottuk ki:
• Afákiás szem
• Teljesen mozdulatlan szem (ugyanazon terület folyamatos 

sugárzása)
• Megszakítás nélküli fényexpozíció, például nincs sebészeti 

eszköz a szemben
• Pupillák 7 mm-re tágulva

A számításokat a vonatkozó ISO szabványok 1) 2) és az azokban 
javasolt kitettségi határértékek szerint végeztük. A közzétett 
szakirodalom szerint a mozgó szem megnövelheti az expozíciós 
időt 3).

Fénybe
állítás

Javasolt maximális kitettségi idő az 1) szerint 
[perc]

Szűrő  
nélkül

GG435 
szűrővel

GG475 
szűrővel

25% 2 perc 4 perc 25 perc

50% 1 perc 1 perc 11 perc

100% 50 s 1 perc 8 perc

Retinavédő szűrővel 5× (10448676)*

100% 15 perc

*Használjon 5× (10448676) védőszűrőt a működési 
időtartam legalább 5-szörös értékre történő növeléséhez 
a szűrő nélküli normál konfigurációhoz viszonyítva. 

Források:
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Szemészeti műszerek – Alapvető 

követelmények és vizsgálati módszerek – 2. rész: Fény okozta 
veszélyeztetés elleni védelem.

2) ISO 10936-2:2010 Optika és fotonika – Sebészeti mikroszkópok/ 
2. rész: A szemsebészetben alkalmazott operációs 
mikroszkópok fénykibocsátása által okozott veszély.

3) David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for 
exposure of the eye to optical radiation from ocular 
instruments: statement from a task group of the International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), 
APPLIED OPTICS Vol. 44, No 11, p2162 (10 April 2005)

Védje a beteget az alábbi óvintézkedések által:
• Rövid megvilágítási idő
• Alacsony fényerő beállítása
• Védőszűrő használata
• A megvilágítás kikapcsolása a műtét szüneteiben

Javasolt a fényerőt a műtéthez szükséges legkisebb értékre állítani. 
A csecsemők, az afákiás betegek (akik szemlencséjét nem cserélték 
ki UV-védőszűrős mesterséges lencsére) a kisgyermekek és szem-
betegségekkel rendelkező személyek nagyobb kockázatnak vannak 
kitéve. A kockázat akkor is növekszik, ha a kezelt vagy műtött sze-
mélyt az elmúlt 24 órában már kitették ugyanebből vagy bármely 
egyéb, fényes, látható fényforrást használó szemészeti berendezés-
ből származó fénynek. Ez különösen a retinafényképezéssel vizsgált 
betegekre vonatkozik.
Esetenként külön kell eldönteni, hogy az adott felhasználáshoz 
milyen fényintezitást kell használni. Minden esetben a sebésznek 
kell kiértékelnie a használt fényintenzitás kockázatait és előnyeit.  
A sebészeti mikroszkóp által okozható retinasérülés kockázatának 
minimalizálása érdekében megtett minden erőfeszítés ellenére 
történhet károsodás. A fotokémiai retinasérülés az erős fény hasz-
nálatának lehetséges komplikációja a szem szerkezetének látha-
tóvá tételekor, bonyolult szemészeti eljárások során. 

Stabilitás (csak padlóállvány)

A műtőbe történő beszállításkor a lengőkarnak felhajtva és zárva 
kell lennie, és a fékeknek rögzítve kell lenniük, más esetben 
a lengőkar irányítatlanul elmozdulhat, és az állvány feldőlhet.

Mozgó alkatrészek miatti veszélyek

Ez a szakasz azokat a használati módokat ismerteti, amelyek 
akaratlanul veszélyes szituációkhoz vezethetnek.
• A tartozékok felszerelését és az állvány kiegyensúlyozását 

a műtét előtt végezze el, és soha ne a műtéti terület felett.
• Ne helyezze az ujját a mikroszkóp és a fókuszáló hajtás közé, 

mert zúzódhat.

Padlóállvány
• A mozgatáshoz a berendezést mindig tolja; soha ne húzza azt. 

Ha a lábán könnyű cipőt visel, az beszorulhat az alap háza alá.
• A lábfékeknek a műtét teljes ideje alatt rögzítve kell lenniük.

Elektromos csatlakozások

A vezérlőegységet csak a Leica által felhatalmazott 
szerviztechnikus nyithatja ki.

Tartozékok

Csak a következő tartozékok használhatók a Leica M220 F12 
sebészeti mikroszkópokhoz:
• A jelen használati útmutatóban ismertetett  

Leica Microsystems-tartozékok.
• Más tartozékok, ha azokat a Leica kifejezetten jóváhagyta 

a jelen környezetben műszakilag biztonságosként.
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3.6 A használat veszélyei

FIGYELMEZTETÉS

Hosszan tartó kitettség esetén a szemek károsodhatnak! 
A berendezés fénye káros lehet. Minél hosszabb a behatás 
időtartama, annál nagyobb a szem károsodásának 
kockázata.
	X A berendezésből származó fénynek való kitettség során 

ne haladja meg a veszélyességi referenciaértékeket. 
Ha a berendezésnek való kitettség ideje hosszabb,  
mint 50 másodperc maximális kimeneti teljesítmény 
mellett, meghaladja a veszélyességi referenciaértéket.

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély az alábbiak miatt:
• a karrendszer kontrollálatlan oldalirányú mozgása,
• az állvány dőlése,
• könnyű lábbelit viselő láb beszorulása az alap  

háza alá.
• A sebészeti mikroszkóp hirtelen fékezése egy  

nem átléphető küszöbnél.
	X Szállításkor a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot 

mindig állítsa szállítási pozícióba. 
	X Soha ne mozgassa az állványt, ha az egység ki van 

nyitva. 
	X Az állványt és a műtéti berendezést soha ne gördítse  

át a padlón lévő kábeleken. 
	X A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot mindig tolja; 

soha ne húzza azt.

FIGYELMEZTETÉS

Halál kockázata áramütés miatt!
	X A sebészeti mikroszkópot csak földelt aljzathoz szabad 

csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS

A leeső alkatrészek sérülésveszélyesek!
	X A műtét előtt végezze el az optikatartón az összes 

előkészítési munkálatot és beállítást.
	X Soha ne egyensúlyozza ki a berendezést, és ne szerelje 

fel az optikai alkatrészeket és tartozékokat, ha a 
berendezés a műtéti terület felett van.
	X Az újbóli felszerelés előtt mindig zárja a lengőkart.
	X Ellenőrizze, hogy az optikai alkatrészek és tartozékok 

megfelelően illeszkednek-e, és biztonságosan rögzítve 
vannak-e a műtéthez.
	X Mielőtt egy műtét közben berendezést cserél, fordítsa  

el a mikroszkópot a műtéti területről.

FIGYELMEZTETÉS

A megvilágítás hibája veszélyes lehet a betegre!
	X Tartson készen egy kompatibilis csere LED-modult.

FIGYELMEZTETÉS

Ha a fény túl erős, károsíthatja a retinát!
	X Olvassa el a „Biztonsági megjegyzések” című részben 

szereplő figyelmeztető üzeneteket.

FIGYELMEZTETÉS

A sebészeti mikroszkóp lehajlása sérülésveszélyes!
	X Az alkatrészek és tartozékok felszerelésekor ne haladja 

meg a maximális terhelést.
	X Az összsúlyt a „Terhelési táblázat” tartalmazza.

FIGYELMEZTETÉS

Halál kockázata áramütés miatt!
	X A biztosíték cseréje előtt húzza ki a tápkábelt 

a berendezés aljzatából.

FIGYELMEZTETÉS

A sebészeti mikroszkóp lehajlása sérülésveszélyes!
	X Rögzítse a lengőkart.
	X A tartozékokat soha ne módosítsa, és soha ne kísérelje 

meg újra kiegyensúlyozni a mikroszkópot, amikor az a 
működési terület felett van.
	X Tartozékcsere után mindig egyensúlyozza ki a lengőkart.

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszélyt jelent a betegre.
	X Ne kapcsolja be/ki a műtét során.
	X Ne válassza le a rendszert az áramellátásról a műtét 

során.
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VIGYÁZAT

Fertőzésveszély!
	X Hagyjon elegendő helyet az állvány körül a nem steril 

alkatrészekkel való érintkezés elkerülése érdekében.

VIGYÁZAT

Ha a lábán könnyű cipőt visel, az beszorulhat az állvány 
alapja alá!
	X A sebészeti mikroszkópot mindig tolja; soha ne húzza 

azt.

VIGYÁZAT

A sebészeti mikroszkóp figyelmeztetés nélkül elmozdulhat!
	X Mindig rögzítse a lábfékeket, ha nem mozgatja a 

rendszert.

VIGYÁZAT

Égésveszély!
A LED-modul nagyon felforrósodik.
	X Ellenőrizze, hogy a LED-modul lehűlt-e,  

mielőtt eltávolítja.

VIGYÁZAT

A sebészeti mikroszkóp figyelmeztetés nélkül eldőlhet.
	X Mindig óvatosan tolja a sebészeti mikroszkópot 

parkolási pozícióba.
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3.7 Jelek és címkék

1

11

12

10

2

6
3

9

8

4, 5, 6, 7,15

10

13

14

10

10

10

10
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1
max. 5.0 kg (11 lbs)

Az optikatartó 
maximális terhelése 

2
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Földelési címke  
(csak Egyesült 
államok és Kanada)
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3 REF
SN

a
b

Gyártási címke
a Hivatkozási szám
b Sorozatszám

4 Típuscímke

5 Kötelező címke – 
a berendezés 
használata előtt 
figyelmesen olvassa 
el ezt a használati 
útmutatót.
A használati 
útmutató 
elektronikus 
változatának 
webcíme.
Orvostechnikai 
eszköz

6 Optikai sugárzás

7 A biztosítékok 
szimbóluma

8 Szállítási pozíció 
(F12 padlóállvány)

9

120 KG

Berendezés tömegét 
jelölő címke (F12)

10 Dőlésveszély

11
Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Szakképzett 
személyzet

12 Fagyásveszélyre 
figyelmeztető jel

13

OCP 0004

INMETRO címke 
(Brazília)

14 ANVISA  
regisztrációs szám 
(Brazília)

15 UDI címke
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4 Kialakítás
1

2

5
4

6

7

3

814 14

9

12

13

10

11

1 Lengőkar
2 XY egység (opcionális)
3 Fókuszáló egység
4 Dönthető fej
5 Szemlencsék
6 Binokuláris cső
7 Optikatartó

8 Objektív
9 Vízszintes kar
10 Oszlop
11 Lábkapcsolótartó
12 Alap
13 Lábkapcsoló
14 Fogantyú
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5 Funkciók
5.1 Megvilágítás
A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp megvilágítása egy LED-ből 
áll. Az optikatartóban található.

5.2 Kiegyensúlyozó rendszer

2

3

1

Ha a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp ki van egyensúlyozva,  
az optikatartót bármilyen pozícióba mozgathatja annak dőlése és 
leesése nélkül.
A kiegyensúlyozás után a műtét közben minden mozgatáshoz 
kis erőkifejtés szükséges.
A lengőkaron (2) található forgógombbal (3) állíthatók az 
elmozdulások.
A fékgomb (1) rögzíti a függőleges pozíciót.

5.3 Lábfékek

1 2

3

Az állvány mind a négy kerekén lábfék található. A kerék a lábfék 
karjának (1) lenyomásával és felengedésével rögzíthető és oldható ki.
• Nyomja le a lábfék karját (3): 

a lábfék rögzítve.
• Emelje fel a lábfék karját (2): 

a lábfék kiengedve.
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6 Vezérlők
6.1 Vízszintes kar

1

2

3
4

5

1 Lábkapcsoló csatlakozója 
Csak a Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division cégtől 
beszerzett lábkapcsolót csatlakoztasson

2 Tápkapcsoló
3 Tápcsatlakozó
4 Lábkapcsoló kábelének tartója
5 Tápkábel feszítésoldó eszköze

6.2 Dönthető fej/fókuszáló egység

1

2

Dönthető fej

1 Rögzítőkar manuális döntő mozgatáshoz

Fókuszáló egység

2 XY egység alaphelyzetbe állító gombja
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6.3 Lábkapcsoló (normál konfiguráció)

2

1

3

1 Fókusz fel és le
2 XY beállítás
3 Nagyítás módosítása

Az 1-es és 3-as kiosztás (nagyítás és fókuszszabályozás) 
váltható. További információért olvassa el a szervizelési 
útmutatót, vagy forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz.

6.4 Állvány

1

3

2

1

1

4

1 Forgógomb csuklós fékhez
2 Forgógomb kiegyensúlyozáshoz
3 Fékgomb a függőleges pozíció rögzítéséhez
4 Lábfék rögzítő-/kioldókarja
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6.5 Optikatartó

2

3 4

1

1 Nagyítás jelzője
2 Fogantyúk
3 Megvilágítás kapcsolója és szabályozója
4 Szűrő betétje 

(GG475, GG435 UV-védő szűrő és védőszűrő, 5 db)

5

5 Nagyításváltó vészhelyzeti hajtása 
Vészhelyzetben a nagyítás beállítható a vészhelyzeti hajtáson 
egy érme vagy hasonló tárgy használatával.

6.6 Binokuláris cső, szemlencse, második megfigyelőcső

2

1

3

1 Hajtásgomb interpupilláris távolság beállításához (opcionális)
2 Dioptrikus beállítás
3 Recés gyűrű kép javításához
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7 Előkészítés sebészeti 
beavatkozás előtt

7.1 Szállítás

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély az alábbiak miatt:
• a karrendszer kontrollálatlan oldalirányú mozgása,
• az állvány dőlése,
• könnyű lábbelit viselő láb beszorulása az alap  

háza alá.
• A sebészeti mikroszkóp hirtelen fékezése egy  

nem átléphető küszöbnél.
	X Szállításkor a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot 

mindig állítsa szállítási pozícióba. 
	X Soha ne mozgassa az állványt, ha az egység ki van 

nyitva. 
	X Az állványt és a műtéti berendezést soha ne gördítse 

át a padlón lévő kábeleken. 
	X A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot mindig tolja; 

soha ne húzza azt.

VIGYÁZAT

Ha a lábán könnyű cipőt visel, az beszorulhat az állvány 
alapja alá!
	X A sebészeti mikroszkópot mindig tolja; soha ne húzza 

azt.

VIGYÁZAT

A sebészeti mikroszkóp figyelmeztetés nélkül elmozdulhat!
	X Mindig rögzítse a lábfékeket, ha nem mozgatja a 

rendszert.

VIGYÁZAT

A sebészeti mikroszkóp figyelmeztetés nélkül eldőlhet.
	X Mindig óvatosan tolja a sebészeti mikroszkópot 

parkolási pozícióba.

A lengőkar rögzítése
	X Pozicionálja a lengőkart (1) körülbelül vízszintes helyzetbe.
	X Húzza meg a fékgombot a függőleges pozíció (2) rögzítéséhez.

A lengőkar most már rögzítve van.
	X Oldja ki a csuklós fékeket (3), és hajtsa fel a lengőkart. 

A forgás leállítása miatt a lengőkar csak egy irányba 
mozgatható a vízszintes kar használatával.
	X Mozgassa a sebészeti mikroszkópot szállítási pozícióba, 

és húzza meg a csuklós fékeket.

3

3

5

3

2
1

4

A sebészeti mikroszkóp szállítása és biztosítása új helyen
	X Húzza ki a berendezésből a tápkábel csatlakozóját.
	X Távolítsa el a berendezésről a lábkapcsolókat.
	X Lépjen a lábfék rögzítő-/kioldókarjára (4) a lábfékek 

kioldásához.
	X Tolja a sebészeti mikroszkópot a telepítési helyre az oszlopnál 

fogva (5).
	X A telepítési helyen rögzítse a lábfékeket.
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7.2 A sebészeti mikroszkóp 
pozicionálása a műtőasztal felett

	X Óvatosan mozgassa a sebészeti mikroszkópot az oszlopon 
a műtőasztalhoz, és pozicionálja a műtétnek megfelelően.
	X Rögzítse a lábfékeket.

FIGYELMEZTETÉS

Halál kockázata áramütés miatt!
	X A sebészeti mikroszkópot csak földelt aljzathoz szabad 

csatlakoztatni.

	X Csatlakoztassa a tápkábelt (2) az aljzathoz.
	X Csatlakoztassa a lábkapcsolót a vízszintes kar aljzatához (1),  

és vezesse át a kábelvezetőn (3).

1

2

3

VIGYÁZAT

Fertőzésveszély!
	X Hagyjon elegendő helyet az állvány körül a nem steril 

alkatrészekkel való érintkezés elkerülése érdekében.

	X Vizsgálja meg az összes terminált, és győződjön meg arról,  
hogy az összes tartozék
	X elhelyezése megfelelő.
	X Oldja ki a csuklós fékeket, és állítsa be azokat könnyű 

ellenállásra.
A csukló könnyebb mozgatásához tegye az alábbiakat:
	X Oldja ki a csuklós féket (5).

A csukló nehezebb mozgatásához tegye az alábbiakat:
	X Húzza meg a csuklós féket (5).
	X Oldja ki a fékgombot a függőleges pozíció (4) rögzítéséhez.
	X Húzza ki a lengőkart.
	X Ellenőrizze a súly beállítását a lengőkaron a mikroszkóp 

emelésével és leeresztésével, és javítsa, ha szükséges, lásd: 
fejezet 7.10.

5

4

5

5
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7.3 A binokuláris cső, a szemlencse 
és az objektív felszerelése

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a binokuláris cső leesése miatt!
	X A rögzítőcsavart húzza meg jól.

A sebészeti mikroszkóp beállítható, hogy bármilyen munkavégzési 
helyzethez illeszkedjen.

A binokuláris cső felszerelése

1

	X Csavarozza ki a rögzítőcsavart 
(1).
	X Nyomja a binokuláris csövet 

a fecskefarkú gyűrűbe.
	X A rögzítőcsavart húzza meg jól.

Ferde binokuláris cső

Ferde binokuláris cső, 45°

Opcionális az asszisztensi 
tartozékhoz történő 
használathoz (nem szabványos 
konfiguráció)

Binokuláris cső 5°–25°

Opcionális az asszisztensi 
tartozékhoz történő 
használathoz (nem szabványos 
konfiguráció)

A szemlencse beszerelése

1

	X Tegye a helyére a szemlencsét.
	X Húzza meg a forgó gyűrűt (1).

Szemlencsék
• Szemlencse 10×, TC
• Szemlencse 10×/21B, állítható
• Szemlencse 8,33×, állítható
• Szemlencse 12,5×/17B, állítható
• Leica ToricEyePiece

Az objektívek beszerelése

Az objektívek jobbos menettel csavarhatók a mikroszkópra.

Objektívek
• Objektív WD = 175 mm APO
• Objektív WD = 200 mm APO
• Objektív f = 175 mm
• Objektív f = 200 mm
• Objektív f = 225 mm
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Az objektívvédő üveg felszerelése

2 3

4

5

	X Helyezze az objektívvédő üveg tartóját (2) az objektívre, 
és pozicionálja úgy, hogy a jelölés (3) hátrafelé nézzen.
	X Tartsa az objektívvédő üveget (5) a helyén, és enyhén  

forgassa jobbra.
Az objektívvédő üveg rögzül, a jelölések (3) és (4) egymásra 
kerülnek.

Az objektívvédő üveg nem fertőtleníthető autokláv 
készülékkel.

További szűrők behelyezése

A Leica M220 F12 két nyílással rendelkezik a további szűrők 
számára.

32 mm átmérőjű hőmérsékletálló szűrőket használhat. 
További információért forduljon a Leica Microsystems 
képviselőjéhez.

1

	X Húzza ki a 2 üres szűrőtartót (1).
	X Rögzítse a szűrőt a szűrőtartóba.
	X Helyezze vissza a szűrőtartót (1).

7.4 A tartozékok adapterének 
felszerelése

A sugárosztó/sztereó adapter beszerelése

1

	X Csavarozza ki a rögzítőcsavart 
(1).
	X Nyomja be a sugárosztó/

sztereó adaptert a fecskefarkú 
gyűrűbe.
	X Húzza meg a rögzítőcsavart.

Sugárosztó 50/50% megfigyeléssel, alternatíva: Sugárosztó 
70/30% megfigyeléssel

Az adapter felszerelése

1

	X Helyezze be az adaptert a sugárosztóba.
	X Húzza meg a forgó gyűrűt (1).
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7.5 A második megfigyelőcső 
beállítása

1

	X Helyezze a sztereó tartozékot/a második megfigyelőcsövet 
a sugárosztóba.
	X Húzza meg a forgó gyűrűt (1).

Sztereó tartozék a második megfigyelő számára

A duál sztereó tartozék a sugárosztó bal vagy jobb oldalára 
rögzíthető, és bármely irányba fordítható.

A második megfigyelőcsövek beállítása

2

	X Forgassa el a monokuláris második megfigyelőcsövet a kívánt 
irányba.
	X Állítsa be a dioptriát a szemlencsénél.
	X Javítsa a képet a recés gyűrűvel (2).

A sztereó tartozék beállítása a második megfigyelő számára
	X Fordítsa el a második megfigyelőcső tartozékát a kívánt 

irányba.
	X Állítsa be vízszintesen a binokuláris csövet.
	X Állítsa be a dioptriát a szemlencsénél.
	X Javítsa a képet a recés gyűrűvel (2).

7.6 A dokumentációs tartozékok 
felszerelése

FIGYELMEZTETÉS

A leeső alkatrészek sérülésveszélyesek!
	X A műtét előtt végezze el az optikatartón az összes 

előkészítési munkálatot és beállítást.
	X Soha ne egyensúlyozza ki a berendezést, és ne szerelje 

fel az optikai alkatrészeket és tartozékokat, ha a 
berendezés a műtéti terület felett van.
	X Az újbóli felszerelés előtt mindig zárja a lengőkart.
	X Ellenőrizze, hogy az optikai alkatrészek és tartozékok 

megfelelően illeszkednek-e, és biztonságosan rögzítve 
vannak-e a műtéthez.
	X Mielőtt egy műtét közben berendezést cserél, fordítsa  

el a mikroszkópot a műtéti területről.

1

2

1 A nagyítás beállítása
2 Fókuszáló gomb

A fotocella felszerelése
	X Rögzítse a fotocellát a 0°-os asszisztensi tartozék 

dokumentációs portjához vagy a sugárosztóra.
	X Rögzítse a kamerát az adapterrel együtt a fotocellára.  

Húzza meg a rögzítőcsavart.
A videotartozékok listáját a 9.2 szakaszban találja.
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7.7 A dokumentációs tartozékok kiválasztása

Nagyítási videoadapter TVtartozék Fénykép/ 
TV kettős 
tartozék

TVtartozék Fénykép/ 
TV kettős 
tartozék

Nagyítási 
videoadapter

TVtartozék

70 mm

1“

2/3 “

1/2 “

1/3 “

1/4 “

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

Photo/TV dual
attachment

TV 
attachment

TV
attachment

TV
attachment 

Photo/TV dual
attachment

Zoom video adapter Zoom video 
adapter

Fénykép/TV kettős tartozék

35 mm

250 mm 
Photo/TV dual attachment 

35 mm 

Digital 
Photo 
Camera 

350 mm 

Digitális 
fényképezőgép

 

Látómező Monitor/kép



Előkészítés sebészeti beavatkozás előtt

 Leica M220 F12 / Hivatkozási szám: 10 716 922 / verzió 04 21

7.8 A szemalap és a szempont 
beállítása (opcionális)

A két pupilla közötti távolság és a szemlencsékkel való kívánt 
érintkezés külön állítható be.
A sebészeti mikroszkópot előkészítheti a műtét előtt egy 
felhasználói táblázatból származó adatok felhasználásával.

6555
75

1

2

1 Interpupilláris távolság skálája
2 Beállítókerék

Az interpupilláris távolság beállítása
	X Állítsa be a szemlencséket „0” értékre, vagy válassza ki  

a kívánt dioptriaértéket.
	X Állítsa be a nagyításváltót a 10-es lépésre.
	X Nézzen a szemlencsékbe, és állítsa be a csöveket a 

beállítókerékkel (2) vagy kézzel (beállítókerék nélküli 
binokuláris csövek esetében), amíg körkörös látómezőt lát.

7.9 A parfokalitás beállítása

Forgó gyűrű  
a dioptria beállításához

1

A dioptriabeállítások módosítása
	X Állítsa be pontosan a dioptriát külön mindkét szemhez (1);  

csak ez a módszer biztosítja, hogy a kép fókuszált marad a teljes 
nagyítási tartományban (parfokális).

A mikroszkóp előkészítése
	X Kapcsolja be a mikroszkópot a vezérlőegységnél, és helyezzen 

egy lapos teszttárgyat, például egy papírlapot az objektív alá.
	X Állítsa be a maximális fényerőt.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.
	X Állítsa a mikroszkópot, amíg a teszttárgy láthatóvá válik 

a látómező közepén, és megfelelően éles lesz.

Fókuszálás a teszttárgyra
	X Állítsa be a maximális nagyítást.
	X Fókuszálja a mikroszkópot.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.

A dioptriabeállítások módosítása
	X Állítsa be egyenként a dioptriát (1), amíg a kép élesen 

fókuszálva látszik.
	X Állítsa be a maximális nagyítást.
	X Fókuszálja ismét a mikroszkópot.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.
	X Vizsgálja meg a dioptria beállításait, és szükség esetén adja 

meg azokat ismét annak érdekében, hogy mindkét kép éles 
legyen.

A parfokalitás ellenőrzése
	X Figyelje a teszttárgyat, miközben a teljes tartományban nagyít. 

A kép élességének állandónak kell lennie minden nagyítás 
mellett. Ha nem az, ismételje meg az eljárás 2–4. lépését.



Előkészítés sebészeti beavatkozás előtt

22 Leica M220 F12 / Hivatkozási szám: 10 716 922 / verzió 04

7.10 A sebészeti mikroszkóp 
tartozékainak cseréje és 
a lengőkar kiegyensúlyozása

FIGYELMEZTETÉS

A sebészeti mikroszkóp lehajlása sérülésveszélyes!
	X Rögzítse a lengőkart.
	X A tartozékokat soha ne módosítsa, és soha ne kísérelje 

meg újra kiegyensúlyozni a mikroszkópot, amikor az 
a működési terület felett van.
	X Az újbóli felszerelés előtt mindig zárja a lengőkart.
	X Tartozékcsere után mindig egyensúlyozza ki a lengőkart.

1

2

3

A lengőkar rögzítése
	X Pozicionálja a lengőkart (1) körülbelül vízszintes helyzetbe.
	X Húzza meg a fékgombot a függőleges pozíció (2) rögzítéséhez.

A lengőkar most már rögzítve van.

Az optikai tartozékok tisztítása
	X Vizsgálja meg a szemlencsék és az objektív, illetve ha 

szükséges, a fénykép- és TV-adapterek tisztaságát.
	X Távolítsa el a port és a szennyeződést.

A tartozékok felszerelése
	X Szerelje fel a mikroszkópra az összes használni kívánt 

tartozékot.

A lengőkar kiegyensúlyozása
	X Tartsa erősen a mikroszkópot.
	X Oldja ki a fékgombot a függőleges pozíció (2) rögzítéséhez.

A lengőkar most már ki van oldva.
	X A lengőkar manuális mozgatásával határozza meg, hogy 

nagyobb erőkifejtés szükséges-e annak felfelé vagy lefelé 
történő mozgatásához.

Ha nagyobb erőkifejtés szükséges a felfelé mozgatásához:
	X Fordítsa el a kiegyensúlyozó gombot (3) a nagyobb súly 

irányába (az óramutató járásával ellentétes irányba).

Ha nagyobb erőkifejtés szükséges a lefelé mozgatásához:
	X Fordítsa el a kiegyensúlyozó gombot (3) a kisebb súly irányába 

(az óramutató járásával megegyező irányba).
	X A fék erejének beállításakor vegye figyelembe, hogy felfelé 

mozgatási erő kicsit kisebb, mint a lefelé mozgatási erő.

7.11 A steril alkatrészek felszerelése 
Alapvető alkatrészek
• 2 fogantyú, átlátszó
• 1 hajtásgomb (megvilágításkapcsoló)

A fogantyúk és a hajtásgomb gőzzel vagy gázzal sterilizálhatók.
	X Sterilizálja a fogantyúkat és a hajtásgombokat.
	X Szerelje fel a steril hajtásgombot a forgó gombra a megvilágí-

táshoz.
	X Szerelje fel a steril fogantyúkat az optikatartóra.

7.12 A sebészeti mikroszkóp indítása

1

	X Kapcsolja be a főkapcsolót (1).
	X Kigyullad a fény, és az XY egység alaphelyzetbe áll.
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7.13 Ellenőrzések a műtét előtt
7.13.1 A LED-világítás működésének ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉS

A megvilágítás hibája veszélyes lehet a betegre!
	X Tartson készen egy kompatibilis csere LED-modult.

1

	X Kapcsolja be a mikroszkópot a főkapcsolóval.
A LED kigyullad.
	X Fordítsa el a gombot (1) jobbra.

Ezzel növeli a fényerőt.
	X Tesztelje a megvilágítást a teljes fényerőtartományban.

7.13.2 A fókuszhajtás ellenőrzése
Lásd: fejezet 8.5.

7.13.3 A tápkábel rögzítésének ellenőrzése
	X Ellenőrizze, hogy a tápkábel a lengőkarhoz van-e rögzítve 

kábelkötegelőkkel (lásd telepítési útmutató, fejezet 2.4.1).
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8 Működtetés
8.1 A mikroszkóp pozicionálása

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszélyt jelent a betegre.
	X Ne kapcsolja be/ki a műtét során.
	X Ne válassza le a rendszert az áramellátásról a műtét 

során.

5

2

3

1

4

6

A középső pozíció beállítása
	X Nyomja meg az „XY egység alaphelyzetbe állítása” gombot (2).

Az XY egység a középső pozícióba áll.
Amikor eléri a középső pozíciót, a LED (1) kigyullad.
	X A lábkapcsolóval mozgassa a fókuszt az alaphelyzeti pozícióba 

(lásd a (3) jelölést).

Durva pozicionálás
	X A mikroszkópot a két fogantyúnál (4) tartva pozicionálja azt.

Finom pozicionálás
	X Aktiválja az XY egységet a lábkapcsolóval (7) (utasításokat 

a lenti ábrán talál).

7

+Y

–Y

–X +X

Az XY mozgás sebességének beállítása:
	X Távolítsa el a fókusz fedelét (6).
	X A tábla felső potenciométerén (8) állítsa be a sebességet 

a kívánt értékre.

8

A dőlés beállítása
	X Nyissa ki a rögzítőkart (5).
	X Állítsa be a mikroszkóp dőlését.
	X Zárja a rögzítőkart (5).
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8.2 A fókusz beállítása

MEGJEGYZÉS
A fókuszáló motor tönkremehet!
	X Ha a fókuszáló motor meghibásodik, állítsa manuálisan a 

fókuszt az optikatartó felfelé vagy lefelé történő mozgatásával.

+F

–F

–M

+M

2

1

	X Nyomja meg a gombot (2) a lábkapcsolón.

A fókusz mozgási sebességének beállítása:
	X Távolítsa el a fókusz fedelét (6, fejezet 8.1).
	X A tábla alsó potenciométerén (3) állítsa be a sebességet  

a kívánt értékre.

3

8.3 A nagyítás beállítása
	X Állítsa be a nagyítást a lábkapcsolón a gomb használatával 

(1, 8.2 fejezet).
Az alábbi értékek fognak váltakozni: 6,4; 10; 16; 40; 25, 16.

8.4 A megvilágítás beállítása

FIGYELMEZTETÉS

Ha a fény túl erős, károsíthatja a retinát!
	X Olvassa el a „Biztonsági megjegyzések” (fejezet 3)  

című részben szereplő figyelmeztető üzeneteket.

A mikroszkóp megvilágításának be és kikapcsolása
	X Használja a gombot (1) a mikroszkóp megvilágításának be- és 

kikapcsolásához, illetve a fényerő szabályozásához.
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8.5 A munkavégzési távolság 
beállítása

1

	X Állítsa be a hozzávetőleges munkavégzési távolságot 
a mikroszkóp emelésével vagy leengedésével a fogantyúk (1) 
segítségével.
	X Állítsa be a pontos munkavégzési távolságot a fókuszhajtás 

lábkapcsolójának gombjával.

8.6 Szétszerelés
	X Fejezze be a felvételi eljárást a kamerán (adatvesztés).
	X A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot állítsa vissza szállítási 

pozícióba (lásd: fejezet 7.1).
	X Kapcsolja ki a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot 

a főkapcsolóval (2, fejezet 6.1).
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9 Alkatrészek és tartozékok
FIGYELMEZTETÉS

A sebészeti mikroszkóp lehajlása sérülésveszélyes!
	X Az alkatrészek és tartozékok felszerelésekor ne haladja 

meg a maximális terhelést.
	X Az összsúlyt a „Terhelési táblázat” (fejezet 9.3) 

tartalmazza.

9.1 Megfigyelői oldal

1

2 2

4

Fő sebész

Asszisztens 2 Asszisztens 1

3

5 5

4

3

4

3

1 Sugárosztó
2 Sztereó tartozék a második megfigyelő számára
3 Binokuláris cső
4 Szemlencse
5  Dokumentációs port
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Kép Alkatrész/tartozék Leírás

1
Sugárosztó 50/50
Sugárosztó 70/30

A két felület asszisztensi portként és dokumentációs 
portként használható

2

Sztereó tartozék a második 
megfigyelő számára

A binokuláris cső felszereléséhez

3

Binokuláris cső, ferdíthető 
5°–25° PD-vel

• Beállítható betekintési szög és magasság
• Beállítható interpupilláris távolság

3

Binokuláris cső, ferde,  
T, II-es típus

3

Binokuláris cső, ferde, TC

3

Binokuláris cső, 45° Opcionális az asszisztensi tartozékhoz történő 
használathoz

4

Szemlencse 10×
Szemlencse 8,33×
Szemlencse 12,5×

4

Szemlencse, 10×, TC

5

Leica ToricEyePiece • Beépített skálával megkönnyíti a torikus 
intraokuláris lencsék szögének beállítását

• További információért olvassa el a különálló 
működtetési és telepítési utasításokat
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Beteg oldala

A

B

A  Lencse
B  Védőüveg tartóval

Cikkszám Kép Alkatrész/tartozék

A • Objektív APO WD175
• Objektív APO WD200
• Objektív f = 175 mm
• Objektív f = 200 mm
• Objektív f = 225 mm

B Védőüveg tartója

B Védőüveg

9.2 Videotartozékok Leica M220 F12 
berendezéshez

1

2

3

1 Sugárosztó (50/50% vagy 70/30%), forgatható sugárosztó
2 Videoadapter (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 C-mount kamera (Leica HD C100)

Videoadapter
• Kereskedelmi forgalomban kapható C-mount videokamerákhoz, 

adapterrel.
• A videoadapter (2) a sugárosztóra van felszerelve.
• Nagyítási és finom fókuszálási funkció Leica nagyítási 

videoadapterhez

A Leica nagyítási videoadapter parfokalitását be kell állítani.

	X Állítsa be a maximális nagyítást.
	X Helyezzen egy lapos, éles körvonalú teszttárgyat az objektív 

alá.
	X Nézzen át a szemlencsén, és fókuszálja a mikroszkópot.
	X Állítsa be a minimális nagyítást.
	X Állítsa be a maximális nagyítást (f = 100 mm) a Leica nagyítási 

videoadapteren.
	X Fókuszálja a monitor képét a Leica nagyítási videoadapteren.
	X Állítsa be a kívánt nagyítást a Leica nagyítási videoadapteren.
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9.3 Terhelési táblázat

A maximális terhelés értékét a „Műszaki adatok” című részben (fejezet 13.6) találja.

Leica M220 F12 berendezés, gyártási szám: .......................................

A mikroszkópinterfész állványának maximális terhelése........... kg

Üzembe helyezés

Csoport Cikkszám Leírás Tömeg Mennyiség Összesen

Asszisztens 10446482 Sugárosztó 70/30 0,41 kg                ,    

10446565 Sugárosztó 50/50 0,41 kg                ,    

Optika 10445937 Objektív APO WD200
0,41 kg

10445938 Objektív APO WD175                ,    

10431692 Objektív f = 175 mm

0,20 kg

               ,    

103821162 Objektív f = 200 mm                ,    

10457297 Objektív f = 225 mm                ,    

10448217 Binokuláris cső, ferdíthető 5°–25° PD-vel 0,74 kg                ,    

10446574 Binokuláris cső, ferdíthető, T, II-es típus 0,74 kg                ,    

10446618 Binokuláris cső, 45° 0,56 kg                ,    

10448404 Binokuláris cső, ferdíthető, TC 0,93 kg                ,    

10448028 Szemlencse, 10×

0,10 kg10448125 Szemlencse, 8,33×                ,    

10446739 Szemlencse, 12,5×

13613532 Szemlencse 10×, TC 0,07 kg                ,    

Tartozékok a szem 
elülső szakaszához 10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                ,    

Sterilizálható 
alkatrészek

Kapcsos fogantyú                ,    

10428238 Binokuláris cső T forgó gomb fedele 0,01 kg                ,    

10446468 Védőüveg tartója 0,10 kg                ,    

10446467 Védőüveg 0,06 kg                ,    

Porvédők                ,    

Dokumentáció 10448215 Leica nagyítási videoadapter 0,76 kg                ,    

10448290 Leica manuális videoadapter 0,42 kg                ,    

10448584 Leica HD C100 0,64 kg                ,    

Teljes rendszer Terhelés
               ,    
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10 Ápolás és karbantartás
10.1 Ápolási utasítások
• A munkavégzés szünetében helyezzen porvédőt a berendezésre.
• Ha nem használja a tartozékokat, pormentes helyen tartsa 

azokat.
• A port fújással és puha kefével távolítsa el.
• Tisztítsa meg az objektíveket és a szemlencséket speciális 

optikatisztító kendővel és tiszta alkohollal.
• Védje a sebészeti mikroszkópot a nedvességtől, gőztő, savaktól, 

lúgoktól és korrozív anyagoktól. 
A berendezések közelében ne tároljon vegyi anyagokat.

• Védje a sebészeti mikroszkópot a nem megfelelő kezeléstől. 
Csak akkor szereljen fel bármilyen más aljzatot, illetve csak 
akkor csavarozza le az optikai rendszereket és a mechanikai 
alkatrészeket, ha az útmutató kifejezetten erre utasítja.

• Védje a sebészeti mikroszkópot az olajtól és zsírtól. 
A vezető felületeket és a mechanikai alkatrészeket soha ne 
olajozza vagy zsírozza meg.

• A szennyeződést megnedvesített, eldobható kendővel törölje le.
• A sebészeti mikroszkóp fertőtlenítéséhez használjon 

a felületfertőtlenítő csoportba tartozó, az alábbi aktív 
összetevőkön alapuló vegyületeket:
• Aldehidek
• Alkoholok
• Kvaterner ammóniumvegyületek

Az anyagok potenciális károsodása miatt soha ne  
használjon az alábbiakon alapuló termékeket:
• halogénhasító vegyületek, 
• erős szerves savak, 
• oxigénhasító vegyületek.
	X Kövesse a fertőtlenítő gyártójának utasításait.

Javasolt szervizszerződést kötni a Leica szervizével.

Trópusi környezet és gombák

A Leica Microsystems bizonyos biztonsági óvintézkedéseket épít 
be a gyártási technikáiba és az anyagaiba.
További megelőző intézkedések például:
• Az optikai alkatrészeket tartsa tisztán.
• A rendszert csak tiszta környezetben használja és tárolja.
• Amikor nem használja őket, tárolja UV-fény alatt.
• Csak folyamatosan klimatizált helyiségben használja.
• A berendezést tartsa nedvességtől távol, és takarja le 

szilikongéllel feltöltött műanyag huzattal.

10.2 Karbantartás
A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp alapvetően nem igényel 
karbantartást. A biztonságos és megbízható működés fenntartása 
érdekében javasoljuk, hogy legyen elővigyázatos, és lépjen 
kapcsolatba a felelős szervizzel.
Időszakos vizsgálatot kérhet, vagy karbantartási szerződést köthet 
a szervizzel.

• Javasoljuk, hogy kössön szervizszerződést  
a Leica Microsystems szervizével.

• A szervizeléshez csak eredeti tartalékalkatrészeket 
használjon.

10.3 A Leica lábkapcsoló ápolása és 
karbantartása

Minden műtét után tisztítsa meg a Leica lábkapcsolót meleg  
vagy forró (de 60 °C-nál nem melegebb) vízzel. A berendezés 
alapvetően nem igényel karbantartást. Meghibásodás esetén  
lépjen kapcsolatba a felelős szervizcéggel.
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10.4 A biztosíték cseréje

FIGYELMEZTETÉS

Halál kockázata áramütés miatt!
	X A biztosíték cseréje előtt húzza ki a tápkábelt 

a berendezés aljzatából.

1

2

A biztosítékok egy tartóban (2) találhatók a berendezés 
tápaljzatában.
	X Csavarhúzó segítségével csavarozza ki a biztosítéktartót (2), 

majd húzza ki teljesen kézzel.
	X Cserélje ki a biztosítékokat (1).

Csak 6,3 AH-s, késleltetett biztosítékot használjon.

	X Helyezze vissza a biztosítéktartót (2), és nyomja be teljesen 
kézzel.

10.5 A LED-modul cseréje

VIGYÁZAT

Égésveszély!
A LED-modul nagyon felforrósodik.
	X Ellenőrizze, hogy a LED-modul lehűlt-e, mielőtt 

eltávolítja.

A Leica M220 F12 nem rendelkezik beépített kiegészítő 
lámpával. 
Mindig tartson kéznél egy csere LED-modult. Arra az esetre, 
ha egy LED kiég, vásárolni kell egy másik, tartalék LED-
modult, és azt a felhasználó által hozzáférhető helyen kell 
tartani.
Csak eredeti Leica csere LED-modult használjon.

A megvilágítás LED-moduljának cseréjét  
a csere LED-modulhoz kapott utasítások  
részletezik (Leica rendelésszám: 10 448 374).

10.6 A LED-világítás működésének 
ellenőrzése 

Lásd: fejezet 7.13.1.
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10.7 Diagnosztika meghibásodás 
esetén

1

2

4

5

3

1 LED-lábkapcsoló gombja
2 Fókusz fel/le
3 XY előre/hátra
4 Nagyítás óramutató járásával megegyező/ellentétes irányban
5 XY balra/jobbra

	X Távolítsa el a fókusz fedelét (6, fejezet 8.1).

A lábkapcsoló gombjainak tesztelése
	X Nyomja meg a gombot a lábkapcsolón.

A tábla „LÁBKAPCSOLÓ FUNKCIÓI” területén lévő megfelelő LED-nek 
(1) ki kell gyulladnia.
Ha a LED nem gyullad ki, előfordulhat, hogy a lábkapcsoló 
meghibásodott, vagy nem megfelelően van csatlakoztatva.

A motorok tesztelése

Ha a lábkapcsoló megfelelően működik, a hajtás motorjait tesztelni 
kell.
	X Nyomja meg a gombot a lábkapcsolón.

A megfelelő motor LED-jének ki kell gyulladnia.
Ha a LED kigyullad, de a megfelelő motor nem mozdul, 
előfordulhat, hogy a motor meghibásodott.
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10.8 Az újrasterilizálható termékek 
újrafeldolgozásával kapcsolatos 
megjegyzések

10.8.1 Általános

Termékek

A Leica Microsystems (Schweiz) AG által biztosított újrafelhasz-
nálható termékek (például forgó gombok, objektívvédő üvegek 
és lezáró elemek).

Az újrafeldolgozásra vonatkozó korlátozás 

Creutzfeldt–Jakob-szindrómában (CJD) szenvedő, illetve 
gyaníthatóan CJD-ben vagy egy variánsában szenvedő betegeken 
használt orvosi eszközök esetében be kell tartani a helyi 
szabályozási követelményeket. Az ilyen betegeken használt,  
normál esetben újrasterilizálható termékeket kockázat nélkül, 
égetéssel ártalmatlanítani kell.

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Különös figyelmet kell fordítani a szennyezett termékek 
előkészítéséért felelős személyek munkavédelmére és 
egészségvédelmére. A termékek előkészítése, tisztítása és 
fertőtlenítése során be kell tartani a kórházi higiénia és a 
fertőzésmegelőzés érvényben lévő szabályozásait.

Az újrafeldolgozásra vonatkozó korlátozás

A gyakori újrafeldolgozás kis hatással van ezekre a termékekre. 
A termékek életciklusának végét általában a használat miatti kopás 
és sérülés határozza meg.

10.8.2 Utasítások

Munkaterület
	X A felületi szennyeződést eldobható kendővel/papírtörlővel 

távolítsa el. 

Tárolás és szállítás
• Nincs speciális követelmény.
• A termék újrafeldolgozását közvetlenül a használat után 

javasolt elvégezni.

Előkészítés tisztításra
	X Vegye le a terméket a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópról.

Tisztítás: kézzel
• Berendezés: folyó víz, tisztítószer, alkohol, mikroszálas kendő

Eljárás 
	X  Öblítse le a termékről a felületi szennyeződést (hőmérséklet 

< 40 °C). A szennyeződés mértékétől függően használjon 
öblítőszert.

	X Az optika tisztításához alkoholt is használhat, ha azon makacs 
szennyeződés (például ujjlenyomat vagy zsír) található.
	X Szárítsa meg a termékeket (az optikai alkatrészek kivételével) 

eldobható kendővel vagy papírtörlővel. Szárítsa meg az optikai 
felületeket mikroszálas kendővel.

Tisztítás: automatikusan
• Berendezés: tisztító/fertőtlenítő eszköz

Az optikai alkatrészeket tartalmazó termékeket nem javasolt 
tisztító/fertőtlenítő eszközzel megtisztítani. Az optikai alkatrészek 
továbbá a károsodás megelőzése érdekében nem tisztíthatók 
ultrahangos fürdőben.

Fertőtlenítés

A „Mikrozid. Liquid” alkoholos fertőtlenítő oldat a címkén szereplő 
utasításoknak megfelelően használható.
Vegye figyelembe, hogy fertőtlenítés után az optikai felületeket 
alaposan le kell öblíteni friss ivóvízzel, majd friss ioncserélt vízzel.  
A termékeket a következő sterilizálás előtt alaposan meg kell 
szárítani.

Karbantartás

Nincs speciális követelmény.
Vezérlési és működési teszt
Ellenőrizze a forgó gombok és a fogantyúk bepattanási viselkedését.

Csomagolás

Egyedi: Szabványos PE zsákot kell használni. A zsáknak elég 
nagynak kell lennie a termékhez, hogy a zárás ne legyen feszes.

Sterilizálás

Lásd a sterilizálási táblázatot, fejezet 10.8.3.

Tárolás

Nincs speciális követelmény.

További információ

Nincs

A gyártó kapcsolattartási adatai

A helyi képviselő címe

A Leica Microsystems (Schweiz) AG ellenőrizte, hogy a termék  
előkészítésére vonatkozó fenti utasítások alkalmasak annak 
újrafelhasználására. A feldolgozást végző személy felelős az 
újrafeldolgozás során alkalmazott berendezésekért, anyagokért 
és személyekért, illetve az újrafeldolgozás kívánt eredményének 
eléréséért. Általánosságban ez a folyamat ellenőrzését és rutin-
szerű figyelését követeli meg. A megadott utasításoktól való 
minden eltérést szintén alaposan ki kell vizsgálnia a feldolgozást 
végző személynek a hatékonyság és az esetleges hátrányos 
következmények meghatározása érdekében.
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10.8.3 Sterilizálási táblázat
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division sebészeti mikroszkópjaihoz rendelkezésre álló 
sterilizálható alkatrészekről.

Engedélyezett sterilizálási módok Termékek

Cikkszám Megjelölés Gőz autokláv  
134 °C,  

t > 10 perc

Etilénoxid 
max. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 Kapcsos fogantyú  –  – –   – – –

10428328 Forgó gomb,  
binokuláris csövek T

 – – –  –    

10384656 Forgó gomb, átlátszó  –  –   – – – –

10443792 Karhosszabbító  – – – –   – – –

10446058 Védőüveg, multifokális lencse    – – – –   –

10448439 Védőüveg   – – – –  – – 

10448440 Fedél, sterilizálható  – –  – – – – – –

10448431 Objektívvédő üveg     – – – – – –

10448296 Objektívvédő üveg,  
tartalékalkatrész  
(10-es csomag)

  – – – –  – – 

10448280 Objektívvédő üveg,  
teljes, sterilizálható

  – – – –  – – 

10731702 Fedél, sterilizálható  –   – –  – – –

1)  Ez az orvosi eszköz megfelel a STERRAD®100S / STERRAD® 100NX / STERRAD®50 / STERRAD®200 rendszerek ellenőrzött sterilitási 
igényeinek. Hajtsa végre a STERRAD® rendszerének felhasználói kézikönyvében szereplő utasításokat, mielőtt a STERRAD® rendszerekben 
eszközöket sterilizál.
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11 Ártalmatlanítás
A termékek ártalmatlanításakor be kell tartani a vonatkozó nemzeti törvényeket, és be kell vonni a megfelelő ártalmatlanítási cégeket. 
A berendezés csomagolását újra kell hasznosítani.

12 Mit tegyek, ha...?
Ha az elektromos funkciók nem megfelelően működnek, 
mindig az alábbiakat ellenőrizze elsőként:
• A fő tápkapcsoló be van kapcsolva?
• A tápkábel megfelelően van csatlakoztatva?
• Minden csatlakozókábel megfelelően van 

csatlakoztatva?

12.1 Általános hibajelenségek

Meghibásodás Lehetséges ok Megoldás

A lengőkar magától emelkedik vagy ereszkedik. A lengőkar nem megfelelően van 
kiegyensúlyozva.

	X Egyensúlyozza ki a lengőkart 
(lásd: fejezet 7.10).

A lengőkar akkor is ereszkedik, ha az egyensúlyi 
skála a legmagasabb szintre van állítva.

A mikroszkóp és a tartozékok össztömege 
túl nagy.

	X Csökkentse az össztömeget.

A gázrugó meghibásodott. 	X Cseréltesse ki a gázrugót a Leica 
Microsystems szervizével.

A mikroszkóp nem vagy csak nagy erőkifejtéssel 
mozgatható.

A csuklós fékek túl szorosra vannak állítva. 	X Lazítsa meg a csuklós fékeket 
(lásd: fejezet 7.1).

A funkciók nem aktiválhatók a lábkapcsolóval A kábelcsatlakozás meglazult. 	X Ellenőrizze a tápkábelt.
	X Ellenőrizze a lábkapcsoló csatlakoztatását.

A lábkapcsoló meghibásodott 	X Végezzen diagnosztikát a következő szerint: 
fejezet 10.7.
	X Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba 

a Leica Microsystems szervizével.

12.2 Mikroszkóp

Meghibásodás Lehetséges ok Megoldás

A kép elveszíti a fókuszt. A szemlencsék nem megfelelően ülnek. 	X Csavarja be teljesen a szemlencséket.

A dioptriák nem megfelelően vannak beállítva. 	X Végezzen dioptriakorrekciót pontosan 
az utasításban szereplő módon.

Nemkívánatos tükröződések. Az objektív fedele nem megfelelően van 
felhelyezve a steril szövetre.

	X Kapcsozza a steril szövet objektívfedőjét 
az objektívhez úgy, hogy a fedél egy kicsit 
előre dőljön.

A kép ki van vágva. A szűrőtartó nem megfelelően van behelyezve. 	X Nyomja be teljesen a szűrőtartót az 
optikatartóba.

A fókusz mozgása túl lassú. A beállított sebesség túl alacsony. 	X Módosítsa a sebességet a lábkapcsoló 
potenciométerével (lásd: fejezet 8.1).
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Meghibásodás Lehetséges ok Megoldás

Az XY mozgás túl lassú. A beállított sebesség túl alacsony. 	X Módosítsa a sebességet a lábkapcsoló 
potenciométerével (lásd: fejezet 8.1).

A nagyításváltó nem működik. A nagyításváltó zárolva van. 	X Módosítsa manuálisan a nagyítást a 
vészhelyzeti hajtáson (lásd: fejezet 6.5).

A motor vagy a lábkapcsoló meghibásodott. 	X Végezzen diagnosztikát a következő szerint: 
fejezet 10.7.  
Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba 
a Leica Microsystems szervizével.

A fókusz nem működik. A motor vagy a lábkapcsoló meghibásodott. 	X Végezzen diagnosztikát a következő szerint: 
fejezet 10.7.  
Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba 
a Leica Microsystems szervizével.

Az XY mozgás nem működik. A motor vagy a lábkapcsoló meghibásodott. 	X Végezzen diagnosztikát a következő szerint: 
fejezet 10.7.  
Meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba 
a Leica Microsystems szervizével.

12.3 TV, fénykép

Meghibásodás Lehetséges ok Megoldás

A monitor képe túl sötét. A videokamera és/vagy a monitor nem 
megfelelően van beállítva.

	X Optimalizálja a kamera és/vagy a monitor 
beállításait (lásd a gyártó működtetési 
utasításait).

A szűrő/diafragma helytelenül van beállítva. 	X Módosítsa a fényerőt vagy a szűrőt/
diafragmát.

A fényképek életlenek. A mikroszkóp parfokalitása nem megfelelően  
van beállítva.

	X Ellenőrizze a mikroszkóp parfokalitását  
(lásd: fejezet 7.9).

A minta nem fókuszált. A minta fókusza nem precíz. 	X Fókuszálja pontosan, ha szükséges,  
jelenítse meg a rácshálót.

Ha a berendezésen itt nem ismertetett meghibásodás 
jelentkezik, lépjen kapcsoltba a Leica képviselőjével.
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13 Műszaki adatok
13.1 Elektromos adatok
Hálózati aljzat

F12 padlóállvány A vezérlőegység közepén található 
100-240 V AC (± 10%), 50/60 Hz

Biztosíték 2 × T 6,3 AH 250 V
Energiafogyasztás Leica M220 F12: 100 VA
Biztonsági osztály I-es osztály

13.2 Sebészeti mikroszkóp
Nagyítás Motoros, 

APO-kromatikus, 5 lépéses 
nagyításváltó 6,4/10/16/25/40x

Sztereó alap 24 mm
Objektív, normál f=200 mm
Objektív, opcionális f=175, 225, 250 mm 

WD=175 mm APO 
WD=200 mm APO

Szemlencse, normál 10×21B
Szemlencse, opcionális 12,5×17B, 8,33×22B
XY egység 40 × 40 mm, beállítható sebesség
Dőlés ±15°
Fókusztartomány 40 mm, beállítható sebesség
Funkciók alaphelyzetbe 
állítása

XY alaphelyzetbe állítása

Megvilágítás Koaxiális vörös reflex megvilágítás
Fényforrás Közvetlen és hosszan tartó LED-es 

megvilágítás.
A 60 000 óra átlagos élettartam 
a kezdeti fényerőhöz viszonyított  
70%-os élettartamvégi kritériumhoz

UV-szűrő UV- és infravörös fénytől mentes LED-
világítás

Szemvédő szűrő GG475 opcionális védőszűrő 5×
Fényintenzitás beállítása Steril hajtásgomb használata az 

optikatartón

13.3 Állvány
Leica M220 F12 padlóállvány

Maximális tartomány 1068 mm
Szállítási méret 
(magasság)

540 mm

Alap Láb számára szükséges terület:  
608 × 608 mm

Szállítási magasság, 
min.

1680 mm

Asszisztens mikroszkópja

Alapvető félsztereó (sugárosztón keresztül)
Lábkapcsoló 8 funkció, vízálló

IPX8 védelmi osztály

Tartozékok

Rögzített szögű 
binokuláris cső

5 különböző beállítási lehetőség

Binokuláris cső, 
állítható

3 különböző beállítási lehetőség

Sugárosztó 50/50% és 70/30%
Nagyítási videoadapter 35–100 mm steril finom fókusszal
Oculus SDI/ 
BIOM-kompatibilis

Nem

Moeller  
EIBOS-kompatibilis

Nem
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13.4 Optikai adatok

Objektív f = 175 mm

Szemlencse Teljes nagyítás (mm) Látómező Ø (mm)

min. max. min. max.

8,33× 22 3,1 19,5 59,6 9,4

10× 21 3,7 23,4 56,9 9,0

12,5× 17 4,6 29,2 46,0 7,3

Objektív f = 200 mm

Szemlencse Teljes nagyítás (mm) Látómező Ø (mm)

min. max. min. max.

8,33× 22 2,7 17,0 68,1 10,8

10× 21 3,2 20,4 65,0 10,3

12,5× 17 4,0 25,5 52,6 8,3

Objektív f = 225 mm

Szemlencse Teljes nagyítás (mm) Látómező Ø (mm)

min. max. min. max.

8,33× 22 2,4 15,1 76,6 12,1

10× 21 2,9 18,2 73,1 11,6

12,5× 17 3,6 22,7 59,2 9,4

13.5 Vezérlőegység 
Csatlakozó aljzatok a következőkhöz:
• Tápkábel
• Lábkapcsoló
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13.6 Konfigurációk és tömegek
A mikroszkóp felületéről az állvány maximális terhelése 5,0 kg.
Az összsúlyt a „Terhelési táblázat” (fejezet 9.3) alapján határozhatja 
meg.

13.7 Környezeti feltételek
Használati +10 °C – +40 °C

+50 °F – +104 °F
30%–75% relatív páratartalom
780 mbar–1013 mbar légnyomás

Tárolás: –30 °C – +70 °C
–22 °F – +158 °F
10% – 100% relatív páratartalom
500 mbar–1060 mbar légnyomás

Szállítás: –30 °C – +70 °C
–22 °F – +158 °F
10% – 100% relatív páratartalom
500 mbar–1060 mbar légnyomás

13.8 Elektromágneses megfelelőség
A környezet, amelyben a berendezés használható

Kórházak, kivéve, ha a közelben aktív magas frekvenciás sebészeti 
berendezés vagy orvosi berendezés rádiófrekvenciás árnyékolású, 
mágneses rezonanciás képalkotáshoz használt helyisége van, ahol 
az elektromágneses zavar intenzitása magas.

Megfelelőség: IEC 6060112

Kibocsátás • CISPR 11, A osztály, 1-es csoport
• Harmonikus torzítás az IEC 61000-3-2 A osztály 

szerint
• Feszültség ingadozása és villogása az  

IEC 61000-3-3 A osztálya szerint, 3–7. ábra
Zavartűrés • Elektrosztatikus kisülés IEC 61000-4-2: 

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Kisugárzott rádiófrekvenciás elektromágneses 

mezők IEC 61000-4-3: 
80–2700 MHz: 10 V/m

• Közeli vezeték nélküli mezők IEC 61000-4-3: 
380–5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m

• Gyors villamos tranziensek és burst jelenségek 
IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Tápvezetékek

• Túlfeszültség IEC 61000-4-5: 
± 1 kV vezeték-vezeték 
± 2  kV vezeték-föld

• Rádiófrekvenciás mezők által indukált vezetett 
zavarok IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Névleges teljesítményfrekvencia,  
mágneses mező IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Feszültségesések és megszakítások  
IEC 61000-4-11: 
az IEC 60601-1-2:2014 szabvány szerint
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13.9 Teljesített szabványok
• Orvosi elektromos berendezés, 1. rész: Általánosan definiálva 

biztonsághoz az IEC 60601-1 szabványban; EN 60601-1; 
UL 60601-1; CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

•  Elektromágneses kompatibilitás  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• További alkalmazott harmonizált szabványok: IEC 62366, 
IEC60825-1, EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• A Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division birtokolja 
a kezelőrendszer ISO 13485 nemzetközi szabványban szereplő, 
minőségkezeléssel és minőségbiztosítással kapcsolatos 
tanúsítványait.

13.10 A használat korlátozásai
A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot csak zárt helyiségben és 
szilárd, vízszintes padlón szabad használni. 

Ha a Leica M220 F12 berendezést 0,3°-nál nagyobb lejtésű 
padlón használja, figyelembe kell vennie az elmozdulási 
effektusokat.

A Leica M220 F12 berendezést nem szabad 20 mm-nél magasabb 
küszöbön keresztül mozgatni.
A Leica M220 F12 kiegészítő berendezés nélkül csak legfeljebb 
5 mm magas küszöbön keresztül mozgatható.
Ha a Leica M220 F12 berendezést 20 mm-es küszöb felett szeretné 
mozgatni, a csomagolásban található éket (1) használhatja.

�

	X  Helyezze az éket (1) a küszöb elé.
	X A sebészeti mikroszkópot szállítási pozícióban mozgassa 

a küszöbön keresztül, a fogantyúnál tolva.
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13.11 Méretek

Mértékegység (mm)
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Leica M220 F12
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1 Előkészületek
• Készítse elő az alábbi szerszámokat és anyagokat, 

mielőtt elkezdi összeszerelni a Leica M220 F12 sebészeti 
mikroszkópot.

• Egyes munkafázisokhoz segítségre lesz szüksége.

Biztosított tartozékok
• Az összes csavar és anya

Szerszámok

MEGJEGYZÉS

A csavarok és a menetek tönkremehetnek!
	X A csavarok húzásánál kerülje a túl nagy erőkifejtést.

• Imbuszkulcs (2,5 mm; 5 mm)
• Csavarhúzó csillagfejű csavarhoz (0-s méret)

Összeszerelési anyag

Kábelkötegelők

1.1 Alaptartozékok
1 2 3

4

5

6

1 Alap
2 Optikatartó és fókuszáló/döntő egység
3 XY egység (opcionális)
4 Lengőkar (vízszintes és rugós kar)
5 Lábkapcsoló
6 Állványoszlop

Ezenkívül egyéb tartozékok a megadott sorrendben 
(például csövek, objektívek stb.).
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2 Összeszerelés
2.1 Az F12 padlóállvány 

összeszerelése

1

	X Helyezze az oszlopot az alapba
	X Húzza meg a 2 mellékelt, előkezelt imbuszcsavar (1) 

használatával.
	X Zárja le menetes lyukakat (1) a kapott műanyagdugókkal.

2

	X Csatlakoztassa a lengőkart az oszlophoz.
	X Ellenőrizze a fékezést a forgó gombbal (2).

Ha nem tapasztal fékezést, forduljon a Leica Microsystems 
ügyfélszolgálatához.
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2.2 Az optikatartó felszerelése

1

2

3

Az optikatartó rögzítéséhez csak a kapott csavarokat 
használja.
Ezek menetzárral vannak előkezelve.

	X Rögzítse az optikatartót a lengőkarhoz a 4 mellékelt, előkezelt 
imbuszcsavarral (1).
	X A lengőkaron és az optikatartón található piros nyilakat (2) 

egymásra kell pozicionálni.
	X Csavarozza ki a fókusz fedelén található 4 csillagfejű csavart (3).
	X Távolítsa el a fókusz fedelét.

4

	X Vezesse a kábelt a lengőkarból a tábla jobb oldali csatlakozóhoz.
	X Rögzítse a kábelt a kábelbilinccsel és 2 imbuszcsavarral (4).

Ügyeljen arra, hogy a kábel burkolata hozzáérjen 
a kábelbilincshez.

	X Szerelje vissza a fókusz fedelét 4 csillagfejű csavarral.

5

	X Lazán rögzítse a kábelt a lengőkarra a kábelkötegelővel (5).
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2.3 Az XY egység (opcionális) és az 
optikatartó felszerelése

2.3.1 Csavarozza az XY egységet az optikatartóhoz.

1

2

	X Vezesse át az XY egység kábelét (1) az optikatartó nyílásán (2).

4

5

3

	X Rögzítse az optikatartót az XY egységhez a 4 mellékelt, 
előkezelt imbuszcsavarral (3).

A takarólemeznek (5) mozgathatónak kell maradnia.

A piros nyilak (4) pozíciójának egyeznie kell a lengőkaron  
és az XY egységen.

	X Rögzítse az XY egységet a lengőkarhoz a 4 mellékelt, előkezelt 
imbuszcsavarral (10).

Az XY egységen és a lengőkaron található piros nyilakat egymásra 
kell pozicionálni.

2.3.2 A kábelek csatlakoztatása

6

	X Csavarozza ki a fókusz fedelén található 4 csillagfejű csavart (6).
	X Távolítsa el a fókusz fedelét.

7 8

9
9

10

	X Az XY egység kábelét (7) vezesse át bal oldalon, a lengőkar 
kábelét (8) pedig jobb oldalon a nyomtatott áramköri lap 
csatlakozójához.
	X Rögzítse mindkét kábelt a PCB házának hátsó részéhez 

kábelbilincsekkel és egyenként 2 imbuszcsavarral (9).
	X Szerelje vissza a fókusz fedelét 4 csillagfejű csavarral.
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1

	X Lazán rögzítse a kábelt a lengőkarra a kábelkötegelővel (1).

Az XY egységnek szabadon kell forognia.

2.4 Kábelezés
2.4.1 A feszítésoldó felszerelése a tápkábelre

35

4 2

	X Rögzítse a tápkábelt (3) a lengőkarhoz kábelkötegelőkkel (5).
	X Csatlakoztassa a lábkapcsoló kábelét (2), és vezesse át a 

kábelvezetőn (4).

2.4.2 A videokábel elvezetése (opcionális)

	X Vezesse be a videokábelt a lengőkar kábelcsatornájába (6).

Ügyeljen arra, hogy elég hosszú kábelt hagyjon 
a csuklópontoknál ahhoz, hogy az ne korlátozza  
a mozgás szabadságát.

	X Vezesse el a videokábelt a meglévő elektromos kábel mellett,  
és rögzítse kábelkötegelővel.
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3 Ellenőrzőlista
Minden kábel megfelelően van elvezetve, és nem csípődött be?

4 Szétszerelés
	X A Leica M220 F12 sebészeti mikroszkóp szétszereléséhez hajtsa 

végre fordított sorrendben az összeszerelési lépéseket.
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5 A berendezés beállítása
5.1 Előkészítés

1

	X Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően  
van elhelyezve.
	X Csatlakoztassa a Leica M220 F12 sebészeti mikroszkópot 

a tápellátáshoz, és kapcsolja be a tápkapcsolót (1).
	X Egyensúlyozza ki a lengőkart (lásd: használati útmutató, 

fejezet 7.10).

5.2 A funkciók ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbi funkciókat a használati útmutató szerint:
	X Oldja ki a Leica M220 F12 összes fékét, és mozgassa az állványt 

a teljes mozgási tartományban.
Eredmény: A fékek kioldanak; a mikroszkóp a teljes mozgási 
tartományban szabadon, zaj nélkül mozgatható.
	X Mozgassa az X/Y tartományban és a fókusztartományokban 

a lábkapcsolóval.
Eredmény: Egyenletes, halk mozgás a teljes tartományban.
	X Állítsa be a nagyítást a teljes tartományban.

Eredmény: A beállítás a teljes tartományban lehetséges 
nemkívánatos zaj nélkül.
	X Kapcsolja be a megvilágítást, és tesztelje a teljes 

fényerőtartományban.
Eredmény: A megvilágítás megfelelően működik és állítható.

Ha nem, kérje a Leica Microsystems szervizének segítségét 
a problémával kapcsolatban.
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6 Berendezés átvétele és 
szállítása a tulajdonosnak

Az összeszerelés vagy a karbantartás után a Leica Microsystems 
szervize megkezdi a vizsgálati és átvételi programot.
• A vizsgálat célja az alábbiak meghatározása:
• a betegek és az egészségügyi személyzet védelmét szolgáló 

biztonsági követelmények teljesültek-e,

Az egész rendszert nem szabad elindítani, amíg  
a Leica Microsystems szervize át nem vette.

This is followed by the training of the personnel.
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7 Átadási jelentés 

A Leica M220 F12 összeszerelésének és működésének tesztelését az összeszerelési utasításokban szereplő előírásoknak megfelelően végezték.

A vevő neve és címe

Részleg

A Leica Microsystems (Schweiz) AG egészségügyi divíziójának képviselője

Név
Cím

Elfogadva    Aláírás

Hely     Dátum

Ezt az átvételi elismervényt a felelős telepítő mérnöknek kell kitöltenie, és a vevőnek és a Leica Microsystems képviselőjének adnia kell  
egy-egy példányt.
Megőrzési idő: 20 év
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