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Leica cerrahi mikroskop sistemi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Sistemlerimizi geliştirirken basit ve açık çalışma yapısına büyük önem veriyoruz. 
Bununla birlikte, yeni cerrahi mikroskobunuzun tüm avantajlarından 
yararlanabilmek için bu kılavuzu ayrıntılarıyla okumanızı öneririz.
Leica Microsystems ürün ve hizmetleri ve size en yakın Leica temsilcisi hakkında 
bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: 

www.leica-microsystems.com

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Leica Microsystems cerrahi 
mikroskobunuzun kalite ve performansından memnun kalacağınızı umuyoruz.

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

Yasal sorumluluk reddi
Tüm özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Bu kılavuzdaki bilgiler doğrudan doğruya cihazın çalıştırılmasıyla ilgilidir. Alınacak 
tıbbi kararlar, klinisyenin sorumluluğundadır.
Leica Microsystems, ürünün kullanımıyla ilgili temel alanlarda bilgi veren eksiksiz 
ve kolay anlaşılan bir kullanım kılavuzu sunmak için elinden gelen tüm çabayı 
göstermiştir. Ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgi gerekecek olursa lütfen yerel Leica 
temsilcinizle bağlantı kurun.
Ürünün kullanımı ve performansı konusunda tam bir bilgi sahibi olmadan asla 
Leica Microsystems'in bir tıbbi ürününü kullanmamalısınız.

Sorumluluk
Şirketimizin sorumluluğu standart satış koşul ve şartlarında belirtilmiştir. Bu 
sorumluluk reddi içinde yer alan hiçbir şey, yürürlükteki yasalar uyarınca izin 
verilmeyen herhangi bir şekilde yükümlülüklerimizi sınırlandırmayacak veya 
yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak yükümlülüklerimizi hariç 
tutmayacaktır.
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1 Giriş
1.1 Kullanım Kılavuzu/Kurulum 

Kılavuzu hakkında
Bu kullanım kılavuzunda Leica M220 F12 cerrahi mikroskop 
anlatılmaktadır. "Kurulum Kılavuzu" bölümünde Leica M220 F12 
cihazın montajı anlatılmaktadır.

Cihazların kullanımıyla ilgili notlara ek olarak, 
bu kullanım kılavuzu önemli güvenlik bilgileri 
de içermektedir (bkz. 3. bölüm).

	X Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu 
dikkatlice okuyunuz.

1.2 Kullanım kılavuzundaki 
semboller

Kullanım kılavuzundaki semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

Sembol Uyarı 
kelimesi

Anlam

Uyarı Ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol 
açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu veya yanlış kullanımı ifade eder. 

Dikkat Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta 
ciddiyette yaralanmalara yol açabilecek 
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya 
yanlış kullanımı ifade eder. 

Not Kaçınılmadığı takdirde önemli maddi, 
finansal ve çevresel zararlara yol açabilecek 
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya 
yanlış kullanımı ifade eder.

Kullanıcının ürünü teknik olarak doğru ve 
verimli şekilde kullanmasına yardımcı olan 
bilgiler. 

	X  Eylem gereklidir; bu sembol, belirli bir 
eylemi veya eylem dizisini yapmanız 
gerektiğini gösterir.

2 Ürün tanımı
Ürünün modeli ve seri numaraları, yatay kolun altındaki tanım 
etiketinde yer almaktadır. 
	X Bu bilgileri kullanım kılavuzunuza yazın ve herhangi bir sorunuz 

için bizimle veya servisle bağlantıya geçerken her zaman bu 
bilgileri bize iletin. 

Tip Seri no.

 
...

 
...

2.1 Opsiyonel ürün özellikleri
Farklı ürün özellikleri ve aksesuarları opsiyonel olarak temin 
edilebilir. Ürünlerin stok durumu ülkeden ülkeye ve ilgili 
mevzuatlara göre değişebilir. Lütfen ürünün stok durumu için  
bölge temsilciniz ile görüşün.
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3 Güvenlik notları
Leica M220 F12 cerrahi mikroskop, en ileri teknolojiden 
faydalanmaktadır. Bununla birlikte, çalışma sırasında tehlikeler 
ortaya çıkabilir. 
	X Kullanım kılavuzunda ve özellikle güvenlik notları içindeki 

talimatları daima takip edin.

3.1 Kullanım amacı
• Leica M220 F12 cerrahi mikroskop, büyütme ve aydınlatma 

yoluyla nesnelerin görünürlüğünü geliştirmek için kullanılan bir 
optik cihazdır. Gözlem, dokümantasyon ve tıbbi tedavilerde 
kullanılabilir.

• Leica M220 F12 cerrahi mikroskop, elektromanyetik uyumluluk 
açısından özel ihtiyati tedbirlere tabidir.

• Taşınabilir, mobil ve sabit RF iletişim ekipmanları, 
Leica M220 F12 cerrahi mikroskobun fonksiyonel güvenilirliği 
üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

• Leica M220 F12 sadece profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.

3.2 Kullanım göstergesi
• Leica M220 F12 cerrahi mikroskop hastanelerde, kliniklerde veya 

diğer sağlık kurumlarında gerçekleştirilen Retina, Kornea ve 
Katarakt cerrahisi gibi oftalmik uygulamalarda kullanım için 
uygundur.

• Leica M220 F12 cerrahi mikroskop yalnızca kapalı odalarda 
kullanılabilir ve sağlam bir zemin üzerine veya tavana monte 
edilmelidir.

• Bu Kullanım Talimatları, profesyonel hekimler, hemşireler ve 
cihazı hazırlayan, çalıştıran veya bakımını yapan diğer tıbbi 
ve teknik personel için tasarlanmıştır. Tüm işletme personelini 
eğitmek ve bilgilendirmek cihaz sahibinin/operatörünün 
görevidir.

3.3 Kontrendikasyonlar
Kullanım için bilinen bir kontrendikasyon yoktur.

3.4 Cihazdan sorumlu kişi için 
talimatlar

	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskop, yalnızca yetkili kişiler 
tarafından kullanılmalıdır.
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskop yalnızca profesyonel kişiler 

tarafından kullanılabilir.
	X Kullanım kılavuzu, daima Leica M220 F12 cerrahi mikroskobun 

kullanıldığı yerde tutulmalıdır.
	X Yetkili kullanıcıların güvenlik koşullarına uygun hareket 

etmesini sağlamak için düzenli kontroller yapın.
	X Yeni kullanıcıları bilgilendirirken, gereken tüm bilgileri detaylı 

şekilde verin ve uyarı işaretlerini ve mesajları açıklayın.
	X İşletmeye alma, kullanım ve bakım için sorumluluklar atayın. 

Sorumluluklara uygunluğu takip edin.
	X Arıza olması durumunda Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu 

kullanmayın.
	X Yaralanmalara veya zarara yol açabilecek ürün kusurlarını 

derhal Leica temsilcinize ya da Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, 9435 Heerbrugg, Switzerland adresine bildirin. 
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskop ile diğer üreticilerin 

aksesuarlarını kullanmanız durumunda, bu üreticilerden 
kullanımın güvenli olduğuna dair teyit alın. Bu aksesuarlarla 
ilgili olarak kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin.

• Leica M220 F12 cerrahi mikroskoplar ile yalnızca aşağıdaki 
aksesuarlar kullanılabilir: 
• Bu Kullanım Kılavuzunun bölüm 9 bölümünde açıklanan 

Leica Microsystems aksesuarları.
• Bu bağlamda teknik açıdan emniyetli oldukları Leica 

tarafından açıkça onaylanmış olan diğer aksesuarlar.
• Leica M220 F12 cerrahi mikroskop üzerinde değişiklikler ve 

servis işlemleri, yalnızca Leica tarafından yetkilendirilmiş 
teknisyenler tarafından yürütülmelidir. 

• Ürün servisinde yalnızca orijinal Leica yedek parçaları kullanılır.
• Servis işlemleri veya teknik değişikliklerden sonra, cihaz teknik 

şartnameye uygun şekilde yeniden ayarlanmalıdır.
• Yetkili olmayan kişiler tarafından cihazın değiştirilmesi, servis 

yapılması, yanlış bakım (bakım bizim tarafımızdan yapılmadığı 
sürece) veya yanlış kullanım durumlarında Leica Microsystems 
sorumlu tutulamayacaktır.

• Cerrahi mikroskobun diğer cihazlar üzerindeki etkisi,  
EN 60601-1-2'de belirtilen şekilde test edilmiştir. Sistem 
emisyon ve bağışıklık testini geçmiştir. Elektromanyetik  
ve diğer radyasyon türleriyle ilgili olarak standart ihtiyati 
tedbirleri ve güvenlik tedbirlerini uygulayın

• Binadaki elektrik tesisatı ulusal standarda uygun olmalıdır; 
örneğin akımla çalışan toprak kaçağı koruması (kaçak akım 
koruması) önerilir.
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• Ameliyathanedeki diğer tüm alet ve cihazlar gibi bu sistem de 
arızalar çıkarabilir. Bu nedenle Leica Microsystem (Schweiz) AG, 
ameliyat sırasında bir yedekleme sisteminin kullanıma hazır 
olmasını tavsiye eder.

• Yalnızca birlikte verilen güç kablosu kullanılabilir.
• Güç kablosu koruyucu iletkene sahip ve hasarsız olmalıdır.
• Bağlantının yanlışlıkla kesilmesini önlemek için güç kablosu 

"Güç Girişi" soketiyle mekanik olarak emniyete alınmalıdır.
• Leica Microsystems cerrahi mikroskobu sadece, cihazın 

kullanımı ile ilgili bilgilendirilmiş uygun niteliklere sahip 
hekimler ve tıbbi destek personeli tarafından kullanılabilir.  
Özel eğitim alınması gerekli değildir.

• Leica M220 F12'nin parçalarına kullanım sırasında servis veya 
bakım yapılmamalıdır.

• Bu cihazın diğer cihazların yakınında kullanılması, uygun 
olmayan şekilde çalışmasına yol açabilir. Bu tür bir kullanım 
gerekiyorsa, bu cihaz ve diğer cihazlar normal çalıştıklarından 
emin olmak için takip edilmelidir.

• Cihazın üreticisi tarafından belirtilenlerden veya verilenlerden 
farklı aksesuarların ve hatların kullanılması, cihazın 
elektromanyetik emisyonlarının artmasına veya 
elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve uygun olmayan 
şekilde çalışmasına yol açabilir.

• Leica M220 F12 cerrahi mikroskop, yalnızca kapalı odalarda 
kullanılabilir ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.

• Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici 
antenler gibi elektronik ekipmanlar), üretici tarafından 
belirtilen kablolar da dahil, Leica M220'nin hiç bir parçasında 
30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, 
bu ekipmanın performansının düşmesi söz konusu olabilir.

Not:
Ekipmanın EMİSYON karakteristikleri sayesinde ekipman 
endüstriyel alanlarda ve hastanelerde (CISPR 11 sınıf A) kullanım 
için uygundur. Konut bölgesinde kullanıldığında (bunun için 
normalde CISPR 11 sınıf B gereklidir) bu ekipman radyo frekansı 
iletişim hizmetleri için yeterli koruma sağlamıyor olabilir. Kullanıcı 
ekipmanı yeniden yerleştirmek veya yönünü değiştirmek için 
hafifletme önlemleri almak zorunda kalabilir.

3.5 Cihaz operatörü için talimatlar
	X Burada belirtilen talimatları uygulayın.
	X İş organizasyonu ve iş güvenliği konusunda işvereninizin verdiği 

talimatları uygulayın.
	X Ameliyat öncesi ve sırasında aydınlatma yoğunluğunu kontrol 

edin.
	X Frenleri serbest bırakmadan sistemi hareket ettirmeyin.
	X Sistemi, sadece tüm ekipmanlar doğru pozisyondayken kullanın 

(tüm kapaklar takılı, kapılar kapalı).
	X Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için, cihaz yalnızca 

koruyucu topraklama iletkeni içeren besleme şebekesine 
bağlanmalıdır.
	X M220'nin parçalarına kullanım sırasında servis veya bakım 

yapılmamalıdır.
	X Kullanım sırasında LED modülü değiştirmeyin. 

Göz cerrahisi sırasında fototoksik retina hasarı

UYARI

Uzun süre maruz kalmaya bağlı göz hasarı! 
Cihazın ışığı zararlı olabilir. Maruz kalma süresinin 
uzamasına bağlı olarak göz hasarı riski artar.
	X Bu cihazın ışığına maruz kalma sırasında tehlike referans 

değerlerinin üzerine çıkmayın. 
Maksimum çıkış gücündeyken bu cihazın ışığına 50 
saniyeden daha uzun süre maruz kalınması bu tehlike 
referans değerinin aşılmasına neden olur.
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Aşağıdaki tablo, cerrahları potansiyel tehlike hakkında 
bilgilendirmek amacıyla bir kılavuz olarak sunulmuştur.  
Veriler, en kötü durum senaryosuna göre hesaplanmıştır:
• Gözde afaki durumu
• Gözün tümüyle hareketsiz olması (aynı bölgeye sürekli ışık 

tutulması)
• Işığa kesintisiz olarak maruz kalma, ör. gözde cerrahi cihaz 

bulunmaması
• Göz bebeklerinin 7 mm'ye açılması

Hesaplamalar, ilgili ISO standartları1) 2) ve bu standartlarda 
önerilen maruz kalma limit değerleri baz alınarak yapılmıştır. 
Yayınlanmış literatürde, hareketli göz nedeniyle maruz kalma 
süresinin artabileceği gösterilmektedir 3).

Işık ayarı

1)'e göre önerilen maksimum maruz kalma 
süresi [dakika]

Filtresiz
GG435  

filtre ile
GG475  

filtre ile

25 % 2 dak 4 dak 25 dak

50 % 1 dak 1 dak 11 dak

100 % 50 sn 1 dak 8 dak

Retina koruma filtresi 5× (10448676)* ile

100 % 15 dak

Filtresiz standart konfigürasyona oranla ameliyat süresini  
en az 5 kat uzatmak için 5× (10448676) koruma filtresi 
kullanabilirsiniz. 

Kaynaklar:
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Oftalmik cihazlar - Temel 

gereksinimler ve test yöntemleri - Bölüm 2: Işık tehlikesinden 
korunma.

2) ISO 10936-2:2010 Optik ve fotonik cihazlar – Ameliyat 
mikroskopları/Bölüm 2: Göz cerrahisinde kullanılan ameliyat 
mikroskoplarından kaynaklanan ışık tehlikesi.

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 ve Michael Wolffe, Gözün oküler cihazlardan gelen optik 
radyasyona maruz kalmasıyla ilgili kurallarda ayarlama: 
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası 
Komisyonu (ICNIRP) görev grubunun bildirisi, APPLIED OPTICS, 
Cilt 44, No. 11, s2162 (10 Nisan 2005)

Hastayı korumak için aşağıdaki güvenlik önlemlerini uygulayın:
• Kısa aydınlatma süreleri
• Düşük parlaklık ayarı
• Koruyucu filtre kullanımı
• Ameliyat sırasındaki aralarda aydınlatmayı kapatma

Parlaklığın ameliyat için gereken minimum düzeye ayarlanması 
önerilir. Yeni doğanlar, (göz mercekleri UV koruma perdesine sahip 
bir yapay mercekle değiştirilmemiş) afaki hastaları, küçük çocuklar 
ve göz hastalığı olan kişiler daha büyük risk altındadır. Tedavi gören 
veya ameliyatı yapılmakta olan hasta, son 24 saat içinde bu 
cihazdan veya parlak görünür ışık kaynağı kullanan diğer bir 
oftalmolojik cihazdan gelen ışığa maruz kaldıysa da risk yükselir.  
Bu durum, retina fotoğrafı çekilen hastalar için özellikle geçerlidir.
Bir uygulamada hangi ışık yoğunluğunun kullanılacağı konusunda 
vakaya göre karar verilmelidir. Cerrah, kullanılan ışık şiddetinin 
risklerini ve avantajlarını her bir durum için ayrı ayrı 
değerlendirmelidir. Cerrahi mikroskoplardan kaynaklanan retina 
yaralanmalarını minimize etmek için gösterdiğimiz tüm çabalara 
rağmen yine de hasarlar oluşabilir. Foto kimyasal retina hasarı, zor 
oftalmolojik işlemler sırasında göz yapılarını görülebilir hale 
getirmek için parlak ışık kullanma ihtiyacından kaynaklanan olası 
bir komplikasyondur. 

Stabilite (sadece zemin standları)

Cihaz ameliyathanede bir yerden başka bir yere götürülürken 
sallanır kol katlanarak kilitlenmeli ve frenler devreye alınmalıdır; 
aksi halde sallanır kol kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir ve 
stand devrilebilir.

Hareketli parçalar nedeniyle tehlike

Bu bölümde yanlışlıkla yapıldığı takdirde tehlikeli durumlara yol 
açabilecek kullanımlar açıklanmıştır.
• Aksesuar ekleme ve stand dengeleme işlemleri ameliyattan 

önce yapılmalıdır ve kesinlikle ameliyat alanı üzerinde 
yapılmamalıdır.

• Parmaklarınızı mikroskop ile odaklama tahriği arasına 
sokmayın; parmaklarınız ezilebilir.

Zemin standı
• Cihazı daima iterek hareket ettirin; kesinlikle geri çekmeyin. 

Hafif ayakkabılı ayaklar, taban muhafazasının altında sıkışabilir.
• Ayak frenleri ameliyat süresince her zaman devrede olmalıdır.

Elektrik bağlantıları

Kontrol ünitesi sadece Leica'nın onayladığı bir servis teknisyeni 
tarafından açılabilir.

Aksesuarlar

Leica Leica M220 F12 cerrahi mikroskoplar ile yalnızca aşağıdaki 
aksesuarlar kullanılabilir:
• Bu Kullanım Kılavuzunda açıklanan Leica Microsystems 

aksesuarları.
• Bu bağlamda teknik açıdan emniyetli oldukları Leica tarafından 

açıkça onaylanmış olan diğer aksesuarlar.
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3.6 Kullanım tehlikeleri

UYARI

Uzun süre maruz kalmaya bağlı göz hasarı! 
Cihazın ışığı zararlı olabilir. Maruz kalma süresinin 
uzamasına bağlı olarak göz hasarı riski artar.
	X Bu cihazın ışığına maruz kalma sırasında tehlike  

referans değerlerinin üzerine çıkmayın. 
Maksimum çıkış gücündeyken bu cihazın ışığına 
50 saniyeden daha uzun süre maruz kalınması bu  
tehlike referans değerinin aşılmasına neden olur.

UYARI

Aşağıdaki sebeplerle yaralanma riski doğurabilir:
• kol sisteminin kontrolsüz lateral hareketi,
• standın eğilmesi,
• hafif ayakkabılı ayakların taban muhafazasının 

altında sıkışması.
• Aşılamayan bir eşikle karşılaşınca cerrahi mikroskop 

aniden durur.
	X Taşıma durumunda daima önce Leica M220 F12 cerrahi 

mikroskobu taşıma pozisyonuna alın. 
	X Cihaz uzatılmış haldeyken standı kesinlikle hareket 

ettirmeyin. 
	X Cihazın veya OP ekipmanının yerdeki kablolara 

takılmasını engelleyin. 
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu daima itin;  

kesinlikle geri çekmeyin.

UYARI

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm tehlikesi!
	X cerrahi mikroskop yalnızca topraklanmış prize 

bağlanmalıdır.

UYARI

Düşen parçalar sebebiyle yaralanma riski söz konusudur!
	X Ameliyattan önce optik taşıyıcıdaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Cihazı, operasyon alanı üzerindeyken kesinlikle yeniden 

dengelemeyin veya üzerine optik parça ve aksesuar 
eklemeyin.
	X Yeniden teçhiz etme öncesinde her zaman sallanır kolu 

kilitleyin.
	X Ameliyattan önce optik bileşenlerin ve aksesuarların 

doğru şekilde yerleştirildiğini ve güvenli şekilde 
sabitlendiğini kontrol edin.
	X Ameliyat sırasında cihazı değiştirmeden önce, 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.

UYARI

Aydınlatma arızası hasta için tehlikeli olabilir!
	X Uyumlu yedek bir LED modülü hazır bulundurun.

UYARI

Çok yoğun olan ışık retinaya zarar verebilir!
	X "Güvenlik notları" bölümündeki uyarı mesajlarını 

dikkate alın.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı sallanması sebebiyle yaralanma 
tehlikesi!
	X Cihazı parça ve aksesuarlarla teçhiz ederken maksimum 

yükü geçmeyin.
	X "Yük tablosu" ile toplam ağırlığı kontrol edin.

UYARI

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm tehlikesi!
	X Sigortaları değiştirmeden önce güç kablosunu cihaz 

prizinden çekin.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı sallanması sebebiyle yaralanma 
tehlikesi!
	X Sallanır kolu kilitleyin.
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X Aksesuarların her değişiminden sonra sallanır kol 

sistemini dengeye getirin.

UYARI

Hasta için yaralanma tehlikesi.
	X Ameliyat sırasında açıp kapatmayın.
	X Ameliyat sırasında sistemin güç kablosunu çıkarmayın.
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DİKKAT

Enfeksiyon tehlikesi!
	X Steril olmayan parçalarla teması önlemek için stant 

etrafında yeterli alan bırakın.

DİKKAT

Hafif ayakkabılı ayaklar, stant tabanının altında sıkışabilir!
	X cerrahi mikroskobu daima itin; kesinlikle geri çekmeyin.

DİKKAT

Cerrahi mikroskop uyarı olmadan hareket edebilir!
	X Sistemi hareket ettirmediğinizde daima ayak frenini 

emniyete alın.

DİKKAT

Yanık tehlikesi!
LED modülü çok sıcak olabilir.
	X LED modülünü çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

DİKKAT

Cerrahi mikroskop uyarı vermeden dönebilir.
	X Cerrahi mikroskobu daima dikkatli bir şekilde park 

pozisyonuna itin.
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3.7 İşaretler ve etiketler

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)

Optik taşıyıcı 
maksimum yük 
kapasitesi 

2
�������������������������
��������������������

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

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

Topraklama etiketi 
(yalnızca ABD 
ve Kanada)

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

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

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

3 REF
SN

a
b

Üretim etiketi
a Referans numarası
b Seri numarası

4 Tip etiketi

5 Zorunlu etiket - 
ürünü çalıştırmadan 
önce kullanım 
kılavuzunu dikkatli 
bir şekilde okuyun.
Kullanım kılavuzunun 
elektronik versiyonu 
için web adresi.

Tıbbi Cihaz

6 Optik radyasyon

7 Sigorta sembolü

8 Taşıma pozisyonu 
(F12 zemin standı)

9

120 KG

Sistem ağırlık etiketi 
(F12)

10 Eğilme tehlikesi

11
Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Eğitimli personel

12 Sıkma riski tehlike 
işareti

13

OCP 0004

INMETRO etiketi 
(Brezilya)

14 ANVISA Kayıt 
numarası (Brezilya)

15 UDI Etiketi

Üretim Tanımlayıcı (PI)
Seri numarası
Üretim tarihi

GS1 Veri Matrisi Kodu
Cihaz Tanımlayıcı (DI)������������������

����������
�������������
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4 Tasarım
1

2

5
4

6

7

3

814 14

9

12

13

10

11

1 Sallanır kol
2 XY ünitesi (opsiyonel)
3 Odak ünitesi
4 Eğimli kafa
5 Okülerler
6 Binoküler tüp
7 Optik taşıyıcı

8 Objektif
9 Yatay kol
10 Sütun
11 Ayak pedalı tutucusu
12 Kaide
13 Ayak pedalı
14 Kol
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5 Fonksiyonlar
5.1 Aydınlatma
Leica M220 F12 cerrahi mikroskop aydınlatması bir LED'den oluşur. 
Optik taşıyıcıda yer alır.

5.2 Dengeleme sistemi

2

3

1

Leica M220 F12 dengelenmiş cerrahi mikroskop ile optik taşıyıcıyı 
döndürmeden ve düşürmeden istediğiniz pozisyona alabilirsiniz.
Dengeleme sonrasında, ameliyat sırasında tüm hareketleri hafif 
kuvvet uygulayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Hareketler, sallanır kol (2) üzerindeki döner düğme (3) ile ayarlanır.
Fren düğmesi (1) dikey pozisyonda kilitler.

5.3 Ayak frenleri

1 2

3

Ayak frenleri, standdaki dört tekerleğin her birine takılmıştır. 
Tekerlek, ayak freni çekme/indirme kolu (1) ile devreye alınır ve 
serbest bırakılır.
• Ayak freni çekme/indirme kolunu aşağı bastırın (3): 

Ayak freni devreye alınır.
• Ayak freni çekme/indirme kolunu kaldırın (2): 

Ayak freni serbest bırakılır.
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6 Kumandalar
6.1 Yatay kol

1

2

3
4

5

1 Ayak pedalı bağlantısı 
Yalnızca Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division 
tarafından verilen ayak pedalını bağlayın

2 Güç şalteri
3 Güç bağlantısı
4 Ayak pedalı kablosu için kablo tutucusu
5 Güç kablosu gerilim azaltma cihazı

6.2 Eğimli kafa/odaklama ünitesi

1

2

Eğimli kafa

1 Manuel eğme hareketi için bağlama kolu

Odaklama ünitesi

2 XY ünitesi sıfırlama tuşu
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6.3 Ayak pedalı (standart konfigürasyon)

2

1

3

1 Aşağı ve yukarı odaklama
2 XY ayarı
3 Büyütme değiştirme

1 ve 3'ün ataması (büyütme ve odak kontrolü) 
değiştirilebilir. Ek bilgi için kullanım kılavuzuna bakın veya 
yerel satış sonrası servis biriminize danışın.

6.4 Stant

1

3

2

1

1

4

1 Fren mafsalı için döner düğme
2 Dengeleme için döner düğme
3 Dikey pozisyonda kilitlemek için fren düğmesi
4 Ayak freni çekme/indirme kolu
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6.5 Optik taşıyıcı

2

3 4

1

1 Büyütme göstergesi
2 Kollar
3 Aydınlatma svici ve kontrolü
4 Filtre girişleri 

(UV koruma filtresi GG475, GG435 ve koruma filtresi 5×)

5

5 Büyütme değiştirici acil tahriki 
Acil bir durum olması halinde, büyütme bir madeni para veya 
benzeri kullanılarak acil tahrikinden ayarlanabilir.

6.6 Binoküler tüp, oküler, ikinci gözlemci tüpleri

2

1

3

1 Gözbebekleri arası mesafe ayarı için ayar düğmesi (opsiyonel)
2 Diyoptrik ayarı
3 Resim düzeltme için tırtıklı halka
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7 Ameliyat öncesi hazırlık
7.1 Taşıma

UYARI

Aşağıdaki sebeplerle yaralanma riski doğurabilir:
• kol sisteminin kontrolsüz lateral hareketi,
• standın eğilmesi,
• hafif ayakkabılı ayakların taban muhafazasının 

altında sıkışması.
• Aşılamayan bir eşikle karşılaşınca cerrahi mikroskop 

aniden durur.
	X Taşıma durumunda daima önce Leica M220 F12 cerrahi 

mikroskobu taşıma pozisyonuna alın. 
	X Cihaz uzatılmış haldeyken standı kesinlikle hareket 

ettirmeyin. 
	X Cihazın veya OP ekipmanının yerdeki kablolara 

takılmasını engelleyin. 
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu daima itin;  

kesinlikle geri çekmeyin.

DİKKAT

Hafif ayakkabılı ayaklar, stant tabanının altında sıkışabilir!
	X cerrahi mikroskobu daima itin; kesinlikle geri çekmeyin.

DİKKAT

Cerrahi mikroskop uyarı olmadan hareket edebilir!
	X Sistemi hareket ettirmediğinizde daima ayak frenini 

emniyete alın.

DİKKAT

Cerrahi mikroskop uyarı vermeden dönebilir.
	X Cerrahi mikroskobu daima dikkatli bir şekilde park 

pozisyonuna itin.

Sallanır kolun kilitlenmesi
	X Sallanır kolu (1) yaklaşık olarak yatay pozisyona getirin.
	X Dikey pozisyonda kilitlemek için fren düğmesini sıkıştırın (2).

Sallanır kol kilitlenmiştir.
	X Mafsal hareketini engelleyen frenleri (3) serbest bırakın ve 

sallanır kolu yukarı katlayın. 
Rotasyon durdurma özelliği sayesinde, sallanır kol yalnızca 
yatay kol kullanılarak tek yönde hareket ettirilebilir.
	X Cerrahi mikroskobu taşıma pozisyonuna alın ve 

mafsal hareketini engelleyen frenleri sıkıştırın.

3

3

5

3

2
1

4

Cerrahi mikroskobun taşınması ve yeni yerine sabitlenmesi
	X Cihazın güç kablosunu elektrik prizinden çekin.
	X Ayak pedallarını cihazdan çıkarın.
	X Ayak frenlerini serbest bırakmak için ayak freni çekme/indirme 

kolu (4) üzerine ayağınızla bastırın.
	X Cerrahi mikroskobu sütundaki (5) kurulum yerine itin.
	X Ayak frenlerini kurulum yerinde kilitleyin.
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7.2 Cerrahi mikroskobun 
ameliyat masası üzerine 
konumlandırılması

	X Cerrahi mikroskobu dikkatli bir şekilde ameliyat masasına 
taşıyın ve bir sonraki ameliyat için konumlandırın.
	X Ayak frenlerini sıkıştırın.

UYARI

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm tehlikesi!
	X cerrahi mikroskop yalnızca topraklanmış prize 

bağlanmalıdır.

	X Güç kablosunu (2) sokete takın.
	X Ayak pedalını soketten (1) yatay kola bağlayın ve kablo kılavuzu 

içerisinden (3) geçirin.

1

2

3

DİKKAT

Enfeksiyon tehlikesi!
	X Steril olmayan parçalarla teması önlemek için stant 

etrafında yeterli alan bırakın.

	X Tüm terminalleri kontrol ederek tüm aksesuarların sıkıca
	X yerleştirildiğinden emin olun.
	X Mafsal hareketini engelleyen frenleri serbest bırakın ve ışık 

direncine ayarlayın.
Mafsalın hareketini kolaylaştırmak için:
	X Mafsal hareketini engelleyen freni (5) serbest bırakın.

Mafsalın hareketini zorlaştırmak için:
	X Mafsal hareketini engelleyen freni (5) sıkıştırın.
	X Dikey pozisyonda kilitlemek için fren düğmesini gevşetin (4).
	X Sallanır kolu uzatın.
	X Mikroskobu kaldırıp indirerek sallanır kol üzerindeki ağırlık 

ayarını kontrol edin ve gerekirse düzeltin, bkz. bölüm 7.10.

5

4

5

5
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7.3 Binoküler tüp, oküler ve 
objektifin yerleştirilmesi

UYARI

Düşen binoküler tüp sebebiyle yaralanma riski söz 
konusudur!
	X Sıkma vidasını emniyetli olarak sıkıştırın.

Cerrahi mikroskop, her çalışma durumuna uyacak şekilde 
ayarlanabilir.

Binoküler tüp yerleştirme

1

	X Sıkma vidasını (1) sökün.
	X Binoküler tüpü montaj halkası 

içine itin.
	X Sıkma vidasını emniyetli olarak 

sıkıştırın.

Eğimli binoküler tüp

Eğimli binoküler tüp 45°

Asistan ataşmanında kullanımı 
opsiyoneldir (standart 
konfigürasyon değil)

Binoküler tüp 5°–25°

Asistan ataşmanında kullanımı 
opsiyoneldir (standart 
konfigürasyon değil)

Okülerin takılması

1

	X Oküleri yerinde ayarlayın.
	X Döner halkayı (1) sıkıştırın.

Okülerler
• Oküler 10×, TC
• Oküler 10×/21B, ayarlanabilir
• Oküler 8,33×, ayarlanabilir
• Oküler 12,5×/17B, ayarlanabilir
• Leica Toric göz merceği

Objektiflerin takılması

Objektifler, sağdan dişli ile mikroskoba takılır.

Objektifler
• Objektif ÇM = 175 mm APO
• Objektif ÇM = 200 mm APO
• Objektif f = 175 mm
• Objektif f = 200 mm
• Objektif f = 225 mm
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Koruyucu objektif camının takılması

2 3

4

5

	X Objektif koruyucu cam tutucusunu (2) objektife takın ve işaret 
(3) arkaya bakacak şekilde konumlandırın.
	X Objektif koruyucu camını (5) bulunduğu pozisyonda tutarak 

hafifçe sağa çevirin.
İşaretler (3) ve (4) üst üste konumlandırıldığında koruyucu objektif 
camı yerine oturur.

Koruyucu objektif camı otoklavlanamaz.

Ek filtrelerin takılması

Leica M220 F12 üzerinde, ek filtreler için iki yuva mevcuttur.

32 mm çapında sıcaklığa dayanıklı filtreler kullanabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için lütfen Leica Microsystems temsilcinizle 
bağlantı kurun.

1

	X 2 boş filtre tutucusunu (1) dışarı çekin.
	X Filtreyi filtre tutucusuna sabitleyin.
	X Filtre tutucusunu (1) tekrar yerine takın.

7.4 Aksesuarlar için adaptörün 
takılması

Işık ayırıcının/stereo adaptörün takılması

1

	X Sıkma vidasını (1) sökün.
	X Işık ayırıcıyı/stereo adaptörü 

montaj halkası içine yerleştirin.
	X Sıkma vidasını sıkıştırın.

% 50/50 gözlem ile ışık ayırıcı, alternatif:  
% 70/30 gözlem ile ışık ayırıcı

Adaptörün takılması

1

	X Adaptörü ışık ayırıcıya takın.
	X Döner halkayı (1) sıkıştırın.
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7.5 İkinci gözlemci tüpü ayarı

1

	X Stereo ataşmanı/ikinci gözlemci tüpünü ışık ayırıcıya yerleştirin.
	X Döner halkayı (1) sıkıştırın.

İkinci gözlemci için stereo ataşman

İkili stereo ataşman, ışık ayırıcı üzerinde sol veya sağ tarafa 
takılabilir ve herhangi bir yöne döndürülebilir.

İkinci gözlemci tüpleri ayarı

2

	X Monoküler ikinci gözlemci tüpünü istediğiniz yönde döndürün.
	X Okülerde diyoptri ayarını yapın.
	X Tırtıklı halka (2) ile resmi düzeltin.

İkinci gözlemci için stereo ataşman ayarı
	X İkinci gözlemci ataşmanını istediğiniz yönde döndürün.
	X Binoküler tüpü yatay olarak hizalayın.
	X Okülerde diyoptri ayarını yapın.
	X Tırtıklı halka (2) ile resmi düzeltin.

7.6 Dokümantasyon aksesuarlarının 
takılması

UYARI

Düşen parçalar sebebiyle yaralanma riski söz konusudur!
	X Ameliyattan önce optik taşıyıcıdaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Cihazı, operasyon alanı üzerindeyken kesinlikle yeniden 

dengelemeyin veya üzerine optik parça ve aksesuar 
eklemeyin.
	X Yeniden teçhiz etme öncesinde her zaman sallanır kolu 

kilitleyin.
	X Ameliyattan önce optik bileşenlerin ve aksesuarların 

doğru şekilde yerleştirildiğini ve güvenli şekilde 
sabitlendiğini kontrol edin.
	X Ameliyat sırasında cihazı değiştirmeden önce, 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.

1

2

1 Büyütme ayarı
2 Odaklama düğmesi

Fototüpün takılması
	X Fototüpü 0° asistan ataşmanına ait dokümantasyon portuna 

veya ışık ayırıcıya sabitleyin.
	X Kamerayı, fototüpte adaptörle birlikte emniyete alın. Sıkma 

vidasını sıkıştırın.
Video aksesuarlarının listesi için 9.2 bölümüne bakın.
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7.7 Dokümantasyon aksesuarlarının seçimi

Zoom video adaptörü TV ataşmanı Fotoğraf/TV 
ikili ataşmanı

TV ataşmanı Fotoğraf/TV 
ikili ataşmanı

Zoom video 
adaptörü

TV ataşmanı

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

Fotoğraf/TV ikili ataşmanı

35 mm

250 mm 
Photo/TV dual attachment 

35 mm 

Digital 
Photo 
Camera 

350 mm 

Dijital Fotoğraf 
Makinesi

 

Görüş alanı Monitör/resim
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7.8 Göz tabanı ve göz dayama yeri 
ayarı (opsiyonel)

Her iki gözbebeği arasındaki mesafe ve okülerler ile istenen temas 
ayrı ayrı ayarlanır.
Kullanıcı tablosundaki verileri kullanarak ameliyat öncesi cerrahi 
mikroskobu hazırlayabilirsiniz.

6555
75

1

2

1 Gözbebekleri arası mesafe ölçeği
2 Ayar tekerleği

Gözbebekleri arası mesafe ayarı
	X Okülerlerin göz merceklerini "0" olarak ayarlayın veya gereken 

diyoptri değerini seçin.
	X Büyütme değiştiriciyi 10. kademeye ayarlayın.
	X Okülerlerin içine bakın ve tüpleri dairesel görüntü alanı 

görünene kadar ayar tekerleği (2) ile veya elle (ayar tekerleği 
olmayan binoküler tüplerin olması halinde) ayarlayın.

7.9 Ortak odak ayarı

Diyoptri ayarı için 
döner halka

1

Diyoptri ayarlarını yapma
	X Diyoptri ayarları her göz için ayrı olarak ve hassas biçimde 

yapılmalıdır (1); sadece bu yöntem, resmin tüm büyütme 
aralığında odakta kalmasını sağlayacaktır (eş odaklı).

Mikroskobun hazırlanması
	X Kontrol ünitesinde mikroskobu açın ve objektifin altına kağıt 

parçası gibi düz bir deney nesnesi yerleştirin.
	X Maksimum parlaklığı ayarlayın.
	X Minimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Deney nesnesi görüş alanı ortasında görünene ve makul ölçüde 

keskin olana kadar mikroskobu kaydırın.

Deney nesnesine odaklanma
	X Maksimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Mikroskobu odaklayın.
	X Minimum büyütmeyi ayarlayın.

Diyoptri ayarlarını yapma
	X Resim keskin odakta görünene kadar her bir göz için diyoptri 

ayarını sırayla yapın (1).
	X Maksimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Mikroskobu tekrar odaklayın.
	X Minimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Diyoptri ayarlarını kontrol edin, gerekirse her iki resim de keskin 

olacak şekilde yeniden ayarlayın.

Ortak odak kontrolü
	X Tüm aralıkta büyütme yaparak deney nesnesini gözlemleyin. 

Tüm büyütme oranlarında görüntü keskinliği aynı kalmalıdır. 
Değilse, işlemin 2 ila 4. adımlarını tekrarlayın.
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7.10 Cerrahi mikroskop 
aksesuarlarının değiştirilmesi ve 
sallanır kolun dengelenmesi

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı sallanması sebebiyle yaralanma 
tehlikesi!
	X Sallanır kolu kilitleyin.
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X Yeniden teçhiz etme öncesinde her zaman sallanır kolu 

kilitleyin.
	X Aksesuarların her değişiminden sonra sallanır kol 

sistemini dengeye getirin.

1

2

3

Sallanır kolun kilitlenmesi
	X Sallanır kolu (1) yaklaşık olarak yatay pozisyona getirin.
	X Dikey pozisyonda kilitlemek için fren düğmesini sıkıştırın (2).

Sallanır kol kilitlenmiştir.

Optik aksesuarların temizliği
	X Okülerlerin ve objektifin yanı sıra fotoğraf veya TV 

adaptörlerinin temizliğini uygun şekilde kontrol edin.
	X Toz ve kirleri temizleyin.

Aksesuarların takılması
	X Kullanılacak tüm aksesuarları mikroskoba takın.

Sallanır kolun dengelenmesi
	X Mikroskobu sıkıca tutun.
	X Dikey pozisyonda kilitlemek için fren düğmesini gevşetin (2).

Sallanır kol serbest bırakılmıştır.
	X Sallanır kolunu manuel hareket ettirerek, yukarı veya aşağı 

hareket ettirmek için daha fazla kuvvet gerekip gerekmediğini 
belirleyin.

Yukarı hareket ettirmek için daha fazla kuvvet gerekmesi halinde:
	X Dengeleme düğmesini (3) büyük ağırlık yönünde (saat yönünün 

tersine) döndürün.
Aşağı hareket ettirmek için daha fazla kuvvet gerekmesi halinde:
	X Dengeleme düğmesini (3) küçük ağırlık yönünde (saat yönünde) 

döndürün.
	X Fren kuvvetini ayarlarken, yukarı hareket ettirirken uygulanan 

kuvvetin aşağı hareket ettirirken uygulanan kuvvete kıyasla 
biraz daha hafif olduğuna dikkat edin.

7.11 Steril parçaların takılması 
Standart parçalar
• 2 kol, şeffaf
• 1 ayar düğmesi (Aydınlatma svici)

Kollar ve ayar düğmesi buhar veya gaz ile sterilize edilebilir.
	X Kolları ve ayar düğmelerini sterilize edin.
	X Aydınlatma için steril ayar düğmesini döner düğmeye takın.
	X Steril kolları optik taşıyıcıya takın.

7.12 Cerrahi mikroskobu çalıştırma

1

	X Güç şalterini (1) açın.
	X Işık açılır ve XY ünitesi sıfırlama pozisyonuna hareket eder.
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7.13 Ameliyat öncesi kontroller
7.13.1 LED aydınlatma fonksiyonu kontrolü

UYARI

Aydınlatma arızası hasta için tehlikeli olabilir!
	X Uyumlu yedek bir LED modülü hazır bulundurun.

1

	X Ana şalteri kullanarak mikroskobu açın.
LED yanar.
	X Tuşu (1) sağa doğru çevirin.

Bu işlem, parlaklığı arttırır.
	X Tüm parlaklık aralığında aydınlatma durumunu test edin.

7.13.2 Odak tahriği kontrolü
bölüm 8.5 bölümüne bakın.

7.13.3 Güç kablosunun sabitlenmesi kontrol 
edilmesi

	X Güç kablosunun, kablo bağları kullanılarak sallanır kola 
sabitlendiğini kontrol edin (bkz. Kurulum kılavuzu bölüm 2.4.1 
bölümü).
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8 Çalıştırma
8.1 Mikroskobun konumlandırılması

UYARI

Hasta için yaralanma tehlikesi.
	X Ameliyat sırasında açıp kapatmayın.
	X Ameliyat sırasında sistemin güç kablosunu çıkarmayın.

5

2

3

1

4

6

Orta pozisyon ayarı
	X "XY ünitesini sıfırla" tuşuna (2) basın.

XY ünitesi orta pozisyona hareket ettirilir.
Orta pozisyona ulaştığınız zaman LED (1) yanar.
	X Ayak pedalını kullanarak odağı sıfırlama pozisyonuna getirin 

(bkz. işaret (3)).

Kaba konumlandırma
	X Mikroskobu her iki kolundan (4) tutarak konumlandırın.

Hassas konumlandırma
	X XY ünitesini ayak şalteri (7) ile etkinleştirin (talimatlar için 

aşağıdaki resme bakın).

7

+Y

–Y

–X +X

XY hareketinin hareket hızı ayarı:
	X Odak kapağını (6) kaldırın.
	X Kartın üst potansiyometresinden (8) hızı istenen değere 

ayarlayınız.

8

Eğim ayarı
	X Bağlama kolunu (5) açın.
	X Mikroskobun eğimini ayarlayın.
	X Bağlama kolunu (5) kapatın.
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8.2 Odaklama ayarı

NOT
Odaklama motorunda tahribat!
	X Odaklama motoru arıza yaptığı takdirde, optik taşıyıcıyı yukarı 

ve aşağı hareket ettirerek odağı manuel olarak ayarlayın.

+F

–F

–M

+M

2

1

	X Ayak pedalı üzerindeki (2) tuşuna basın.

Odaklama hareketinin hareket hızı ayarı
	X Odak kapağını kaldırın (6, bölüm 8.1).
	X Kartın alt potansiyometresinden (3) hızı istenen değere 

ayarlayınız.

3

8.3 Büyütme ayarı
	X Ayak pedalındaki tuş ile büyütme ayarını yapın (1, bölüm 8.2).

Aşağıdaki değerler arasında devir yapılır: 6,4; 10; 16; 40; 25, 16.

8.4 Aydınlatmayı ayarlama

UYARI

Çok yoğun olan ışık retinaya zarar verebilir!
	X "Güvenlik notları" bölümündeki uyarı mesajlarını 

dikkate alın, bölüm 3.

Mikroskop aydınlatmasını açma ve kapatma
	X Mikroskop aydınlatmasını açıp kapatmak ve parlaklığı kontrol 

etmek için tuşu (1) kullanın.
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8.5 Çalışma mesafesi ayarı

1

	X Kollar (1) ile mikroskobu kaldırarak veya indirerek yaklaşık 
çalışma mesafesini ayarlayın.
	X Odak tahriki için ayak pedalındaki tuşu kullanarak doğru çalışma 

mesafesini ayarlayın.

8.6 İşletimden çıkarma
	X Kameradaki kayıt işlemini sonlandırın (veri kaybı).
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu taşıma pozisyonuna geri alın 

(bkz. bölüm 7.1).
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu güç şalterinden kapatın  

(2, bölüm 6.1).
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9 Parçalar ve aksesuarlar
UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı sallanması sebebiyle yaralanma 
tehlikesi!
	X Cihazı parça ve aksesuarlarla teçhiz ederken maksimum 

yükü geçmeyin.
	X "Yük tablosu" ile toplam ağırlığı kontrol edin, bölüm 9.3.

9.1 Gözlemci tarafı

1

2 2

4

Baş cerrah

Asistan 2 Asistan 1

3

5 5

4

3

4

3

1 Işık ayırıcı
2 İkinci gözlemci için stereo ataşman
3 Binoküler tüp
4 Oküler
5  Dokümantasyon portu
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Resim Parça/aksesuar Açıklama

1
Işık ayırıcı 50/50
Işık ayırıcı 70/30

Her iki arabirim de, hem asistan hem de 
dokümantasyon portu olarak kullanılabilir

2

İkinci gözlemci stereo 
ataşmanı

Binoküler tüpü takmak içindir

3

Binoküler tüp, katlanabilir  
5° ile 25° arası, PD'li

• Ayarlanabilen görüş açısı ve yüksekliği
• Ayarlanabilen gözbebekleri arası mesafe

3

Binoküler tüp, eğimli,  
T, tip II

3

Binoküler tüp, eğimli, TC

3

Binoküler tüp, 45° Asistan ataşmanında kullanımı opsiyoneldir

4

Oküler 10×
Oküler 8,33×
Oküler 12,5×

4

Oküler, 10×, TC

5

Leica Toric göz merceği • Sahip olduğu dahili skala ile torik göz içi lenslerin 
açı ayarını kolaylaştırır

• Daha fazla bilgi için lütfen ayrı verilen çalıştırma ve 
kurulum talimatlarına bakın
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Hasta tarafı

A

B

A  Lens
B  Koruyucu cam ve tutucusu

Öğe No. Resim Parça/aksesuar

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

B Koruyucu cam tutucusu

B Koruyucu cam

9.2 Leica M220 F12 için 
video aksesuarları

1

2

3

1 Işık ayırıcı (%50/50 veya %70/30), döndürülebilir ışık ayırıcı
2 Video adaptörü (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 C-mount kamera (Leica HD C100)

Video adaptörü
• Ticari olarak satılan C-mount kameralar içindir, adaptörle 

birlikte sunulur.
• Video adaptörü (2), ışık ayırıcı üzerine takılıdır.
• Leica Zoom Video Adaptörü için büyütme ve hassas odaklama 

fonksiyonu

Leica Zoom Video Adaptörünün ortak odağı ayarlanmalıdır.

	X Maksimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Objektifin altına keskin konturlu düz bir deney nesnesi 

yerleştirin.
	X Okülerlerden bakarak mikroskobu odaklayın.
	X Minimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Leica Zoom Video Adaptöründe maksimum büyütmeyi  

(f = 100 mm) ayarlayın.
	X Leica Zoom Video Adaptöründe monitör görüntüsünü odaklayın.
	X Leica Zoom Video Adaptöründe istediğiniz büyütme ayarını 

yapın.
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9.3 Yük tablosu

Maks. yük değerini "Teknik Veriler" bölümünde bulabilirsiniz, bölüm 13.6.

Leica M220 F12 cihazı, seri numarası .......................................

Mikroskop arabiriminden stand üzerine gelebilecek maksimum yük ........... kg

Kurulum

Grup Parça No. Açıklama Ağırlık Miktar Toplam

Asistan 10446482 Işık ayırıcı 70/30 0,41 kg                ,    

10446565 Işık ayırıcı 50/50 0,41 kg                ,    

Optik 10445937 APO WD200 Objektif
0,41 kg

10445938 APO WD175 Objektif                ,    

10431692 Objektif f = 175 mm

0,20 kg

               ,    

103821162 Objektif f = 200 mm                ,    

10457297 Objektif f = 225 mm                ,    

10448217 Binoküler tüp, katlanabilir 5° ile 25° arası, PD'li 0,74 kg                ,    

10446574 Binoküler tüp, katlanabilir, T, tip II 0,74 kg                ,    

10446618 Binoküler tüp, 45° 0,56 kg                ,    

10448404 Binoküler tüp, katlanabilir, TC 0,93 kg                ,    

10448028 Oküler, 10×

0,10 kg10448125 Oküler, 8,33×                ,    

10446739 Oküler, 12,5×

13613532 Oküler 10×, TC 0,07 kg                ,    

Gözün ön bölümü için 
aksesuarlar 10448554 Leica Toric göz merceği 0,10 kg                ,    

Sterilize edilebilen 
parçalar

Elcik tutamağı                ,    

10428238 Binoküler tüp T döner düğme kapağı 0,01 kg                ,    

10446468 Koruyucu cam tutucusu 0,10 kg                ,    

10446467 Koruyucu cam 0,06 kg                ,    

Toz örtüleri                ,    

Dokümantasyon 10448215 Leica Zoom Video Adaptörü 0,76 kg                ,    

10448290 Leica Manuel Video Adaptörü 0,42 kg                ,    

10448584 Leica HD C100 0,64 kg                ,    

Komple Sistem Yük
               ,    
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10 Muhafaza ve Bakım
10.1 Bakım talimatları
• İş aralarında cihaz üzerine toz kapağı örtün.
• Kullanmadığınız aksesuarları tozsuz bir yerde saklayın.
• Tozları, körük ve yumuşak bir fırça ile temizleyin.
• Özel optik temizleme bezleri ve saf alkol ile objektifleri ve 

okülerleri temizleyin.
• Cerrahi mikroskobu nemden, buhar, asit, alkali ve aşındırıcı 

maddelerden koruyun. 
Cihazların yanında kimyasal bulundurmayın.

• Cerrahi mikroskobu yanlış kullanıma karşı koruyun. 
Talimatlarda açıkça belirtilmedikçe, kesinlikle diğer cihaz 
soketlerini takmayın veya optik sistemleri veya mekanik 
parçaları sökmeyin.

• Cerrahi mikroskobu yağdan koruyun. 
Kılavuz yüzeylerini ve mekanik parçalarını kesinlikle 
yağlamayın.

• Islak tek kullanımlık bir bezle kirleri temizleyin.
• Cerrahi mikroskobu dezenfekte etmek için aşağıdaki aktif 

maddeleri kullanan yüzey dezenfektan bileşikleri kullanın:
• Aldehitler
• Alkoller
• Kuaterner amonyum bileşikleri

Malzemelere zarar verme olasılığı sebebiyle aşağıdaki 
madde ve bileşikleri baz alan ürünleri kesinlikle kullanmayın
• halojen ayırma bileşikleri, 
• güçlü organik asitler, 
• oksijen ayırma bileşikleri.
	X Dezenfektan üreticisinin talimatlarını uygulayın.

Leica Servisi ile servis sözleşmesi yapmanız önerilir.

Rutubetli ortam/küf

Leica Microsystems, üretim teknikleri ve malzemelerinde belirli 
güvenlik önlemlerini uygular.
Diğer önleyici tedbirler şunları içerir:
• Optik parçaları temiz tutun.
• Sistemi yalnızca temiz bir ortamda kullanın veya saklayın.
• Kullanmadığınız parçaları UV ışığı altında saklayın.
• Yalnızca sürekli klima kontrolü yapılan odalarda kullanın.
• Parçaları nemden koruyun ve cihazı silika jel ile doldurulmuş 

plastik bir kapak kullanarak örtün.

10.2 Bakım
Leica M220 F12 cerrahi mikroskop esas olarak bakım gerektirmez. 
Mikroskobun daima güvenli bir şekilde çalışması için ilgili servis 
kurumuyla iletişim kurarak önlem almanız önerilir.
Periyodik kontroller yaptırabileceğiniz gibi bakım sözleşmesi de 
yapabilirsiniz.

• Leica Microsystems Servisi ile bir servis sözleşmesi 
yapmanız önerilir.

• Servis işlemlerinde yalnızca yedek parçalar kullanın.

10.3 Leica Ayak Pedalının Muhafaza 
ve Bakımı

Her kullanım sonrasında Leica ayak pedalını ılık veya sıcak 
(maksimum 60 °C) suyla temizleyin. Ayak pedalı temel olarak bakım 
gerektirmez. Arıza durumunda yetkili servis organizasyonu 
bilgilendirilmelidir.
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10.4 Sigorta değişimi

UYARI

Elektrik çarpması sebebiyle ölüm tehlikesi!
	X Sigortaları değiştirmeden önce güç kablosunu cihaz 

prizinden çekin.

1

2

Sigortalar, cihaz prizindeki bir sigorta tutucusu (2) içine 
yerleştirilmiştir.
	X Bir tornavida ile sigorta tutucusunu (2) kaldırın ve ardından 

elinizle tamamen dışarı çekin.
	X Sigortaları (1) değiştirin.

Yalnızca 6,3 AH zaman gecikmeli sigortaları kullanın.

	X Sigorta tutucusunu (2) değiştirin ve elinizle sonuna kadar 
bastırın.

10.5 LED modülünün değiştirilmesi

DİKKAT

Yanık tehlikesi!
LED modülü çok sıcak olabilir.
	X LED modülünü çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

Leica M220 F12'de entegre bir yedek lamba yoktur. 
Yedek bir LED modülü daima el altında bulundurun. LED'in 
bozulması halinde, kullanıcı tarafından başka bir yedek 
LED modülü satın alınarak el altında bulundurulmalıdır.
Yalnızca Leica orijinal yedek LED modülü kullanın.

Aydınlatma LED modülü değişimi, yedek LED modülüyle 
(10 448 374 Leica sipariş numarası) birlikte verilen 
değiştirme talimatlarında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

10.6 LED aydınlatma fonksiyonu 
kontrolü 

bölüm 7.13.1 bölümüne bakın.
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10.7 Arıza durumunda teşhis

1

2

4

5

3

1 LED ayak pedalı tuşu
2 Yukarı/aşağı odaklama
3 XY ileri/geri hareketi
4 Büyütme saat yönünde/saat yönünün tersine
5 XY sol/sağ

	X Odak kapağını kaldırın (6, bölüm 8.1).

Ayak pedalındaki düğmelerin test edilmesi
	X Ayak pedalı üzerindeki tuşa basın.

Kart üzerinde "FOOT SWITCH FUNCTIONS" alanındaki ilgili LED (1) 
yanmalıdır.
LED yanmıyorsa, ayak pedalı arızalı veya doğru bağlanmamış 
olabilir.

Motorların test edilmesi

Ayak pedalı düzgün çalışıyorsa, tahrik motorları test edilir.
	X Ayak pedalı üzerindeki tuşa basın.

İlgili motor LED'inin yanması gerekir.
LED yanıyor ancak ilgili motor hareket etmiyorsa, motor arızalı 
olabilir.
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10.8 Tekrar sterilize edilebilir ürünler 
için tekrar işleme notları

10.8.1 Genel

Ürünler

Leica Microsystems (Schweiz) AG tarafından sağlanan döner 
düğme, objektif koruyucu camı ve kapak parçaları gibi tekrar 
kullanılabilir ürünler.

Tekrar işleme sınırlaması 

Creutzfeldt Jacob Hastalığı (CJD) bulunan veya CJK veya CJD 
varyantı bulunduğundan şüphelenilen hastalarda kullanılan tıbbi 
cihazlarda yerel yasal koşullar karşılanmalıdır. Bu hastalar üzerinde 
kullanılan normalde tekrar sterilize edilebilir ürünler, risksiz olarak 
yakılarak yok edilmelidir.

İş güvenliği ve sağlığın korunması

Kirletilmiş ürünler hazırlamakla görevli kişilerin sağlığı ve iş 
güvenliği için özel bir dikkat gösterilmelidir. Ürünlerin hazırlanma, 
temizlenme ve dezenfeksiyon aşamalarında yürürlükteki hastane 
hijyeni ve enfeksiyon önleme yönetmelikleri takip edilmelidir.

Tekrar işleme sınırlaması

Sık tekrar işleme, bu ürünler üzerinde küçük etkilere sahiptir. Ürün 
ömrünün sonu, genelde kullanımdan doğan aşınma ve yıpranmaya 
göre belirlenir.

10.8.2 Talimatlar

Çalışma yeri
	X Tek kullanımlık bez/kağıt bezle yüzeydeki kirlenmeyi 

temizleyin. 

Saklama ve taşıma
• Özel koşul yoktur.
• Ürünün kullanımdan hemen sonra tekrar işlenmesi tavsiye 

edilir.

Temizlik hazırlıkları
	X Ürünü Leica M220 F12 cerrah mikroskoptan çıkarın.

Temizlik: manuel
• Ekipman: musluk suyu, deterjan, alkol, mikrofiber bez

İşlem 
	X  Ürünün yüzeyindeki kirleri durulayın (sıcaklık. < 40 °C). Kirlilik 

derecesine göre durulama maddesi kullanın.
	X Parmak izi, yağ izi gibi ağır kirlilik söz konusuysa optik temizliği 

içi alkol de kullanılabilir.
	X Optik parçalar dışındaki parçaları tek kullanımlık bez/kağıt 

bez ile kurulayın. Optik yüzeyleri mikrofiber bezle kurulayın.

Temizlik: otomatik
• Ekipman: temizlik/dezenfeksiyon cihazı

Optik parçaları bulunan ürünlerin temizlik/dezenfeksiyon cihazı 
ile temizlenmesi önerilmez. Ayrıca, hasar görmemesi için optik 
parçalar ultrasonik banyolarda temizlenmemelidir.

Dezenfeksiyon

Alkollü dezenfeksiyon solüsyonu "Mikrozid. Liquid", etiket 
üzerindeki talimatlara uygun şekilde kullanılabilir.
Dezenfeksiyon sonrasında optik yüzeyler içme suyuyla ve sonra da 
demineralize su ile iyice durulanmalıdır. Sonraki sterilizasyondan 
önce ürünler iyice kurulanmalıdır.

Bakım

Özel koşul yoktur.
Kontrol ve fonksiyon testi
Döner düğme ve kolların geçmeli yapısını kontrol edin.

Ambalaj

Bireysel: Standart PE torbası kullanılabilir. Kapak gergin olmayacak 
şekilde torba ürün için yeterli büyüklükte olmalıdır.

Sterilizasyon

bölüm 10.8.3 bölümündeki Sterilizasyon tablosuna bakın.

Depolama

Özel koşul yoktur.

Ek bilgi

Yok

Üretici irtibat bilgileri

Bölge acentesi adresi

Leica Microsystems (Schweiz) AG, ürün hazırlanması ile ilgili 
yukarıdaki talimatların tekrar kullanıma uygun olduğunu onaylar. 
İşlemeyi gerçekleştiren kişi, ekipman, malzeme ve personel ile 
tekrar işlemeden ve tekrar işleme kurulumunda istenen sonuçlara 
ulaşmaktan sorumludur. Genel olarak işlem için onay ve rutin 
kontrol gereklidir. Verilen talimatlara uyulmaması durumunda 
işlemeyi gerçekleştiren kişi etkinliği ve olası zararlı sonuçları dikkatli 
bir şekilde incelemelidir.
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10.8.3 Sterilizasyon tablosu
Aşağıdaki tabloda Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division cerrahi mikroskoplarının sterilize edilebilir parçaları genel bakış olarak 
açıklanmıştır.

İzin verilen sterilizasyon yöntemleri Ürünler

Ürün No. Tanım Buharlı otoklav 
134 °C,  

t > 10 dk.

Etilen oksit 
maks. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 Elcik tutamağı  –  – –   – – –

10428328 Döner düğme,  
binoküler tüpler T

 – – –  –    

10384656 Döner düğme, şeffaf  –  –   – – – –

10443792 Kol uzatması  – – – –   – – –

10446058 Koruyucu cam, çok odaklı lens    – – – –   –

10448439 Koruyucu cam   – – – –  – – 

10448440 Kapak, sterilize edilebilir  – –  – – – – – –

10448431 Koruyucu objektif camı     – – – – – –

10448296 Koruyucu objektif camı,  
yedek parça (10'lu paket)

  – – – –  – – 

10448280 Koruyucu objektif camı, tam, 
sterilize edilebilir

  – – – –  – – 

10731702 Kapak, sterilize edilebilir  –   – –  – – –

1)  Bu tıbbi cihaz STERRAD®100S / STERRAD® 100NX / STERRAD®50 / STERRAD®200 Sistemleri'nin onaylanmış sterilite kriterlerini karşılar. 
Cihazları STERRAD® Sistemleri'nde sterilize etmeden önce STERRAD® Sistemi kullanım talimatlarını takip edin.
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11 İmhası
Ürünlerin imhası için ilgili atık şirketlerinden de yardım alınarak yürürlükteki ulusal kanunlar takip edilmelidir. Cihaz ambalajı geri 
dönüşümlüdür.

12 Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır?
Elektrikle çalışan fonksiyonlar düzgün çalışmıyorsa, önce 
aşağıdakileri kontrol edin:
• Ana güç şalteri açık mı?
• Güç kablosu doğru takılmış mı?
• Tüm bağlantı kabloları doğru biçimde takılmış mı?

12.1 Genel arızalar

Arıza Olası neden Çözüm

Sallanır kol kendi başına yukarı kalkıyor veya 
aşağı iniyor.

Sallanır kol sistemi doğru dengelenmemiş olabilir. 	X Sallanır kol sistemini dengeye getirin  
(bkz. bölüm 7.10).

Denge skalası en yüksek düzeyde olmasına 
rağmen sallanır kol aşağı iniyor.

Mikroskop ve aksesuarların toplam ağırlığı çok 
fazla olabilir.

	X Toplam ağırlığı azaltın.

Gaz yayı arızalı olabilir. 	X Gazlı yayın Leica Microsystems Servisi 
tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Mikroskop hareket etmiyor veya çok fazla çaba 
harcanarak hareket ettirilebiliyor.

Mafsal hareketini engelleyen frenler çok sıkı 
ayarlanmış olabilir.

	X Mafsal hareketini engelleyen frenleri 
gevşetin (bkz. bölüm 7.1).

Fonksiyonlar ayak pedalı ile etkinleştirilemiyor Kablo bağlantısı gevşemiş olabilir. 	X Güç kablosunu kontrol edin.
	X Lütfen ayak pedalı bağlantısını kontrol edin.

Ayak pedalı arızalı olabilir 	X bölüm 10.7 bölümündeki talimatlara göre 
teşhis işlemini gerçekleştirin.
	X Bir arıza durumunda Leica Microsystems 

servisi ile bağlantı kurun.

12.2 Mikroskop

Arıza Olası neden Çözüm

Resimde odak bozuluyor. Okülerler doğru yerleştirilmemiş olabilir. 	X Okülerleri sıkı şekilde vidalayın.

Diyoptri ayarı doğru olmayabilir. 	X Diyoptri düzeltmesini tam olarak talimatlarda 
belirtildiği şekilde gerçekleştirin.

İstenmeyen yansımalar. Steril örtü üzerindeki objektif kapağı düzgün 
takılmamış olabilir.

	X Steril örtünün objektif kapağını objektife 
sabitlerken kapağı hafifçe öne doğru eğin.

Görüntü kesiliyor. Filtre tutucusu doğru takılmamış olabilir. 	X Filtre tutucusunu tümüyle optik taşıyıcıya 
bastırın.

Odaklama hareketi çok yavaş. Hız ayarı çok düşük olabilir. 	X Ayak pedalındaki potansiyometre ile hızı 
ayarlayın (bkz. bölüm 8.1).

XY hareketi çok yavaş. Hız ayarı çok düşük olabilir. 	X Ayak pedalındaki potansiyometre ile hızı 
ayarlayın (bkz. bölüm 8.1).
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Arıza Olası neden Çözüm

Büyütme değiştirici çalışmıyor. Büyütme değiştirici kilitli olabilir. 	X Büyütmeyi acil tahrikinden manuel olarak 
ayarlayın (bkz. bölüm 6.5).

Motor/ayak pedalı arızalı olabilir. 	X bölüm 10.7 bölümündeki talimatlara göre 
teşhis işlemini gerçekleştirin.  
Bir arıza durumunda Leica Microsystems 
servisi ile bağlantı kurun.

Odak çalışmıyor. Motor/ayak pedalı arızalı olabilir. 	X bölüm 10.7 bölümündeki talimatlara göre 
teşhis işlemini gerçekleştirin.  
Bir arıza durumunda Leica Microsystems 
servisi ile bağlantı kurun.

XY hareketi çalışmıyor. Motor/ayak pedalı arızalı olabilir. 	X bölüm 10.7 bölümündeki talimatlara göre 
teşhis işlemini gerçekleştirin.  
Bir arıza durumunda Leica Microsystems 
servisi ile bağlantı kurun.

12.3 TV ve fotoğraf

Arıza Olası neden Çözüm

Monitördeki resim çok karanlık. Video kamera ve/veya monitör doğru 
ayarlanmamış olabilir.

	X Kamera ve/veya monitör ayarlarını optimize 
edin (üreticinin çalıştırma talimatlarına 
bakın).

Filtre/diyafram yanlış ayarlanmış olabilir. 	X Parlaklığı ayarlayın veya filtreyi/diyaframı 
değiştirin.

Fotoğraflar bulanık. Mikroskoptaki ortak odak doğru ayarlanmamış 
olabilir.

	X Mikroskobun ortak odağını kontrol edin  
(bkz. sayfa bölüm 7.9).

Numune odak noktasında değil. Numune hassas odaklama yapılmamış olabilir. 	X Hassas odaklama yapın ve gerekirse ızgara 
kullanın.

Cihazınızda burada belirtilmeyen bir arıza çıkması 
durumunda lütfen Leica temsilcinizle görüşün.
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13 Teknik veriler
13.1 Elektrik değerleri
Güç soketi

F12 Zemin standı Kontrol ünitesinin üzerinde ortalanmış 
şekilde yer alır 
100-240 V AC (± %10 ), 50/60 Hz

Sigorta 2 × T 6,3 AH 250 V
Güç tüketimi Leica M220 F12: 100 VA
Güvenlik sınıfı Sınıf I

13.2 Cerrahi mikroskop
Büyütme Motorlu, 

APO-kromatik, 5 kademeli büyütme 
değiştirici 6,4/10/16/25/40x

Stereo taban 24 mm
Objektif, standart f=200 mm
Objektif, opsiyonel f=175, 225, 250 mm 

ÇM=175 mm APO 
ÇM=200 mm APO

Oküler, standart 10×21B
Oküler, opsiyonel 12,5×17B, 8,33×22B
XY ünitesi 40 × 40 mm, ayarlanabilir hız
Eğim ±15°
Odak aralığı 40 mm, ayarlanabilir hız
Sıfırlama fonksiyonları XY sıfırlama
Aydınlatma Koaksiyel Red Reflex aydınlatma
Işık kaynağı Doğrudan ve uzun ömürlü 

LED aydınlatma.
İlk parlaklığın %70'nin kullanım 
ömrünün tamamlanması kriteri için 
ortalama 60.000 saat servis ömrü

UV filtresi UV ve IR içermeyen LED aydınlatma
Göz koruma filtresi GG475 opsiyonel 

Koruma filtresi 5×
Işık yoğunluğu ayarı Optik taşıyıcı üzerindeki steril ayar 

düğmesinin kullanımı

13.3 Stant
Leica M220 F12 Zemin standı

Maks. aralık 1068 mm
Hareket alanı (yukarı/
aşağı)

540 mm

Kaide Taban alanı: 608 × 608 mm
Taşıma yüksekliği, min. 1680 mm

Asistan mikroskobu

Standard yarı stereo (ışık ayırıcı ile)
Ayak pedalı 8 fonksiyon, su geçirmez

Koruma sınıfı IPX8

Aksesuarlar

Sabit açılı binoküler tüp 5 farklı seçim opsiyonu
Binoküler tüp, değişken 3 farklı seçim opsiyonu
Işık ayırıcı %50/50  ve %70/30 
Zoom Video Adaptörü Steril hassas odaklama ile 35-100 mm
Oculus SDI/BIOM 
uyumlu

Hayır

Moeller EIBOS uyumlu Hayır
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13.4 Optik veriler

Objektif f = 175 mm

Oküler Toplam büyütme (mm) Görüş alanı Ø (mm)

min. maks. min. maks.

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

Objektif f = 200 mm

Oküler Toplam büyütme (mm) Görüş alanı Ø (mm)

min. maks. min. maks.

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

Objektif f = 225 mm

Oküler Toplam büyütme (mm) Görüş alanı Ø (mm)

min. maks. min. maks.

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 Kontrol ünitesi 
Bağlantı soketleri
• Güç kablosu
• Ayak pedalı
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13.6 Konfigürasyonlar ve Ağırlıklar
Mikroskobun arabiriminden itibaren, standın maksimum yükü 
5,0 kg'dır.
"Yük tablosu"nu kullanarak toplam yük ağırlığını belirleyin, 
bölüm 9.3.

13.7 Ortam koşulları
Çalışma +10 °C ile +40 °C arası

+50 °F ile +104 °F arası
% 30 ile % 75 arası bağıl nem
780 mbar ile 1013 mbar arası hava basıncı

Depolama: –30 °C ile +70 °C arası
–22 °F ile +158 °F arası
% 10 ile % 100 arası bağıl nem
500 mbar ile 1060 mbar arası hava basıncı

Nakliye: –30 °C ile +70 °C arası
–22 °F ile +158 °F arası
% 10 ile % 100 arası bağıl nem
500 mbar ile 1060 mbar arası hava basıncı

13.8 Elektromanyetik uyumluluk 
(EMC)

Cihazın uygun olduğu çevre

Aktif HF Cerrahi Ekipmanı ve manyetik rezonans görüntüleme 
için EM parazit yoğunluğunun yüksek olduğu bir ME Sistemi RF 
korumalı odası yakını haricinde hastaneler.

IEC 60601-1-2 Uygunluğu

Emisyonlar • CISPR 11, Sınıf A, Grup 1
• IEC 61000-3-2 Sınıf A, Harmonik Bozukluk
• IEC 61000-3-3 Sınıf A, Gerilim Dalgalanması ve 

Titreşim, Şekiller 3-7
Bağışıklık • IEC 61000-4-2 uyarınca Elektrostatik deşarj: 

CD +/–8 kV, AD +/–15 kV
• IEC 61000-4-3 uyarınca Işınımlı RF EM Alanları: 

80 – 2700 MHz: 10 V/m
• IEC 61000-4-3 uyarınca Yakın Kablosuz alanlar: 

380 – 5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m
• IEC 61000-4-4 uyarınca Elektriksel  

Hızlı Geçişler ve Patlamalar: 
± 2 kV: Elektrik besleme hatları

• IEC 61000-4-5 uyarınca Ani gerilim artışları: 
± 1 kV Hattan hata 
± 2  kV Hattan toprağa

• IEC 61000-4-6 uyarınca RF alanlarının neden 
olduğu İletilen parazitler: 
10 V rys

• IEC 61000-4-8 uyarınca Anma Gücü Frekansı 
Manyetik Alanları: 
30 A/m

• IEC 61000-4-11 uyarınca Voltaj düşmeleri ve 
kesilmeler: 
IEC 60601-1-2:2014 uyarınca
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13.9 Karşılanan standartlar
•  Elektrikli tıbbi ekipman, Bölüm 1: Güvenlik için genel tanım -  

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

•  Elektromanyetik uyumluluk  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Uygulanan diğer harmonize standartlar: IEC 62366, IEC60825-1, 
EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• Leica Microsystems (Schweiz) AG Tıbbi Bölümü, kalite yönetimi 
ve kalite güvencesiyle ilgili ISO 13485 standardına uyumlu 
olarak yönetim sistem sertifikalarına sahiptir.

13.10 Kullanım sınırlamaları
Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu yalnızca kapalı odalarda 
kullanılabilir ve sağlam düz bir zemin üzerine veya tavana monte 
edilmelidir. 

Leica M220 F12 için eğimi >0,3° olan zeminlerde hareket 
etkisi dikkate alınmalıdır.

Leica M220 F12 cihazının 20 mm'den yüksek eşikleri aşması uygun 
değildir.
Yardımcı ekipman olmadan Leica M220 F12 cihazını yalnızca en 
fazla 5 mm yüksekliğe sahip eşiklerden geçirebilirsiniz.
Leica M220 F12 cihazını 20 mm'nin üzerindeki eşiklerden geçirmek 
için cihazın ambalajı içinde verilen kama (1) kullanılabilir.

�

	X  Kamayı (1) eşiğin önüne koyun.
	X Cerrahi mikroskobu tutacağından iterek taşıma pozisyonunda 

eşikten geçirin.
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13.11 Boyutlar
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1 Hazırlıklar
• Leica M220 F12 cerrahi mikroskobun montajına 

başlamadan önce aşağıdaki alet ve malzemeleri hazır 
bulundurun.

• Bazı işlerde yardıma ihtiyacınız olacaktır.

Birlikte verilen aksesuarlar
• Tüm vidalar ve somunlar

Aletler

NOT

Vidalar veya dişliler zarar görebilir!
	X Aşırı kuvvet uygulamadan tüm vidaları sıkıştırın.

• Alyan anahtarı (2,5 mm; 5 mm)
• Yıldız başlı vidalar için tornavidalar (Boyut 0)

Montaj malzemesi

Kablo bağları

1.1 Standart teslimat
1 2 3

4

5

6

1 Kaide
2 Optik taşıyıcı ve odaklama/eğme ünitesi
3 XY ünitesi (opsiyonel)
4 Sallanır kol (yatay ve yaylı kol)
5 Ayak pedalı
6 Stant sütunu

Ek olarak, özel siparişe göre diğer çeşitli aksesuarlar, ör. tüpler, 
objektifler vb.
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2 Montaj
2.1 F12 Zemin standı montajı

1

	X Sütunu kaideye yerleştirin
	X Verilen 2 ön işlemden geçirilmiş Alyan vidayı (1) kullanarak 

sabitleyin.
	X Verilen plastik tapaları kullanarak dişli delikleri (1) kapatın.

2

	X Sallanır kolu sütuna takın.
	X Döner düğme (2) ile frenleme eylemini kontrol edin.

Bir frenleme eylemi tanımlanmamışsa, Leica Microsystems Destek 
birimi ile bağlantı kurun.
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2.2 Optik taşıyıcı montajı

1

2

3

Optik taşıyıcıyı sabitlemek için yalnızca verilen vidaları 
kullanın.
Bu vidalar, diş tutucusu ile ön işlemden geçirilmiştir.

	X Optik taşıyıcıyı verilen 4 ön işlemden geçirilmiş Alyan vidayı (1) 
kullanarak sallanır kola sabitleyin.
	X Sallanır kol ve optik taşıyıcı üzerindeki kırmızı okların (2) üst 

üste konumlandırılması gerekir.
	X Odak kapağındaki 4 yıldız başlı vidayı (3) sökün.
	X Odak kapağını kaldırın.

4

	X Sallanır koldan gelen kabloyu kart üzerinde sağdaki priz içine 
besleyin.
	X Kabloyu, kablo kelepçesini ve 2 Alyan vidayı (4) kullanarak 

sabitleyin.

Kablonun tel örgüsünün kablo kelepçesine temas etmesini 
sağlayın.

	X 4 yıldız başlı vidayı kullanarak odak kapağını yeniden yerleştirin.

5

	X Kabloyu, kablo bağını (5) kullanarak sallanır kola gevşek bir 
şekilde sabitleyin.
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2.3 XY ünitesinin (opsiyonel) ve 
optik taşıyıcının takılması

2.3.1 XY ünitesini optik taşıyıcıya vidalama

1

2

	X XY ünitesinin (1) kablosunu optik taşıyıcıdaki (2) göz içerisinden 
geçirin.

4

5

3

	X Optik taşıyıcıyı verilen 4 ön işlemden geçirilmiş Alyan vidayı (3) 
kullanarak XY ünitesine sabitleyin.

Kapak plakası (5) hareketli kalmalıdır.

Sallanır kol ve XY ünitesi üzerindeki kırmızı ok (4) 
pozisyonlarının eşleşmesi gereklidir.

	X XY ünitesini verilen 4 ön işlemden geçirilmiş Alyan vidayı (10) 
kullanarak sallanır kola sabitleyin.

XY ünitesi ve sallanır kol üzerindeki kırmızı okların üst üste 
konumlandırılması gerekir.

2.3.2 Kablo bağlantısı

6

	X Odak kapağındaki 4 yıldız başlı vidayı (6) sökün.
	X Odak kapağını kaldırın.

7 8

9
9

10

	X XY ünitesinin (7) kablosunu soldaki ve sallanır kolun (8) 
kablosunu sağdaki baskılı devre kartı prizine yönlendirin.
	X Her iki kabloyu da kablo kelepçeleri ve her biri için 2 Alyan vida 

(9) ile PCB muhafazasının arka bölümüne sabitleyin.
	X 4 yıldız başlı vidayı kullanarak odak kapağını yeniden yerleştirin.
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1

	X Kabloyu, kablo bağını (1) kullanarak sallanır kola gevşek bir 
şekilde sabitleyin.

XY ünitesi serbestçe döndürülebilmelidir.

2.4 Kablo tesisatı
2.4.1 Güç kablosu için gerilim azaltma cihazının 

takılması

35

4 2

	X Güç kablosunu (3), kablo bağları (5) ile sallanır kola sabitleyin.
	X Ayak pedalı kablosunu (2) bağlayın ve kablo kılavuzu içerisinden 

(4) geçirin.

2.4.2 Video kablosunu yönlendirme (opsiyonel)

	X Video kablosunu sallanır kolun kablo kanalı (6) içerisinden 
geçirin.

Hareket serbestisini sınırlamamak için mafsal noktalarında 
yeterli kablo uzunluğu bıraktığınızdan emin olun.

	X Video kablosunu mevcut elektronik kablosunun yanından 
geçirin ve kablo bağları ile sabitleyin.
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3 Kontrol listesi
Tüm kablolar doğru yerleştirilmiş mi ve sıkışmış kablo var mı?

4 Sökme
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu, cihazın montaj sırasını 

tersten izleyerek sökün.
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5 Cihaz Kurulumu
5.1 Hazırlık çalışmaları

1

	X Tüm parçaların sıkıca oturduğundan emin olun.
	X Leica M220 F12 cerrahi mikroskobu güç beslemesine bağlayın ve 

güç şalterini (1) açın.
	X Sallanır kol sistemini dengeye getirin (bkz. Kullanım kılavuzu 

bölüm 7.10).

5.2 Fonksiyonların kontrolü
Aşağıdaki fonksiyonları kullanım kılavuzuna uygun şekilde kontrol 
edin:
	X Leica M220 F12 cihazının tüm frenlerini serbest bırakın ve standı 

tüm hareket aralığı boyunca hareket ettirin.
Sonuç: Frenler devreden çıkarılır; mikroskop tüm hareket aralığında 
serbestçe ve parazit olmadan hareket ettirilebilir.
	X Ayak pedalını kullanarak X/Y ve odak aralıklarını aşağı indirin.

Sonuç: Tüm aralıkta eşit, sessiz hareket.
	X Tüm aralıkta büyütmeyi ayarlayın.

Sonuç: Tüm aralıkta ayar yapılması mümkündür, istenmeyen parazit 
yoktur.
	X Aydınlatmayı açın ve tüm parlaklık aralığında aydınlatma 

durumunu test edin.
Sonuç: Aydınlatma düzgün çalışır ve ayarlanabilir.

Aksi takdirde, lütfen bu konuyla ilgili olarak Leica Microsystems 
servisi ile bağlantı kurun.
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6 Cihazın Kabulü ve 
Sahibine Teslim Edilmesi

Montaj veya bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra Leica 
Microsystems Servisi, kontrol ve kabul programını başlatacaktır.
• Bu kontrolün amacı
• hastaların ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin güvenlik 

gereksinimlerinin karşılandığının,

Sistemin tamamen Leica Microsystems Servisi tarafından 
kabul işlemi gerçekleştirilene kadar çalıştırılmaması gerekir.

Sonrasında personel eğitimi gerçekleştirilir.
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7 Teslimat raporu 

Leica M220 F12'nin montajı ve fonksiyon testi, montaj talimatlarında yer alan yönetmeliklere uygun olarak düzgün şekilde gerçekleştirildi.

Müşterinin adı ve adresi

Bölüm

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division Temsilcisi
Adı
Adresi

Kabul eden    İmza

Yer     Tarih

Bu kabul sertifikası, sorumlu kurulum mühendisi tarafından doldurulmalı ve bir kopyası hem müşteriye hem de Leica Microsystems 
temsilcisine verilmelidir.
Belgenin saklanma süresi: 20 yıl
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