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Děkujeme, že jste si pořídili chirurgický mikroskop Leica.
Při vývoji našich systémů klademe velký důraz na jednoduché, intuitivní ovládání. 
Přesto doporučujeme podrobně prostudovat tento návod k použití, abyste znali 
a dokázali optimálně využít všechny výhody nového chirurgického mikroskopu 
Leica.
Máte-li zájem o informace ohledně produktů a služeb Leica Microsystems 
a ohledně adresy nejbližšího zástupce Leica, navštivte naši internetovou stránku: 

www.leica-microsystems.com

Děkujeme, že si vybíráte naše výrobky. Doufáme, že se vám bude líbit kvalita 
a výkon nového chirurgického mikroskopu Leica Microsystems.

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

Zřeknutí se práv
Veškeré technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Informace uvedené v tomto návodu k použití se přímo týkají použití tohoto 
zařízení. Za lékařská rozhodnutí nese odpovědnost lékař.
Společnost Leica Microsystems věnovala maximální úsilí vytvoření úplného 
a srozumitelného návodu k použití a zdůraznila klíčové oblasti používání výrobku. 
Pokud potřebujete další informace o použití výrobku, obraťte se na místního 
zástupce společnosti Leica.
Nikdy nepoužívejte zdravotnický výrobek společnosti Leica Microsystems, pokud 
plně nechápete princip použití a technické vlastnosti výrobku.

Odpovědnost
Podmínky naší odpovědnosti najdete ve všeobecných obchodních podmínkách. 
Žádné ustanovení odmítnutí odpovědnosti nemá vliv na naše závazky způsobem, 
který by byl v rozporu s platnými zákony, ani nevylučuje žádné z našich závazků, 
které nemusí být vyloučeny podle platných zákonů.
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1 Úvod
1.1 O tomto návodu k použití
V tomto návodu k použití je popsán chirurgický mikroskop 
Leica M525 F20/CT20.

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní 
pokyny i informace o použití přístroje (viz kapitola 
„Bezpečnostní pokyny“).

XX Před instalací výrobku si pozorně přečtěte návod 
k použití.

1.2 Symboly v návodu k použití
Symboly používané v tomto návodu k použití mají následující 
význam:

Symbol Výstražný 
výraz

Význam

Výstraha Označuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít za 
následek vážný nebo smrtelný úraz. 

Pozor Označuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít za 
následek drobný nebo středně závažný 
úraz. 

Poznámka Označuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít za 
následek hmotné nebo finanční škody 
a škody na životním prostředí.

Informace o použití, která pomůže uživateli 
využívat výrobek technicky správným 
a efektivním způsobem. 

XX  Požadavek akce; tento symbol označuje,  
že musíte provést specifickou činnost nebo 
řadu činností.

Technická dokumentace a pokyny k montáži

Technická dokumentace je součástí dokumentu „Pokyny k montáži“.

2 Identifikace výrobku
Kód modelu a výrobní číslo výrobku se nachází na štítku na spodní 
straně vodorovného ramena.
XX Opište tyto údaje na řádku níže, aby byly po ruce pro případ 

dotazu k zástupci nebo servisnímu místu. 

Typ Sériové č.

 
...

 
...

2.1 Volitelné vlastnosti výrobku
Na přání jsou k dispozici výrobky s jinými vlastnostmi 
a příslušenství. Dostupnost se může v jednotlivých zemích lišit 
a podléhá místním regulačním předpisům. Informace o dostupnosti 
získáte u vašeho místního zástupce.
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3 Bezpečnostní pokyny
Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 je vyroben podle 
nejnovější technologie. Přesto mohou během provozu vznikat určitá 
rizika.
XX Vždy dodržujte pokyny v tomto návodu k použití, zejména 

bezpečnostní pokyny.

3.1 Účel použití přístroje
• Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 je optickým 

přístrojem, který prostřednictvím zvětšení a osvětlení zlepšuje 
viditelnost objektů. Může být používán k pozorování 
a dokumentování i pro ošetření v humánní i veterinární 
medicíně.

• Na chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 se vztahují 
speciální preventivní opatření týkající se elektromagnetické 
kompatibility. 

• Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení mohou mít na 
spolehlivost chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20 
nepříznivý vliv.

• Leica M525 F20/CT20 je určen pouze pro profesionální použití.

VÝSTRAHA

Přístroj není vhodný pro oftalmologii!

3.2 Poznámky k použití
• Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 se používá 

převážně pro ORL, neurochirurgii, plastickou a zubní chirurgii 
v nemocnicích, na klinikách nebo jiných zdravotnických 
zařízeních humánní medicíny.

• Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 se smí používat jen 
v uzavřených prostorách a musí být umístěn na pevné podlaze 
nebo namontován na strop.

• Tento návod k použití je určen pro lékaře, zdravotní sestry 
a ostatní zdravotnický a technický personál, který po příslušném 
zaškolení přístroj připravuje, provozuje nebo udržuje. Povinností 
vlastníka/provozovatele zařízení je vyškolit a informovat 
veškerý obsluhující personál.

3.3 Kontraindikace
Leica M525 F20/CT20 se NESMÍ používat v oftalmologii.

3.4 Informace pro osobu 
zodpovídající za přístroj

XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 smí být používán 
pouze kvalifikovanými osobami.
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 smí obsluhovat 

pouze vyškolená osoba.
XX Uživatelská příručka k chirurgickému mikroskopu 

Leica M525 F20/CT20 musí být stále k dispozici v místě 
instalace.
XX Provádějte pravidelné prohlídky a kontrolujte, jestli oprávnění 

uživatelé dodržují bezpečnostní požadavky.
XX Během školení nových uživatelů pečlivě vysvětlete významy 

výstražných symbolů a pokynů.
XX Určete odpovědnost za nastavení, provoz a údržbu. Sledujte 

dodržování těchto pokynů.
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 používejte pouze 

v bezvadném stavu.
XX Jestliže zjistíte závadu na výrobku, která by mohla být  

příčinou úrazu nebo škody, informujte okamžitě zástupce 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,  
CH-9435 Heerbrugg.
XX Pokud s chirurgickým mikroskopem Leica M525 F20/CT20 

používáte příslušenství jiných výrobců, ujistěte se, že tito 
výrobci potvrzují, že použití této kombinace je bezpečné. 
Dodržujte pokyny v návodech k použití pro tato příslušenství.

• Na konci předpokládané životnosti zlikvidujte přístroj 
Leica M525 F20/CT20 ve shodě s platnými směrnicemi pro 
likvidaci odpadu.

• S chirurgickými mikroskopy Leica M525 F20/CT20 lze používat 
pouze následující příslušenství: 
• Příslušenství Leica Microsystems popsané v kapitole 10.2 

tohoto návodu k použití.
• Další příslušenství za předpokladu, že bylo výslovně 

schváleno společností Leica jako technicky bezpečné pro 
dané použití.

• Úpravy nebo servisní zásahy na chirurgickém mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20 smí provádět pouze technici výslovně 
k tomu pověření společností Leica.

• Údržba se smí provádět pouze s díly od Leica Microsystems.
• Po provedení servisních prací nebo technických úpravách se 

zařízení musí znovu seřídit v souladu s našimi technickými 
předpisy.

• Pokud je přístroj upraven nebo opravován neoprávněnými 
osobami, je nesprávně udržován (pokud není údržba provedena 
námi) nebo se s ním manipuluje nesprávně, nepřijme 
společnost Leica Microsystems žádnou odpovědnost.
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• Vliv chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20 na ostatní 
přístroje byl testován podle normy EN 60601-1-2. Systém prošel 
testem vyzařování a odolnosti. Dodržujte obvyklá preventivní 
a bezpečnostní opatření týkající se elektromagnetického 
a jiných forem vyzařování.

• Elektrické kabelové rozvody v budově musí odpovídat 
příslušným platným normám. 
Doporučujeme používat proudově ovládaný systém ELCB (RCB).

• Tento systém může stejně jako jakýkoli jiný přístroj na 
operačním sále selhat. Divize medicínských přístrojů společnosti 
Leica Microsystems (Schweiz) AG proto doporučuje mít při 
operaci připraven záložní systém.

• Lze používat pouze dodávaný napájecí kabel.
• Napájecí kabel musí obsahovat ochranný vodič a nesmí být 

poškozený.
• Napájecí kabel musí být mechanicky zabezpečen v „napájecí 

zásuvce“, aby se předešlo náhodnému vytažení.
• Chirurgický mikroskop Leica Microsystems mohou používat 

pouze lékaři a pomocní zdravotní pracovníci s odpovídající 
kvalifikací, kteří byli poučeni o používání přístroje. Není 
vyžadováno vyhrazené školení.

• Připojení elektrického přístroje k zásuvce pomocného napájení 
povede k vytvoření „systému ME“ a může vést ke snížení úrovně 
bezpečnosti. Musí být dodrženy odpovídající standardní 
požadavky pro „systémy ME“.

• Na žádné ze součástí Leica M525 F20/CT20 nesmí být během 
použití na pacientovi prováděn servis nebo údržba.

• Během použití na pacientovi nesmí být vyměňována svítidla.
• Měli byste se vyhnout používání tohoto zařízení v sousedství 

jiného zařízení, poněvadž by mohlo vést k nesprávnému 
fungování. Pokud je takové použití nezbytné, mělo by se toto 
zařízení a ono další zařízení sledovat, aby se ověřilo, že fungují 
normálně.

• Při použití jiného než výrobcem uvedeného tohoto zařízení 
poskytnutého příslušenství a kabelů může dojít k zvýšení 
elektromagnetického vyzařování či snížení odolnosti proti 
elektromagnetickému rušení tohoto zařízení a následnému 
nesprávnému fungování.

• Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně 
periferií, jako jsou anténní kabely a externí antény) by se neměla 
používat blíže než 30 cm od jakékoli části přístroje 
Leica M525 F20/CT20, včetně kabelů specifikovaných výrobcem. 
Jinak by mohlo dojít k zhoršení funkce tohoto přístroje.

Upozornění:
Vyzařovací charakteristiky tohoto zařízení umožňují jeho použití 
v průmyslovém prostředí i nemocnicích (CISPR 11 třída A). Při použití 
v obytném prostředí (pro které je normálně vyžadováno CISPR 11 
třídy B) nemusí přístroj poskytovat dostatečnou ochranu vůči 
vysokofrekvenčním komunikacím. Může být také nutné, aby 
uživatel přijal opatření ke zmírnění dopadů, jako je přemístění  
nebo změna orientace zařízení.

3.5 Pokyny pro uživatele
XX Postupujte podle uvedených pokynů.
XX Dodržujte pokyny zaměstnavatele ohledně organizace práce 

a bezpečnosti při práci.
XX Při chirurgickém zákroku kontrolujte intenzitu osvětlení.
XX Nepřemisťujte systém bez odbrzdění.
XX Pracujte se systémem, jen když je veškeré vybavení ve správné 

poloze (všechny kryty jsou namontované, dvířka uzavřená).
XX Zkontrolujte, jestli nejsou zakryté ventilační otvory. Přístroj by 

se mohl v takovém případě přehřát.

Stabilita (pouze podlahové stativy)

Při přemisťování na operačním sále musí být sklopné rameno 
složené a zajištěné a musí být aktivovány brzdy, jinak by se sklopné 
rameno mohlo vymknout kontrole a stativ by se mohl převrhnout.

Nebezpečí způsobená pohyblivými částmi

Tato část popisuje použití, která by mohla neúmyslně vést 
k nebezpečným situacím.
• Před použitím přidejte příslušenství a vyvažte stativ, a nikdy tak 

nečiňte nad operačním polem.
• Nikdy nestrkejte ruku mezi plynovou pružinu a sklopné rameno; 

při pohybu kyvného ramena by se mohla přivřít.
• Nestrkejte prsty mezi mikroskop a pohon ostření; mohlo by dojít 

k jejich rozdrcení.

Podlahový stativ
• Chcete-li přístroj přemístit, vždy jej tlačte; nikdy jej netahejte. 

Chodidla v lehkých botách se mohou zachytit pod krytem 
základny.

• Během operace musí zůstat nožní brzdy zabrzděny.

Elektrická propojení

Řídicí jednotku smí otevřít pouze servisní technik schválený 
společností Leica.

Příslušenství

S chirurgickými mikroskopy Leica M525 F20/CT20 lze používat 
pouze následující příslušenství:
• Příslušenství Leica Microsystems popsané v tomto návodu 

k použití
• Další příslušenství za předpokladu, že bylo výslovně schváleno 

společností Leica jako technicky bezpečné pro dané použití.
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3.6 Nebezpečí při používání
3.6.1 Nebezpečí převráceníKippgefahren

Stativ niemals mit ausgefahrenem Schwenkarm 
bewegen.

Fahren Sie niemals über Kabel, die am Boden 
liegen.

Lassen Sie keine vertikalen und horizontalen 
Kräfte auf das Stativ in der ausgefahrenen Position 
zu.

Fußbremsen immer schließen, wenn das System 
nicht bewegt wird.
Fußbremsen immer öffnen, wenn das System 
bewegt wird.

Nikdy nepohybujte se stativem, když je sklopné 
rameno rozevřené.

Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.

Nedovolte, aby na stativ v rozvinuté poloze 
působily nějaké svislé nebo vodorovné síly.

Pokud se se systémem nepohybuje, vždy zajistěte 
nožní brzdy.
Pokud se se systémem pohybuje, vždy uvolněte 
nožní brzdy.
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VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu v důsledku:
• Neřízeného zhoupnutí sklopného ramena!
• Naklánění stativu!
• Chodidla v lehkých botách se mohou zachytit pod 

základnou!
• Náhlé brzdění chirurgického mikroskopu na prahu,  

který nelze překonat!
XX Při přepravě vždy přemístěte chirurgický mikroskop 

Leica M525 F20 do transportní polohy.
XX Nikdy nepohybujte stativem, když je jednotka 

v rozevřené poloze.
XX Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20 vždy tlačte;  

nikdy jej netahejte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 může být 

připojen pouze k uzemněné bezpečnostní zásuvce.

VÝSTRAHA

Nebezpečí překlopení při překročení povoleného zatížení!
XX Zatížení rozhraní mikroskopu nesmí překročit 6,5 kg.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pohybu chirurgického mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20 směrem dolů!
XX Nikdy neměňte příslušenství, ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem. 
XX Po změně vybavení proveďte vždy znovu vyvážení 

mikroskopu Leica M525 F20/CT20.
XX Při vybavování součástmi a příslušenstvím nepřekračujte 

povolené zatížení.
XX Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu.
Nesprávné pohyby stativu mohou vést k jeho naklopení. 
XX Dbejte na výstrahy na straně 6, týkající se nebezpečí 

náklonu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 může být 

připojen pouze k uzemněné bezpečnostní zásuvce.

VÝSTRAHA

Závada osvětlení může být pro pacienta nebezpečná!
XX Pokud selže jedna z xenonových lamp, přepněte ihned 

na druhou.

VÝSTRAHA

Ohřev tkáně!
Mimo oblast viditelnou mikroskopem může docházet 
k nekontrolovanému ohřevu tkáně.
XX Dbejte na to, aby nebyl průměr pole větší než zorné pole 

a nebyla nastavena příliš vysoká intenzita světla.

VÝSTRAHA

V důsledku nesprávné pracovní vzdálenosti může nastat 
vážné poškození tkáně!
XX Při použití laserů vždy nastavte pracovní vzdálenost 

mikroskopu na vzdálenost laseru a mikroskop v poloze 
zajistěte.

VÝSTRAHA

Ohřev tkáně!
V důsledku ručního nastavení pracovní vzdálenosti může 
dojít k těžkému poškození tkáně!
XX Při použití laseru nepoužívejte k ručnímu nastavení 

pracovní vzdálenosti otočný knoflík.

VÝSTRAHA

Nebezpečí infekce!
XX Kolem stativu musí zůstat dostatečný prostor, aby 

nedošlo ke kontaktu sterilní roušky s nesterilními díly.

VÝSTRAHA

V důsledku nesprávné pracovní vzdálenosti může nastat 
vážné poškození tkáně!
XX Při použití laserů vždy nastavte pracovní vzdálenost 

mikroskopu na vzdálenost laseru a mikroskop v poloze 
zajistěte.

VÝSTRAHA

V důsledku ručního nastavení pracovní vzdálenosti může 
dojít k těžkému poškození tkáně!
XX Při použití laseru nepoužívejte k ručnímu nastavení 

pracovní vzdálenosti otočný knoflík.
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VÝSTRAHA

Závada motoru zoomu nebo ostření může být pro pacienta 
nebezpečná!
XX Pokud dojde k závadě motoru zoomu nebo ostření, 

nastavte zoom nebo zaostřete ručně.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
XX Při vybavování součástmi a příslušenstvím nepřekračujte 

povolené zatížení.

VÝSTRAHA

Přístroj není vhodný pro oftalmologii!
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POZOR

Připojení neschválených sekundárních zařízení k pomocné 
zásuvce může vést k poškození chirurgického mikroskopu 
a sekundárního zařízení!
XX Nikdy nezapojujte sekundární zařízení do pomocné 

napájecí zásuvky, pokud nevyhovuje specifikacím. 
Požadavky na použití viz kapitola 14.5.

POZOR

Připojení neschválených sekundárních zařízení k pomocné 
zásuvce může vést k poškození chirurgického mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20 a sekundárního zařízení!
XX Nikdy nezapojujte sekundární zařízení do pomocné 

napájecí zásuvky, pokud nevyhovuje specifikacím. 
Požadavky na použití viz kapitola 13.2.

POZOR

Chirurgický mikroskop se může bez varování pohnout!
XX Pokud systémem nemanipulujete, vždy aktivujte  

nožní brzdu.

POZOR

Nebezpečí spálení!
Úchyt osvětlení je velmi horký.
XX Před výměnou lamp se přesvědčte, jestli úchyt vychladl.
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3.7 Štítky a symboly
Vodorovné rameno a sklopné rameno F20

161718

19 20 21 22

10

12

11

9

1

14

14 2
3

5

56

4

13

14

15

7, 8

1
 Max. 6,5 kg (14,33 lbs)

Max. zatížení držáku 
optiky

2 +    – Vyvážení A/B

3

10

5

0 Štítek se stupnicí 
vyvážení

4

      

Uvolnit/zajistit

5 Symbol nebezpečí 
přimáčknutí

6
 NEPOUŽÍVAT 

V OFTALMOLOGII
Přístroj není vhodný 
pro oftalmologii
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7 Značka nebezpečí 
horkých povrchů *

8 Výstražné symboly 
pro výměnu lampy *

9 Štítek hmotnosti 
systému (F20)

10 Přepravní poloha 
(F20)

11 Reg. č. ANVISA

XXXXXXXXXX

Registrační číslo 
ANVISA (pouze pro 
Brazílii)

12 Štítek INMETRO 
(pouze pro Brazílii)

13 Lampa 1    Lampa 2  
Lampa 1 / Lampa 2

14 Značka nebezpečí pro 
nebezpečí naklonění

15 Štítek rozsahu 
 otáčení

16 Pozor, postupujte 
podle návodu   
k použití

17 Výrobní štítek (F20)

18 Max. příkon

19 Vyrovnání potenciálů

20   
 

 
 

Upozornění 
k uzemnění (pouze 
USA a Kanada)

  
 

 
 

 

21

���� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

Sériový štítek

a Předčíslí
b Číslo zboží systému Leica
c Sériové číslo
d Inkrementální číslo, které začíná u každé dávky od 1
e JJ = rok (2 číslice)
f MM = měsíc (2 číslice)
g TT = den (2 číslice)
h Datum zahájení výroby

22 Štítek MET
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Stropní stativ Leica M525 CT20

1

1 Výrobní štítek
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4 Konstrukce
4.1 Chirurgický mikroskop Leica M525 F20

1

2

34

6

7

8

9

10

5

11 12 13 14 15

1 Sklopné rameno
2 Binokulární nástavec
3 Držák optiky
4 Rukojeť
5 Držák mikroskopu
6 Základna
7 Rukojeť
8 Sloup stativu
9 Řídicí/osvětlovací jednotka
10 Vodorovné rameno
11 Napájení
12 Držák pojistky (2× 6,3 A, zpožděná)

13 Zásuvka pro vyrovnání potenciálů 
Pro připojení mikroskopu Leica M525 F20/CT20 k zařízení 
s ekvipotenciálním propojením.  
To je součástí instalace v budově zákazníka. 
Dodržujte požadavky normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

14 Zásuvka pomocného napájení (max. výstupní výkon 100 VA) 
Požadavky na použití viz kapitola 14.5.

15 Držák pojistky (1 A, zpožděná)

POZOR

Připojení neschválených sekundárních zařízení k pomocné 
zásuvce může vést k poškození chirurgického mikroskopu 
a sekundárního zařízení!
XX Nikdy nezapojujte sekundární zařízení do pomocné 

napájecí zásuvky, pokud nevyhovuje specifikacím. 
Požadavky na použití viz kapitola 14.5.
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4.2 Stropní montáž Leica M525/CT20

1

2

34

5

7

6

8

1 Sklopné rameno
2 Binokulární nástavec
3 Rukojeť
4 Držák optiky
5 Držák mikroskopu
6 Řídicí/osvětlovací jednotka
7 Vodorovné rameno
8 Stropní montáž CT20
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5 Funkce
5.1 Systém vyvážení
Systém vyvážení slouží k tomu, aby byl chirurgický mikroskop  
Leica M525 F20/CT20 vždy vyvážen. Veškeré pohyby, které je třeba 
za provozu provádět, vyžadují pouze minimální sílu.
Na chirurgickém mikroskopu Leica M525 F20/CT20 jsou vyváženy 
dva směry pohybu, A a B.

A

B

Pohyb C je vyvažován na držáku mikroskopu.

C

5.2 Brzdy
Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 má pět mechanických 
brzd, které zastavují pohyby stativu a chirurgického mikroskopu:
V otočném spoji (1)
V držáku mikroskopu (2)
V A/B sáňkách chirurgického mikroskopu (3)
Vodorovné rameno (4)
Vodorovné rameno u sloupku (5)

1

2

3

5 4
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5.3 Nakloňte držák mikroskopu
U chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20 lze držák 
mikroskopu naklonit v rozsahu od 45° do 70°. V poloze 70° získá 
druhý chirurg větší prostor pro 180° duální stereoskopický nástavec. 
Upevnění v poloze 45° a 70° se provádí šroubem pod krytem (1)  
(viz kapitola 7.10).

45°

70°

5.4 Osvětlení
Osvětlení chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20 se 
nachází v řídicí/osvětlovací jednotce (3). Sestává ze dvou 
xenonových lamp. 
Pokud jedna xenonová lampa přestane svítit, můžete pomocí 
přepínače (2) přepnout na druhou z nich.

2 3
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6 Ovládací prvky
6.1 Chirurgický mikroskop 

Leica M525 s držákem 
mikroskopu

1
2

3

45674

10

3

9

8

1 Otočný knoflík ručního vyvážení C sáněk
2 C sáňky
3 Upínací páka rukojeti
4 Rukojeť
5 Držák optiky
6 B sáňky
7 A sáňky
8 Tlačítko ve směru – (držák optiky se pohybuje vpřed)
9 Tlačítko ve směru + (držák optiky se pohybuje vzad)
10 Držák mikroskopu

11

12

13

14

Rukojeti (položka 4)
11 Zoom
12 Ostření
13 Tlačítko ALL FREE (bez funkce brzdění, lze mu však přiřadit jiné 

funkce)
14 Tlačítko výběru (bez funkce brzdění, lze mu však přiřadit jiné 

funkce)

16

171819

20

21

15

Držák optiky (položka 5)

15 Tlačítko pro reaktivaci automatického seřízení průměru pole
16 Otočný knoflík pro ruční změnu průměru pole
17 LED pro indikaci blokovacího mechanismu multifokálního 

ostření
18 Knoflík pro blokování multifokálního ostření
19 Otočný knoflík pro ruční seřízení pracovní vzdálenosti
20 Indikátor pracovní vzdálenosti
21 Otočný knoflík pro ruční nastavení zvětšení (pouze pro nouzový 

provoz)
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6.2 Řídicí/osvětlovací jednotka

1 2 3

1 Displej
2 Hlavní vypínač
3 Vypínač osvětlení

4

4 Přepínač zdroje osvětlení 1/2

Svorky pod řídicí/osvětlovací jednotkou

5 6 8

910111213

7 7

5 Zásuvka pro vyrovnání potenciálů 
Pro připojení Leica M525 F20/CT20 k zařízení pro vyrovnání 
potenciálů. To je součástí instalace v budově zákazníka.  
Dodržujte požadavky normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

6 Připojení napájení
7 Držáky pojistek
8 Zásuvka pomocného napájení (max. výstupní výkon 100 VA) 

Požadavky na použití viz technické údaje, kapitola 13.2.

POZOR

Připojení neschválených sekundárních zařízení k pomocné 
zásuvce může vést k poškození chirurgického mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20 a sekundárního zařízení!
XX Nikdy nezapojujte sekundární zařízení do pomocné 

napájecí zásuvky, pokud nevyhovuje specifikacím. 
Požadavky na použití viz kapitola 13.2.

9 Svorka 12 V (stejnosměrné napájení kamery)
10 Rozhraní RS 232 (MDRS a servis Leica)
11 Rozhraní USB (servis Leica)
12 Rozhraní CAN-Bus
13 Nožní přepínač / ruční přepínač 

Zde lze připojit pouze nožní a ruční přepínače dodávané divizí 
medicínských přístrojů Leica Microsystems (Schweiz) AG.

Do výše uvedených přípojných míst se mohou zapojovat 
pouze systémy schválené divizí medicínských přístrojů  
Leica Microsystems (Schweiz) AG.
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6.3 Sklopné rameno

1

2

1 Blokovací páčka
2 Otočný knoflík pro vyvažování

6.4 Nožní přepínač

4

5

4

3 3

Y-

56

6

3 Nastavitelná opěrka chodidla
4 Automatická základní pozice ostření
5 Ostření (volně přiřaditelné, viz strana 35)
6 Zoom (volně přiřaditelné, viz strana 35)

6.5 Ruční přepínač

4

56

4 Automatická základní pozice ostření
5 Ostření (volně přiřaditelné, viz strana 35)
6 Zoom (volně přiřaditelné, viz strana 35)

6.6 Stropní montáž CT20

3 2

1

1 Dálkový ovladač
2 Stropní montáž dolů
3 Stropní montáž nahoru
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7 Příprava před operačním 
zákrokem

7.1 Přeprava (pouze F20)

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu v důsledku:
• Neřízeného zhoupnutí sklopného ramena!
• Naklánění stativu!
• Chodidla v lehkých botách se mohou zachytit pod 

základnou!
• Náhlé brzdění chirurgického mikroskopu na prahu,  

který nelze překonat!
XX Při přepravě vždy přemístěte chirurgický mikroskop 

Leica M525 F20 do transportní polohy.
XX Nikdy nepohybujte stativem, když je jednotka 

v rozevřené poloze.
XX Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20 vždy tlačte;  

nikdy jej netahejte.

POZOR

Chirurgický mikroskop se může bez varování pohnout!
XX Pokud systémem nemanipulujete, vždy aktivujte nožní 

brzdu.

Vrácení mikroskopu Leica M525 F20 do přepravní polohy
XX Zatáhněte za páčku zarážky (1) a otočte ji do svislé polohy.
XX Uchopte rukojeti.
XX Pohněte sklopným ramenem nahoru a dolů, až přepravní  

zámek zaskočí.
XX Zabrzděte všechny brzdy.
XX Přesuňte sklopné rameno do přepravní polohy.
XX Sešlápnutím uvolňovacích páček nožních brzd (3) brzdy 

uvolněte (2).
XX Přemístěte Leica M525 F20 pomocí rukojeti.

1

2
3
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7.2 Čištění optického příslušenství
XX Zkontrolujte čistotu okulárů a objektivu, stejně jako případné 

fotografie a TV nástavce.
XX Odstraňte prach a nečistoty.

7.3 Montáž příslušenství

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 může být 

připojen pouze k uzemněné bezpečnostní zásuvce.

VÝSTRAHA

Nebezpečí překlopení při překročení povoleného zatížení!
XX Zatížení rozhraní mikroskopu nesmí překročit 6,5 kg.

XX Připojte napájecí kabel.
XX Zapněte hlavní vypínač.
XX Zabrzděte nožní brzdy (viz kapitola 7.1).
XX Osaďte chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 veškerým 

potřebným příslušenstvím.
XX Umístěte rukojeti podle potřeby pro nadcházející operaci.
XX Připojte dodávaný nožní přepínač a zkontrolujte nastavení.

7.4 Vyvažování chirurgického 
mikroskopu Leica M525 F20/
CT20

XX Vyvažování chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20  
(viz kapitola 7.12).

7.5 Nastavení okuláru
XX Upravte oční základnu a mezioční vzdálenost (viz strana ).
XX Nastavte hodnoty dioptrické korekce pro uživatele (viz strana ).

7.6 Konfigurace řídicí jednotky
XX Viz strana 32.
XX Zkontrolujte nastavení rukojetí (viz strana 36).
XX Zkontrolujte, jestli je veškeré příslušenství řádně připojeno 

a bezpečně upevněno.

7.7 Provádění zkoušek funkčnosti
Osvětlení

Nechejte osvětlení zapnuté alespoň 5 minut, jinak by došlo 
k rychlému snížení svítivosti.

XX Zapněte osvětlení.
XX Pomocí přepínače zdroje osvětlení 1/2 (4, strana 9) zkontrolujte 

funkčnost xenonových lamp.

Nožní přepínač / ruční přepínač 
XX Otestujte funkci nožního přepínače / ručního přepínače.

Rukojeť
XX Zkontrolujte funkce zoom a ostření.

TV kamera / monitor a fotoaparát

(pokud je k dispozici)
XX Zkontrolujte obraz na TV monitoru.
XX Srovnejte kameru TV a SLR s obrazem mikroskopu.
XX Pro fotografie: vložte film pro denní světlo.

Sterilita
XX Upevněte sterilní součásti a sterilní roušky.
XX Uvolněte brzdy a zkontrolujte vyvážení.

Vyvážení mikroskopu
XX Uvolněte brzdy na AB sáňkách a C sáňkách.
XX Mikroskop musí být vyvážený. 
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7.8 Zvedání a spouštění stropního 
stativu CT20

Stropní stativ CT20 lze elektricky zvedat a spouštět. Tyto funkce lze 
ovládat pomocí tlačítek (1) dálkového ovladače.

XX Přesuňte teleskopické rameno do požadované výšky:
XX Stiskněte tlačítko (1). 

 Zvednout teleskopické rameno 
 Spustit teleskopické rameno

�

Teleskopické rameno nesmí být za podmínek trvalého 
zatížení v období 10 minut provozováno déle než 1 minutu. 
Po 2 minutách nepřerušovaného používání vypne vestavěný 
teplotní spínač motor stropního stativu Leica Microsystems.

7.9 Polohování nad operačním 
stolem (pouze F20)

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pohybu chirurgického mikroskopu  
Leica M525 F20/CT20 směrem dolů!
XX Nikdy neměňte příslušenství, ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem. 
XX Po změně vybavení proveďte vždy znovu vyvážení 

mikroskopu Leica M525 F20/CT20.
XX Při vybavování součástmi a příslušenstvím nepřekračujte 

povolené zatížení.
XX Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu.
Nesprávné pohyby stativu mohou vést k jeho naklopení. 
XX Dbejte na výstrahy na straně 6, týkající se nebezpečí 

náklonu.

XX Přemístěte chirurgický mikroskop Leica M525 F20 do 
transportní polohy a uvolněte nožní brzdy (viz kapitola 7.1).
XX Přemístěte chirurgický mikroskop Leica M525 F20 opatrně za 

rukojeť nad operační stůl a do požadované operační polohy. 
Možnosti polohování viz následující stránky.
XX Zabrzděte nožní brzdy.
XX Umístěte a připojte nožní přepínač.
XX Připojte vyrovnání potenciálů k řídicí/osvětlovací jednotce.
XX Zkontrolujte, jestli je veškeré příslušenství řádně připojeno 

a bezpečně upevněno.
XX Je-li třeba, zabalte nožní přepínač do plastového sáčku.
XX Přemístěte stativ tak, aby se osa otáčení na držáku sklopného 

ramena nacházela nad operačním polem.
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Poznámky k polohování

Možné použití pro neurochirurgii s různými pracovními pozicemi 
pro chirurga (rozměry v mm):
Možnost 1:

830

580

Možnost 2:

420

920

Ve všech situacích použití se očekává, že bude mikroskop umístěn 
tak, že bude svírat 90° úhel mezi vodorovným ramenem a sklopným 
ramenem, jak je znázorněno na obrázcích výše.
Polohování, jak je popsáno na obrázcích výše, se považuje za 
standardní praxi, protože dává chirurgovi nejvyšší stupeň volnosti 
k manévrování a pohybu držáku optiky různými směry, aniž by se 
na stativ mikroskopu vyvíjely přímé síly.
Pohled shora v poloze 90° úhlu mezi vodorovným ramenem 
a sklopným ramenem:

Na obrázku dole je vidět štítek, který se umístí na mikroskop, aby 
pomáhal chirurgovi v nastavení zařízení do správné polohy:

1

Stupnice (1) označuje doporučené a nepovolené polohy.

2 3 2

2 doporučená poloha (zelená)
3 nepovolená poloha (červená)
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7.10 Seřiďte sklon držáku mikroskopu 
(45° / 70°)

1

XX Odšroubujte kryt (1).
XX Odšroubujte 2 šrouby (2) a nastavte požadovaný sklon.

2

XX Vložte zpět a utáhněte 2 šrouby (2).
XX Přišroubujte kryt (1).

7.11 Vyvažování chirurgického 
mikroskopu Leica M525 F20/
CT20

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
XX Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 může být 

připojen pouze k uzemněné bezpečnostní zásuvce.

XX Připojte přístroj k napájení.

Montáž příslušenství

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pohybu chirurgického mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20 směrem dolů!
XX Nikdy neměňte příslušenství, ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem. 
XX Po změně vybavení proveďte vždy znovu vyvážení 

mikroskopu Leica M525 F20/CT20.
XX Při vybavování součástmi a příslušenstvím nepřekračujte 

povolené zatížení.

VÝSTRAHA

Nebezpečí překlopení při překročení povoleného zatížení!
XX Zatížení rozhraní mikroskopu nesmí překročit 6,5 kg.

XX Upevněte potřebné příslušenství na chirurgický mikroskop  
Leica M525 F20/CT20 (viz kapitola 9.7).
XX Zapněte vypínač (2, kapitola 6.2) na řídicí jednotce.

Rozsvítí se LED ve vypínači.
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Vyvažování chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20
XX Přesuňte nástavce (binokulární nástavec, nástavec pro druhého 

pozorovatele, videozoomovací nástavec) do operační polohy.
XX Vodorovné polohování chirurgického mikroskopu Leica M525 

F20/CT20

1

2

3

XX Povolte knoflík brzdy (3).
Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 se nakloní dopředu:
XX Zatlačte knoflík ve směru „+“ (1), až se přestane chirurgický 

mikroskop Leica M525 F20/CT20 s uvolněnou brzdou pohybovat.
Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 se nakloní dozadu:
XX Zatlačte knoflík ve směru „–“ (2), až se přestane chirurgický 

mikroskop Leica M525 F20/CT20 s uvolněnou brzdou pohybovat.
XX Nakloňte chirurgický mikroskop M525 F20/CT20 o 90°.

1

2

3

Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 se nakloní dopředu:

XX Zatlačte knoflík ve směru „+“ (1), až se přestane chirurgický 
mikroskop Leica M525 F20/CT20 s uvolněnou brzdou pohybovat.

Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 se nakloní dozadu:
XX Zatlačte knoflík ve směru „–“ (2), až se přestane chirurgický 

mikroskop Leica M525 F20/CT20 s uvolněnou brzdou pohybovat.
XX Nakloňte chirurgický mikroskop M525 F20/CT20 o 90°.
XX Utáhněte knoflík brzdy (3).
XX Vodorovné polohování chirurgického mikroskopu Leica M525 

F20/CT20 zpět do pracovní polohy.
XX Povolte knoflík brzdy (4).

Chirurgický mikroskop padá směrem doprava:
XX Vyklopte ven otočný knoflík (5) a otáčejte jím doprava, dokud 

nedojde k vyvážení držáku mikroskopu.
XX Otočný knoflík (5) opět sklopte.

Chirurgický mikroskop padá směrem doleva:
XX Vyklopte ven otočný knoflík (5) a otáčejte jím doleva, dokud 

nedojde k vyvážení držáku mikroskopu.
XX Otočný knoflík (5) opět sklopte.

4

5
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7.12 Vyvážení sklopného ramena
XX Pevně držte mikroskop.
XX Zatáhněte za páčku zarážky (1) a otočte jí do vodorovné polohy. 

Přepravní zámek je uvolněn.

1

2

XX Zkontrolujte, jestli mikroskop neujíždí.
Mikroskop ujíždí dolů:
XX Otáčejte knoflíkem (2) doprava, dokud se mikroskop nepřestane 

samovolně pohybovat dolů.
Mikroskop ujíždí nahoru:
XX Otáčejte knoflíkem (2) doleva, dokud se mikroskop nepřestane 

samovolně pohybovat nahoru.

7.13 Seřízení brzdy kloubových spojení

3

3

3

3

3

Všechny pohyblivé spoje na stativu jsou vybaveny klouby s brzdou 
s nastavitelným odporem, která umožňuje snazší nebo obtížnější 
pohyb.
Ulehčení pohybu kloubového spojení:
XX Povolte černý knoflík brzdy (3).

Ztížení pohybu kloubového spojení:
XX Utáhněte černý knoflík brzdy (3).

7.14 Nastavení polohy pro „posterior 
fossa“ (sedící pacient)

XX Vyrovnejte chirurgický mikroskop dle níže uvedeného obrázku.
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8 Použití
Nechejte osvětlení zapnuté alespoň 5 minut, jinak by došlo 
k rychlému snížení svítivosti.

1 32

XX Zapněte hlavní osvětlení spínačem (3).

Seřízení svítivosti

Jas lze zvyšovat nebo snižovat pomocí monitoru dotykového panelu 
nebo ručního spínače / nožního spínače nebo rukojeti CAN.
Na dotykovém panelu:
XX Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ na liště seřiďte jas (1) osvětlení.

nebo
XX Nebo stiskněte přímo lištu (1) pro nastavení jasu.

Změní se jas aktivního hlavního osvětlení.

• Klepnutím na tlačítko „+“ nebo „–“ se změní hodnota jasu 
o 1. Přidržením prstu na tlačítku se bude hodnota jasu 
měnit po 5.

• Počáteční hodnotu lze uložit individuálně pro každého 
uživatele.

• Nastavení jasu je vidět i při vypnutém osvětlení. Lišta jasu 
se však zobrazí tmavěji.

Na ručním přepínači / nožním přepínači / rukojeti CAN:
V závislosti na přiřazení (viz strana 35) můžete také zvýšit a snížit 
jas hlavního osvětlení pomocí dvou odpovídajících přiřazených 
tlačítek na ručním přepínači / nožním přepínači / rukojeti.

BrightCare™

Na dotykovém panelu můžete pomocí tlačítka (2) aktivovat nebo 
inaktivovat funkci BrightCare™.
BrightCare™ je bezpečnostní funkce, která automaticky omezuje 
maximální jas v závislosti na pracovní vzdálenosti. Nadměrná 
intenzita osvětlení v kombinaci s malou pracovní vzdáleností může 
způsobit popálení pacientů.

Vysvětlení energie osvětlení:
Optický systém chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20  
má proměnnou pracovní vzdálenost v rozsahu od 207 do 470 mm. 
Systém je navržen tak, aby generoval dostatek světla pro vytvoření 
jasného obrazu dokonce i při velké pracovní vzdálenosti 470 mm.
Podle vzorce Ev=Iv/d2 se intenzita osvětlení zvyšuje při změně 
pracovní vzdálenosti z 470 na 207 mm o 510 %. (Ev = intenzita 
osvětlení, Iv= jas, d= vzdálenost od světelného zdroje).
To znamená, že při práci s mikroskopem na kratší vzdálenost  
je zapotřebí méně světla než na větší vzdálenost.
Je vhodné začít s nižší energií světelného zdroje a zvyšovat 
intenzitu osvětlení až do dosažení optimálního osvětlení.

Ve výrobním nastavení je bezpečnostní funkce „BrightCare 
Plus“ aktivována pro všechny uživatele.

Vysvětlení vývinu tepla:
Neviditelné tepelné záření (nad 700 nm) z použitého xenonového 
světelného zdroje odfiltrováno. Nicméně bílé světlo také vytváří 
teplo. Nadměrné množství bílého světla může vést k přehřátí tkání 
a kovových předmětů. 
Proto je vhodné začít s nižší energií světelného zdroje a zvyšovat 
intenzitu osvětlení až do dosažení optimálního osvětlení.
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Červená čára ukazuje na indikátoru seřízení jasu omezení 
maximálního jasu pro aktuální pracovní vzdálenost.
Jas nelze zvyšovat přes červenou čáru.
Když je při nastaveném jasu příliš zkrácena pracovní vzdálenost, 
automaticky se sníží i jas.

Tuto bezpečnostní funkci lze inaktivovat klepnutím na 
tlačítko „Brightcare™“. Objeví se dialog, kde musíte potvrdit, 
že chcete inaktivovat bezpečnostní funkci.

Když je bezpečnostní funkce BrightCare™ inaktivovaná, změní se 
barva tlačítka „BrightCare“ ze zelené na žlutou.

VÝSTRAHA

Při krátké ohniskové vzdálenosti může být světelný zdroj 
osvětlovací jednotky pro operujícího lékaře a pacienta příliš 
silný!
XX Začněte s nižší intenzitou světelného zdroje a pomalu  

ji zvyšujte až do dosažení optimálního osvětlení pro 
operujícího lékaře.

XX Opětovná aktivace bezpečnostní funkce Brightcare™:
XX Klepněte znovu na žluté tlačítko „BrightCare“.

BrightCare™ se aktivuje a tlačítko se opět zobrazí zeleně.

8.1 Přepínání osvětlení

VÝSTRAHA

Závada osvětlení může být pro pacienta nebezpečná!
XX Pokud selže jedna z xenonových lamp, přepněte ihned 

na druhou.

• Při nejbližší příležitosti vadnou xenonovou lampu 
vyměňte.

• Nikdy nezačínejte operovat pouze s jednou funkční 
xenonovou lampou.

1

XX Přepněte přepínač osvětlení (1) z vadné xenonové lampy na 
funkční xenonovou lampu.
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8.2 Nastavení průměru světelného 
pole

VÝSTRAHA

Ohřev tkáně!
Mimo oblast viditelnou mikroskopem může docházet 
k nekontrolovanému ohřevu tkáně.
XX Dbejte na to, aby nebyl průměr pole větší než zorné pole 

a nebyla nastavena příliš vysoká intenzita světla.

Průměr světelného pole automaticky upravován na velikost zorného 
pole držáku optiky Leica M525. Průměr pole lze navíc upravovat 
ručně pomocí otočného knoflíku (1). Při použití otočného knoflíku 
je automatické seřízení inaktivováno. Můžete je opět aktivovat 
nulovacím tlačítkem (2).

1 2

• Pokud je průměr světelného pole při nastavení vysokého 
zoomu zablokován na vysoké intenzitě a nelze jej 
upravit automaticky nebo ručně, potom se musí 
intenzita osvětlení snížit, aby se zabránilo poškození 
tkáně.

• Pokud je průměr pole zablokován na malé hodnotě 
a nelze jej upravit automaticky nebo ručně, můžete 
k lepšímu osvětlení velkého zorného pole použít 
operační svítidlo (poloha malý zoom).

8.3 Práce s LASEREM a zamykání/
uvolňování multifokálního 
ostření

Zámek ostření je nezbytný při použití pevné pracovní 
vzdálenosti nebo při práci s laserem.

VÝSTRAHA

V důsledku nesprávné pracovní vzdálenosti může nastat 
vážné poškození tkáně!
XX Při použití laserů vždy nastavte pracovní vzdálenost 

mikroskopu na vzdálenost laseru a mikroskop v poloze 
zajistěte.

VÝSTRAHA

Ohřev tkáně!
V důsledku ručního nastavení pracovní vzdálenosti může 
dojít k těžkému poškození tkáně!
XX Při použití laseru nepoužívejte k ručnímu nastavení 

pracovní vzdálenosti otočný knoflík.

Nastavte požadovanou pracovní vzdálenost pomocí tlačítek ostření 
na rukojeti/nožním přepínači nebo, pokud dojde k závadě, ručně 
pomocí otočného knoflíku (4). 
Nastavenou pracovní vzdálenost lze odečíst na displeji (3).
Stiskněte tlačítko (5). 
Rozsvítí se žlutý indikátor LED (6) a zaostření je uzamknuto.
Znovu stiskněte tlačítko (5). 
Zhasne žlutý indikátor LED (6) a ostření se uvolní.

3

4 5 6
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8.4 Stanovení dioptrické korekce 
uživatele

Individuální dioptrickou korekci lze regulovat spojitě od +5 do –5.  
Chirurgický mikroskop zajišťuje vysokou odolnost proti únavě, 
pokud jsou dioptrické korekce nastaveny správně pro obě oči.

Příprava
XX Otevřete používanou dvojitou clonu.
XX Otočte oba okuláry na &lt;0>.

Přesně zaostřete obraz testovacího předmětu
XX Zvolte největší zvětšení 12,8.
XX Pod objektiv v pracovní vzdálenosti vložte plochý testovací 

předmět s ostrými obrysy.
XX Pohybujte chirurgickým mikroskopem Leica M525 F20/CT20 

směrem k testovanému objektu pomocí kamery nebo nitkového 
kříže, dokud se neobjeví v ostrém zaostření.

Úprava nastavení dioptrií
XX Zvolte nejmenší zvětšení (zvětšení 1,2).
XX Nedívejte se do okulárů a nastavte dioptrickou korekci na obou 

očích na hodnotu +5.

XX Pomalu otáčejte čočkami okulárů k hodnotě -5 pro každé oko 
jednotlivě, až se zobrazí ostré obrysy testovacího předmětu.

Kontrola nastavení
XX Zvolte největší zvětšení (zvětšení 12,8).
XX Zkontrolujte ostrost obrazu a proveďte případné seřízení.

8.5 Nastavení okuláru
Nastavení hodnoty dioptrické korekce pro uživatele

Upravte přesně nastavení dioptrické korekce pro každé oko zvlášť; 
pouze tímto způsobem bude zajištěno, že zaostření zůstane stabilní 
v celém rozsahu zvětšení (parfokální).
XX Přečtěte si hodnotu dioptrické korekce chirurga na řídicí 

jednotce (viz strana 35).
XX Nastavte hodnoty dioptrické korekce samostatně pro oba 

okuláry pomocí nastavovacích prstenců (2).

� � �

Nastavení oční základny a mezioční vzdálenosti
XX Nastavte mezioční vzdálenost pomocí nastavovacího kola (3).
XX Nastavte mezioční vzdálenost pomocí otočného prstence (1).

8.6 Nasazení ochranného skla na 
objektiv

XX Přiložte plynem sterilizované ochranné sklo na objektiv tak, aby 
se srovnaly značky na chirurgickém mikroskopu Leica M525 F20/
CT20 (4) a ochranném skle (5).

�

�

�

�

XX Nasaďte ochranné sklo nahoru na bajonetový úchyt ve 
směru (a).
XX Upevněte ochranné sklo otočením ve směru (b).
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8.7 Upevnění sterilních ovládacích 
prvků

Na otočné knoflíky chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20 
lze upevnit sterilizovatelné kryty.

Kryty otočných knoflíků

Kryty upevněte také tehdy, pokud používáte sterilní 
jednorázové roušky; ovládací prvky se budou lépe brát  
do ruky.

XX Nasuňte parou sterilizovatelné kryty (1) na nastavovací knoflík 
průměru pole a nastavovací knoflík pracovní vzdálenosti.

�

XX Nasaďte parou sterilizovatelné kryty na příslušenství (pokud je 
k dispozici).

Kryt nožních přepínačů

VÝSTRAHA

Nebezpečí infekce!
XX Kolem stativu musí zůstat dostatečný prostor, aby 

nedošlo ke kontaktu sterilní roušky s nesterilními díly.

Balení nožního přepínače do plastových sáčků jej chrání 
před nečistotami.

Sterilní rouška pro stativ

Obecné poznámky:
• Pokud je celý systém zakryt sterilní rouškou až k podlaze,  

je třeba očekávat řízené vypnutí kvůli přehřátí.
• Dodržujte pokyny uvedené výrobcem sterilní roušky.

2

XX Zapněte osvětlení.
XX Uvolněte brzdy a rozviňte sklopné rameno.
XX Nasaďte si sterilní rukavice.
XX Připojte všechny sterilní ovládací prvky.
XX Opatrně vybalte sterilní roušku a přeložte ji přes chirurgický 

mikroskop Leica M525 F20/CT20 tak, aby zakryla sklopné 
rameno.

Zkontrolujte, jestli nejsou zakryté ventilační otvory (2).

XX Nasaďte ochranné sklo objektivu.
XX Neutahujte silně roušku dodanými páskami. Přístroj se musí 

pohybovat lehce. 
XX Zkontrolujte lehkost pohybu přístroje.
XX Sterilní roušku opatrně upevněte za rukojeti. 
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8.8 Řídicí jednotka s dotykovým 
panelem

Struktura nabídky

1

2

3

4

5

1 Rychlý přístup do zobrazení „Main“, „Speed“, „Menu“ a „User“
2 Stavový řádek
3 Displej: klapka osvětlovací jednotky otevřena/zavřena
4 Tlačítko pro aktivaci funkce Bright Care™
5 Oblast zobrazení

Ohledně nastavení volby jazyka se obraťte na servis Leica.

Nastavení jména operujícího lékaře
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „User“.

Objeví se následující nabídka:

XX Stiskněte tlačítko „Load User“.
Objeví se nabídka výběru s uloženými jmény.

XX Zvolte požadovaného lékaře.
Objeví se znovu hlavní nabídka. Na stavovém řádku se objeví 
nastavení uložená pro zvoleného lékaře.
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Převzetí nastavení lékaře a jeho uložení pod novým jménem

Můžete vybrat nastavení jakéhokoli uloženého lékaře a uložit je pod 
novým jménem.
XX Vyberte lékaře, jehož nastavení jsou nejblíže těm, která 

požadujete (viz str 35).
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „User“.
XX V následující výběrové nabídce stiskněte tlačítko „Save actual 

settings“.
Zobrazí se klávesnice:

XX Zadejte nové jméno a potvrďte je pomocí OK.
Objeví se nabídka výběru s uloženými jmény.

XX Ve výběrovém zobrazení klepněte na místo, kam chcete daného 
lékaře a jeho nastavení uložit.

XX Pomocí OK potvrďte následující výstražné hlášení.

Nastavení jsou uložena pod novým jménem.

Výběr uložených výchozích hodnot

Pro vaše pohodlí uložila společnost Leica Microsystems výchozí 
hodnoty s nejčastějšími typy operací. Podle potřeby je lze vyvolat.
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „User“.
XX V následující nabídce klepněte na tlačítko „Load Preset User“.

Objeví se nabídka nejčastějších typů operací.

XX Zvolte požadovaný typ operace.
Mikroskop se přemístí do polohy odpovídající daným hodnotám. 
Objeví se nabídka výběru s uloženými názvy.
XX Ve výběrovém zobrazení klepněte na místo, kam chcete daného 

lékaře a jeho nastavení uložit.
XX Pomocí OK potvrďte následující výstražné hlášení.

Nastavení zvoleného typu operace jsou uložena pod svým názvem.
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Odstranění jména lékaře
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „User“.

Objeví se následující nabídka:

XX Stiskněte tlačítko „Delete User“.

Objeví se nabídka výběru s uloženými názvy.

XX Zvolte lékaře, kterého chcete odstranit.
Zobrazí se výstražné hlášení.

XX Pomocí OK potvrďte výstražné hlášení.
Bude odstraněno jméno a nastavení uložená pro zvoleného lékaře.
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Prohlížení uložených výchozích hodnot
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „User“.

Objeví se následující nabídka:

XX Stiskněte tlačítko „Show Settings“.
Objeví se aktuální nastavení ručního přepínače / nožního přepínače, 
rukojetí a okuláru a rychlost nastavená pro zoom a ostření.

Volba typu ručního přepínače / nožního přepínače a přiřazení 
funkcí
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Menu“.

Objeví se následující nabídka:

XX Stiskněte tlačítko „User settings“.
Objeví se následující nabídka:

1

2

345

1

XX Pomocí tlačítek se šipkou (1) zvolte „Footswitch Progr.“.
XX Pomocí tlačítka „Type“ (4) zvolte požadovaný ručního přepínač / 

nožní přepínač.
Provedení přiřazení:
XX Stiskněte požadované tlačítko ručního přepínače / nožního 

přepínače.
Na displeji (5) se rozsvítí zelený indikátor LED příslušného tlačítka. 
XX V seznamu (3) pomocí tlačítek s šipkou (2) zvolte požadovanou 

funkci pro aktivní tlačítko a klepněte na ni.
Tlačítko ručního přepínače / nožního přepínače je přiřazeno zvolené 
funkci.
XX Stejným způsobem přiřaďte ostatní tlačítka.
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Změna nastavení rukojetí

Ovládací knoflíky (6) na rukojetích lze individuálně přiřadit  
(např. řízení jasu osvětlení).

6

6

6

XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Menu“.
XX V následující výběrové nabídce stiskněte tlačítko „User settings“.

Objeví se následující nabídka:

7

8

910

7

XX Pomocí tlačítek s šipkou (7) zvolte „Handle Left“ nebo „Handle 
right“.

Provedení přiřazení:
XX Stiskněte ovládací tlačítko na rukojeti.

Na displeji (10) se rozsvítí zelená tečka u příslušného ovládacího 
tlačítka. 
XX V seznamu (9) pomocí tlačítek s šipkou (8) zvolte požadovanou 

funkci pro aktivní ovládací tlačítko a stiskněte ji.
Ovládací tlačítko je přiřazeno zvolené funkci.
XX Stejným způsobem přiřaďte funkce ostatní, ovládacím 

tlačítkům.

Nastavení mikroskopu

V tomto poli s nabídkou můžete konfigurovat příslušenství, které 
používáte, a jas dotykového panelu.
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Menu“.
XX V následující výběrové nabídce stiskněte tlačítko „Maintenance“.

Objeví se následující nabídka:

11

Pokud nezvolíte žádnou možnost, zvětšení se vypočítá pro 
standardní konfiguraci: binokulární nástavec 30° – 150° 
a okulár se zvětšením 10×.

Zvolte používaný nástavec:
XX Pomocí tlačítek s šipkou (1) zvolte „Tube Settings“.

Zobrazí se všechny nástavce, které lze s Leica M525 F20/CT20 
používat.
XX Stiskněte požadovaný nástavec.

Nástavec je zvolen.

Zvolte používaný okulár:
XX Pomocí tlačítek s šipkou (3) zvolte „IP Settings“.

Zobrazí se všechny okuláry, které lze s Leica M525 F20/CT20 
používat.
XX Stiskněte požadovaný okulár.

Okulár je zvolen.
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Seřiďte jas dotykového panelu:
XX Pomocí tlačítek s šipkou (1) zvolte „LCD Brightness“.

Objeví se následující okno nabídky:

XX Stiskněte krátce tlačítko „+“ nebo „–“.
Jas dotykového panelu se změní o 1.
XX Stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „–“.

Jas dotykového panelu se mění po 5.

8.9 Ovládání zoomu a ostření

VÝSTRAHA

V důsledku nesprávné pracovní vzdálenosti může nastat 
vážné poškození tkáně!
XX Při použití laserů vždy nastavte pracovní vzdálenost 

mikroskopu na vzdálenost laseru a mikroskop v poloze 
zajistěte.

VÝSTRAHA

Závada motoru zoomu nebo ostření může být pro pacienta 
nebezpečná!
XX Pokud dojde k závadě motoru zoomu nebo ostření, 

nastavte zoom nebo zaostřete ručně (viz kapitola 8.9).

Pomocí seřizovacích lišt „Magn.“ (zvětšení) a „WD“ (pracovní 
vzdálenost) v hlavní nabídce nebo pomocí nožního přepínače / 
ručního přepínače můžete seřídit zoom a ostření.

Použití seřizovacích lišt v hlavní nabídce

XX Stiskněte krátce tlačítko „+“ nebo „–“.
Hodnota zoom/ostření se změní o 1.
XX Stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „–“.

Hodnota zoom/ostření se mění po 5.
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S nožním přepínačem

XX Zoom a ostření můžete ovládat sešlápnutím pedálů.
Pedály jsou uspořádány příčně nebo podélně.
Přiřazení tlačítek a pedálů lze individuálně volit (viz strana 35).

S rukojeťmi 

Z

F

Zoom (Z): 
• Horní tlačítko: Zvětšit obraz
• Dolní tlačítko: Zmenšit obraz

Ostření (F):
• Horní tlačítko: Zvětšit pracovní vzdálenost
• Dolní tlačítko:  Zkrátit pracovní vzdálenost

Přiřazení tlačítek lze individuálně volit (viz strana 35).

Můžete změnit rychlost motoru zoom a motoru ostření v zobrazení 
nabídky „Speed“.
XX V hlavní nabídce stiskněte tlačítko „Speed“.

Objeví se následující okno nastavení:

XX Stiskněte krátce tlačítko „+“ nebo „–“.
Hodnota rychlosti zoom/ostření se změní o 1.
XX Stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „–“.

Hodnota rychlosti zoom/ostření se mění po 5.

Ruční nastavení zoom

POZNÁMKA
Nebezpečí zničení motoru zoom!
XX Nastavujte zoom ručně, jen když dojde k závadě motoru zoom.

XX Pokud dojde k závadě motoru zoom, můžete zoom nastavovat 
ručně pomocí otočného knoflíku (1).

1

XX Stiskněte otočný knoflík (1).
XX Otáčením knoflíku nastavte požadovaný zoom. 
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Ruční nastavení zaostření

VÝSTRAHA

V důsledku ručního nastavení pracovní vzdálenosti může 
dojít k těžkému poškození tkáně!
XX Při použití laseru nepoužívejte k ručnímu nastavení 

pracovní vzdálenosti otočný knoflík.

Pokud dojde k závadě motoru ostření, můžete ostření zoom 
nastavovat ručně pomocí otočného knoflíku (2).

2

XX Pomocí otočného knoflíku (2) ručně zaostřete.

8.10 Ukončení použití chirurgického 
mikroskopu

XX Podle potřeby ukončete nahrávání do dokumentačního systému 
(ztráta dat).
XX Uveďte chirurgický mikroskop do přepravní polohy.
XX Vypněte chirurgický mikroskop vypínačem.
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9 Příslušenství
9.1 Dvojitý stereoskopický nástavec

• Umožňuje druhému pozorovateli sledovat postup

K duálnímu stereoskopickému nástavci lze připevnit:
• Binokulární nástavec, lze naklánět v rozmezí 30° – 150°
• Dělič světelných paprsků
• Otočný prstenec 30°
• Další binokulární nástavce 

Distribuce světla: 50 % na každou stranu

9.2 Binokulární nástavec; 
lze naklánět; s proměnným 
zorným úhlem 30° – 150°

• Seřízení oční základny s mezioční vzdáleností
• Ohnisková vzdálenost f = 170 mm
• Integrované okuláry s dioptrickou korekcí a seřízení vestavěných 

očnic

9.3 Stereoskopický nástavec pro 
druhého pozorovatele

• Upevněný na dělič světelných paprsků

9.4 Zoomovací nástavec videa

• Upevněný na dělič světelných paprsků
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9.5 Adaptér pro příslušenství série 
Leica M600

• Upevňuje se na dělič světelných paprsků chirurgického 
mikroskopu

9.6 Dělič světelných paprsků

• Lze použít pro společné pozorování nebo dokumentaci
• Rozdělení světla: 50 % na každou stranu nebo 70 % / 30 %

9.7 Montáž příslušenství

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pohybu chirurgického mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20 směrem dolů!
XX Nikdy neměňte příslušenství, ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem. 
XX Po změně vybavení proveďte vždy znovu vyvážení 

mikroskopu Leica M525 F20/CT20.
XX Při vybavování součástmi a příslušenstvím nepřekračujte 

povolené zatížení.
XX Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu.
Nesprávné pohyby stativu mohou vést k jeho naklopení. 
XX Dbejte na výstrahy na straně 6, týkající se nebezpečí 

převrácení.

Instalace 90° stereoskopického nástavce asistenta, 
binokulárního nástavce a děliče světelných paprsků

�

XX Uvolněte upínací šroub (1).
XX Vložte shora příslušenství do rybinového kroužku.
XX Utáhněte upínací šroub.
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Instalace stereoskopického nástavce pro druhého 
pozorovatele a zoomovacího nástavce videa

XX Vložte příslušenství a zkontrolujte, zda je spojení v pořádku.
XX Ručně utáhněte pojistnou matici (2).

9.8 Seznam příslušenství pro 
rozšířenou konfiguraci

• Kamerový systém Panasonic GP-US932 CSAP/E
• Kamerový systém Leica HD C100

• Videoadaptér Leica (ruční (MVA), vzdálený (RVA))

Další příslušenství
• Bezdrátový nožní přepínač Leica, 12 funkcí, typ B
• Bezdrátový nožní přepínač Leica, 12 funkcí, typ A
• Nožní přepínač Leica, 12 funkcí, typ B
• Nožní přepínač Leica, 12 funkcí, typ A
• Nožní přepínač Leica, 6 funkcí, typ B
• Nožní přepínač Leica, 6 funkcí, typ A
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10 Péče a údržba
10.1 Pokyny k údržbě
• Během přestávek v práci přehoďte přes přístroj ochranu proti 

prachu.
• Pokud příslušenství nepoužíváte, uložte ho v bezprašném 

prostředí.
• Odstraňte prach pomocí ofukovacího balónku a měkkého 

štětečku.
• Objektivy a okuláry čistěte speciální tkaninou na optiku a čistým 

alkoholem.
• Chraňte chirurgický mikroskop před vlhkostí, párami, 

kyselinami, zásadami a látkami způsobujícími korozi.
• Neskladujte v blízkosti těchto přístrojů chemikálie.
• Chraňte chirurgický mikroskop před nevhodným zacházením.
• Neinstalujte jiné konektory a neodšroubovávejte optické 

systémy a mechanické části, pokud vás k tomu výslovně 
nevybízí tyto pokyny.

• Chraňte chirurgický mikroskop před oleji a mazivy.
• Nikdy neolejujte ani nemažte vazelínou vodicí plochy ani 

mechanické díly.
• Hrubé nečistoty otřete vlhkou utěrkou.
• Dezinfikujte chirurgický mikroskop výrobky ze skupiny 

dezinfekčních prostředků s následujícími aktivními přísadami:
• aldehydy;
• alkoholy;
• kvarterní amoniové sloučeniny. 

Nikdy nepoužívejte výrobky obsahující následující přísady, 
protože by mohlo dojít k poškození materiálů přístroje:
• sloučeniny uvolňující halogeny;
• silné organické kyseliny;
• sloučeniny uvolňující kyslík.

Dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního prostředku.

Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se společností 
Leica Microsystems Service.

Pro zachování spolehlivosti chirurgického mikroskopu 
doporučujeme provádět jeho každoroční kontrolu, kterou popisuje 
náš podrobný kontrolní seznam. 
XX Obraťte se na servisního zástupce společnosti 

Leica Microsystems.

10.2 Změna lamp

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20
XX Před výměnou lampy chirurgický mikroskop Leica M525 F20/

CT20 vypněte a odpojte od napájení.

XX Vypněte osvětlení pomocí vypínače (2).
XX Vypněte mikroskop pomocí vypínače (1).

21

XX Odšroubujte otočný knoflík (4) pod řídicí/osvětlovací jednotkou 
a sklopte dolů osvětlovací jednotku (3).

3 4

POZOR

Nebezpečí spálení!
Úchyt osvětlení je velmi horký.
XX Před výměnou lamp se přesvědčte, jestli úchyt vychladl.
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10.3 Vyjměte vadnou lampu
XX Vypněte přístroj a odpojte jej.
XX Odpojte zástrčku (1) od vadné lampy.

�

�

�

XX Zatlačte dolů poutko (2).
XX Vytáhněte základnu lampy (3) dozadu.
XX Vytáhněte lampu dolů a opatrně ji vyjměte.

XX Nedávejte novou lampu na špičku (5).
XX Nedotýkejte se skla lampy nebo reflektoru lampy.

4

6

5

8

7

XX Vkládání nové lampy:

Při vkládání nové lampy zkontrolujte, jestli není lampa 
poškozená.

XX Zatlačte dolů poutko (2).
XX Vložte lampu horní částí do naváděcího výřezu.
XX Zapojte základnu lampy (3) do poutka (2). 

Poutka musí bezpečně zapadnout na místo v patici lampy.

Po vložení musí být lampa přesně vyrovnána, aby se dosáhlo 
optimálního výkonu a chlazení.
Pro kontrolu optimálního zarovnání je na těle lampy 
zářez (6) a na úchytu lampy šroub (4).
Pokud je lampa správně instalovaná, musí být keramické 
tělo (7) zcela usazeno v úchytu lampy (8) bez viditelné 
mezery.

XX Vložte zpět zástrčku (1).
XX Sklopte osvětlovací jednotku (9) a zašroubujte zpět otočný 

knoflík (10) pod řídicí/osvětlovací jednotkou.

Dávejte pozor, aby se nepřiskřípl kabel lampy.

9 10

Každá xenonová lampa má předem danou životnost. 
Nebezpečí závad lampy za provozu se zvyšuje, pokud je tato 
životnost překročena.
XX Vyměňte lampy po 500 provozních hodinách.
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10.4 Výměna pojistek

Před výměnou pojistky chirurgický mikroskop Leica M525 
F20/CT20 vypněte a odpojte od napájení.

Výměna pojistek na vstupní zásuvce napájení
XX Ve spodní části vodorovného ramena sejměte pomocí 

šroubováku kryt (1).
XX Vyjměte 2 pojistky z objímek a vyměňte je.

Používejte pouze pomalé pojistky 6,3 A.

�

�

�

�

Výměna pojistky v pomocné napájecí zásuvce
XX Vyšroubujte držák pojistky (3) ve spodní části vodorovného 

ramena.
XX Vyjměte pojistku (4) z držáku a vyměňte ji.

Používejte pouze pomalé pojistky 1 A.

10.5 Kontrola funkce
Osvětlení

Nechejte osvětlení zapnuté alespoň 5 minut, jinak by došlo 
k rychlému snížení svítivosti.

Zapněte osvětlení tlačítkem na řídicí/osvětlovací jednotce.
Znovu vypněte osvětlení.

Nožní přepínač
XX Umístěte nožní přepínač.
XX Vyzkoušejte všechny funkce s nožním přepínačem.
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10.6 Použití opakovaně 
sterilizovatelných výrobků

Tyto položky jsou opakovaně použitelné výrobky, jako jsou 
otočné knoflíky, ochranná skla objektivů a kryty dodávané 
divizí medicínských přístrojů Leica Microsystems (Schweiz) AG.

10.6.1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví
Musí být zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví osob určených 
k přípravě kontaminovaných produktů. Při přípravě, čištění 
a dezinfekci předmětů je nutné dodržovat platné předpisy 
nemocniční hygieny a prevenci infekcí.

10.6.2 Omezení opakovaného použití
Častá regenerace má malý vliv na tyto výrobky. Konec životnosti 
výrobku je obvykle dán opotřebením a poškozením vlivem 
používání.

10.6.3 Pokyny

Místo použití
XX Odstraňte povrchové nečistoty na místě použití jednorázovou 

látkovou/papírovou utěrkou.

Skladování a přeprava

Bez zvláštních požadavků.
Přípravu na další použití doporučujeme provádět ihned po použití 
výrobku.

Příprava k čištění
XX Vyjměte výrobek z chirurgického mikroskopu Leica M525  

F20/CT20.

Ruční čištění

Vybavení: 
Tekoucí voda, čisticí prostředek, lihové prostředky, hadřík 
z mikrovlákna
Postup:
XX Opláchněte z výrobku povrchové nečistoty (teplota < 40 °C). 

Podle stupně kontaminace použijte čisticí prostředek.
XX Lihové prostředky lze rovněž používat k čištění silně znečištěné 

optiky například otisky prstů, mastnými šmouhami atd.
XX Osušte výrobek, s výjimkou optických součástí, jednorázovou 

nebo papírovou utěrkou. Povrch optiky osušte mikrovláknovou 
utěrkou.

Automatické čištění

Vybavení: 
Čisticí/dezinfekční zařízení

Nedoporučujeme v čisticím/dezinfekčním zařízení čistit 
výrobky s optickými součástmi. Optické součásti se ani 
nesmí čistit ultrazvukem, aby nedošlo k jejich poškození.

Dezinfekce

Alkoholový dezinfekční roztok „Mikrozid, Liquid“ musí být používán 
podle pokynů na štítku.

Nezapomeňte, že po provedení dezinfekce se musí optické 
povrchy opláchnout čistou pitnou vodou a poté čistou 
destilovanou vodou. Před následnou sterilizací předměty 
důkladně osušte.

Údržba

Bez zvláštních požadavků

Kontrola a test funkce

Zkontrolujte bezpečnost připevnění otočných knoflíků a rukojetí.

Balení

Jednotlivé: Pro sterilizaci se používá standardní polyetylénový vak. 
Vak musí být dostatečně velký, aby po zabalení výrobku nebyl 
napnutý.

Sterilizace

Viz tabulka na následující straně

Skladování

Bez zvláštních požadavků

Kontaktní informace na výrobce

Adresa místního prodejce
Divize zdravotnických přístrojů společnosti Leica Microsystems 
(Schweiz) AG ověřila, že výše uvedené pokyny pro přípravu výrobku 
jsou vhodné pro opakované použití. Zpracovatel je odpovědný za 
dosažení požadovaných výsledků při skutečném zpracování se 
zařízením, materiálem a personálem v zařízení pro zpracování. 
Obecně je vyžadováno potvrzování a rutinní sledování procesu. 
Každá odchylka od dodaných pokynů musí být důkladně prověřena 
regeneračním pracovníkem, aby byl zjištěn vliv a možné škodlivé 
důsledky.
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10.6.4 Sterilizace
Tento seznam poskytuje přehled sterilizovatelných součástí pro chirurgický mikrofon dostupných u divize zdravotnických přístrojů 
společnosti Leica Microsystems (Schweiz) AG.

Povolené sterilizační metody

Parní autokláv Etylenoxid

Č. výrobku Název 134 °C, t > 10 min max. 60 °C

10180591 Zaklapávací rukojeť X  

10428328 Otočný knoflík, binokulární nástavec okuláru T X  

10384656 Otočný knoflík, transparentní X  

10443792 Prodloužení páčky X  

   

10446058 Ochranné sklo, multifokální čočka  X 1)

10446469 Ochranné sklo objektivu, Leica M680/FL400  X 1)

10446467 Ochranné sklo objektivu, Leica M840/M841  X 1)

   

10445341 Držadlo pro Leica M655, sterilizovatelné X  

10445340 Čepička pro Leica M655/M695, sterilizovatelná X  

10446842 Držadlo pro Leica M400, sterilizovatelné X

10448440 Kryt, pro Leica M320, sterilizovatelný X

10448431 Ochranné sklo objektivu, Leica M320 X 1)

10448296 Ochranné sklo objektivu, Leica M720, náhradní díl (balení po 10) X 1)

10448280 Ochranné sklo objektivu, Leica M720, kompletní, sterilizovatelné X 1)

10448581 Krytka, sterilizovatelná, pro Leica RUV800 X

1)  Produkty s optickými komponentami lze sterilizovat párou v autoklávu za podmínek uvedených výše. To však může být příčinou vzniku 
teček nebo čárek na povrchu skla, které mohou zhoršovat optický výkon.

10.7 Údržba
Chirurgické mikroskopy Leica M525 F20 a Leica M525 CT20 jsou v zásadě bezúdržbové. Z důvodu zachování provozní bezpečnosti 
a spolehlivosti doporučujeme, abyste se v rámci preventivního opatření obrátili na odpovědnou servisní organizaci. Můžete si dohodnout 
pravidelné prohlídky a v případě potřeby uzavřít smlouvu o údržbě.
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11 Likvidace
Při likvidaci produktů je třeba dodržovat odpovídající použitelné 
vnitrostátní předpisy a zapojit do toho příslušné společnosti 
zabývající se likvidací odpadů. 
Obal přístroje by se měl recyklovat.
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12 Co dělat, když...
Nezapomeňte, že po provedení dezinfekce se musí optické 
povrchy opláchnout čistou pitnou vodou a poté čistou 
destilovanou vodou. Před následnou sterilizací předměty 
důkladně osušte.

12.1 Závady chirurgického mikroskopu Leica M525 F20/CT20

Závada Příčina Náprava

Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 
buďto nelze přemisťovat, nebo jen s velkým 
fyzickým úsilím.

Je zaklíněný kabel. Upravte příslušný kabel.

Nelze aktivovat funkce nožním přepínačem 
nebo ovládacími prvky na rukojeti.

Uvolnilo se kabelové připojení. Zkontrolujte napájecí kabel.
Zkontrolujte připojení nožního spínače.

Nesprávné přiřazení v řídicí jednotce. Změňte přiřazení v řídicí jednotce.

Zoom nelze nastavit elektricky. Závada motoru zoomu. Stiskněte tlačítko zoomu.
Upravte zoom ručně (viz kapitola 8.9).

Příliš málo nebo vůbec žádné světlo 
v chirurgickém mikroskopu Leica M525  
F20/CT20.

Vadná lampa. Přepněte na jiný světelný zdroj.

Poškozený světlovod s optickými vlákny. Zkontrolujte světlovod a v případě potřeby 
vyměňte.

Lampa nebyla správně nainstalována. Zkontrolujte, jestli je lampa řádně usazena. 
Celé tělo lampy musí spočívat v úchytu lampy 
(viz strana 49).

Při změně zvětšení je obraz rozmazaný. Není přesně seřízena parfokalita. Seřiďte jednotlivě hodnoty dioptrické korekce 
pro operujícího lékaře (viz strana 33).

Obraz přestane být zaostřený. Okuláry nejsou řádně usazeny. Úplně zašroubujte okuláry.

Nesprávně nastavená dioptrická korekce. Proveďte dioptrickou korekci přesně podle 
pokynů (viz kapitola 8.4).

Obraz má v rozích stíny způsobené 
chirurgickým mikroskopem Leica M525 F20/
CT20 a osvětlovací pole je mimo zorné pole.

Příslušenství není správně instalováno. Upevněte řádně příslušenství do držáků  
(viz kapitola 7.3).
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12.2 Závady na stativu/úchytu

Závada Příčina Náprava

Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 
nebo jeho sklopné rameno se samovolně 
pohybuje nahoru/dolů nebo se otáčí.

Sklopné rameno není správně vyváženo. Vyvažte chirurgický mikroskop Leica M525 
F20/CT20 (viz kapitola 7.4).

Kabely nejsou vedeny správně nebo jsou 
posunuté. Kabely (potenciálně včetně dalších 
video kabelů) působí sílou na systém.

Veďte kabely podle pokynů instalace 
a odstraňte zatížení.

Stativ chirurgického mikroskopu Leica M525 
F20 se pohybuje.

Nožní brzdy nejsou zajištěny. Zabrzděte nožní brzdy (viz kapitola 7.1).

Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT20 
není správně vyvážený.

Poloha příslušenství se po vyvážení změnila. Vyvažte chirurgický mikroskop Leica M525 
F20/CT20 (viz kapitola 7.4).

Rozsah pohybů chirurgického mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20 je omezený (sklápění, 
naklánění, otáčení).

Videokamera není správně instalována 
a dotýká se držáku mikroskopu.

Instalujte videokameru správně.

12.3 Závady na TV, fotografii

Závada Příčina Náprava

Rozmazané fotografie / TV obrazy. Chirurgický mikroskop Leica M525 F20/CT2 
nebo zoomovací adaptér video není řádně 
zaostřený.

Zaostřete přesně, v případě potřeby použijte 
nitkový kříž.
Nastavte dioptrickou korekci přesně podle 
pokynů.

Fotografie mají modrý tón. Použit nesprávný filtr. Použijte denní film.

Má-li přístroj závadu, která zde není popsána, obraťte se na zástupce Leica Microsystems.
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13 Technické údaje
13.1 Elektrické údaje
Připojení napájení

Podlahový stativ F20: Centrálně na vodorovném rameni 
100–240 Vstř (± 10 %), 50/60 Hz

CT20 stropní stativ: Svorkovnice na stropě 
100/120 Vstř, 220/240 Vstř (± 10 %), 
50/60 Hz

Pojistka 2 × T 6,3 AL/250 V

Příkon

Leica M525 F20: 500 VA

Leica M525 CT20: (120 V ~60 Hz) 1650 VA (celý systém 
včetně teleskopické jednotky)

Leica M525 CT20: (230 V ~50 Hz) 1550 VA (celý systém 
včetně teleskopické jednotky)

Třída ochrany Třída I

Moduly

Mikroskop M525 a řídicí jednotka:
 24 Vss / 80 W

13.2 Pomocná napájecí zásuvka
Výstupní napětí 100–230 Vstř

Pojistka T1 AL, 250 V

Max. povolený příkon sekundárního zařízení:

 100 VA

Max. povolený svodový zemní proud celého systému po připojení 
Leica M525 F20/CT20 včetně sekundárního zařízení: 
 IEC/EN 60601-1:  5 mA

 UL 60601-1:  300 µA

Pokud zemní svodový proud překročí povolenou mezní hodnotu,  
jsou požadována následující opatření:
• Přístroj nevyhovuje IEC/EN 60601-1 (EU) /  

UL 60601-1 (USA): 
XX Připojení přes oddělovací transformátor.

• Přístroj vyhovuje IEC/EN 60601-1 (EU) / UL 60601-1 (USA):
XX Navažte spojení pomocí vyrovnávání potenciálu nebo připojení 

pomocí oddělovacího transformátoru.

13.3 Chirurgický mikroskop 
Změna zvětšení: Zoom 6:1, motorizovaný; možnost 

ručního seřízení

Pracovní vzdálenosti: 207-470 mm, motorizovaný multifokální 
objektiv, spojitě nastavitelný; možnost 
ručního seřízení

Ostření: Motorizované s multifokálním 
objektivem; možnost ručního seřízení 

Okuláry: Okuláry s širokým polem pro osoby 
s brýlemi, 10×; 12,5×

 Dioptrická korekce ±5 dioptrií; 
nastavitelné očnice

Objektivy: Multifokální objektiv; průběžně 
nastavitelná pracovní vzdálenost 
od 207 do 470 mm (s motorem)

Osvětlení: Osvětlovací systém byl speciálně 
vyvinutý pro mikrochirurgii;  
plynule měnitelný průměr světelného 
pole s Gaussovým rozložením. 
Spojitě nastavitelný jas při konstantní 
barevné teplotě

AutoIris™: Nastavení průměru pole v závislosti na 
zoomu, s ručním potlačením a reaktivací.

Hlavní osvětlení: Vysoce svítivá xenonová lampa, 180 W 
přes světlovod

Pomocné osvětlení: Vysoce svítivá xenonová lampa 180 W, 
plně elektricky nezávislé napájení 

BrightCare™: Bezpečnostní funkce pro omezení jasu 
v závislosti na pracovní vzdálenosti

Řídicí jednotka: Grafický displej LCD s podsvícením; 
nastavení jednotlivých uživatelů lze 
uložit pro 10 uživatelů
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13.4 Optické parametry
Celkové zvětšení: S okulárem 10×: 1,2× až 12,8×

Zorné pole (Ø mm) S okulárem 10×: 16,5× až 180×

13.5 Držák mikroskopu
Rozsah otáčení: Otáčení ± 335°

 Boční otáčení ±150° (vpravo/vlevo)

 Naklánění –30° až +120° (vpřed/vzad)

Vyvážení: Motorizované pomocí A/B a C sáněk

Brzdy: 1 mechanická brzda pro  
osy A/B 
1 mechanická brzda pro osu C

13.6 Příslušenství
Binokulární nástavec: Proměnný zorní úhel 30° – 150°; 

zabudované nastavení mezioční 
vzdálenosti trvale nastavené na 45°

Dělič světelných paprsků: Dva boční výstupy s rozdělením světla 
50 % ku 50 % nebo 70 % ku 30 %

Zoomovací nástavec videa: Zoom 3:1; ohnisková vzdálenost  
35–100 mm; s rozhraním C;  
možnost individuálního ostření

Nástavec pro druhého

pozorovatele: 180° nástavec asistenta s děličem 
světelných paprsků v poměru 70 % ku 
30 % nebo stereo nástavec pro druhého 
pozorovatele na dělič světelných paprsků

13.7 Podlahový stativ
Použití: Nese a polohuje 

chirurgický mikroskop Leica M525 F20/
CT20 

Brzdy: 3 mechanické brzdy

Vyvážení: Ruční vyvážení na držáku mikroskopu 
a sklopném rameni

Rukojeti: Seřízení zoomu

 Seřízení pracovní vzdálenosti pro 
multifokální objektiv

Zatížení: Max. 6,5 kg z rybinového kroužku 
rozhraní chirurgického mikroskopu  
Leica M525 F20/CT20

Přepravní výška:  1 918 mm

Hmotnost: Přibližně 229 kg s držákem optiky 
a rukojeťmi

13.8 Soulad s normami
• Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 

o zdravotnických prostředcích ve znění dodatků.
• Klasifikace: Třída I podle přílohy IX pravidla 1 a pravidla 12 

směrnice.
• Zdravotnické elektrické přístroje, část 1: Všeobecné požadavky 

na bezpečnost v IEC/60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 č. 601.1-M90.

• Elektromagnetická kompatibilita IEC 60601-2; EN 60601-1-2.
• Divize zdravotnických přístrojů Leica Microsystems (Schweiz) AG 

má systém řízení, který vyhovuje požadavkům mezinárodních 
norem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001 ohledně řízení kvality, 
zajištění kvality a řízení z hlediska životního prostředí.

13.9 Podmínky vnějšího prostředí
Použití: +10 °C až +40 °C 

+50 °F až +104 °F

 Relativní vlhkost 30 % až 75 % 
Tlak vzduchu 780 mbar až 1 013 mbar

Skladování: –40 °C až +70 °C 
–40 °F až +158 °F 
Relativní vlhkost 10 % až 100 % 
Tlak vzduchu 500 mbar až 1 060 mbar

Přeprava: –40 °C až +70 °C 
–40 °F až +158 °F 
Relativní vlhkost 10 % až 100 % 
Tlak vzduchu 500 mbar až 1 060 mbar
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13.10 Omezení použití
Přístroj Leica M525 F20 je určen pouze pro použití na silné, 
vodorovné podlaze v uzavřených místnostech. Na podlahách se 
sklonem větším než 0,3° je třeba vzít v úvahu negativní dopady 
ujíždění.
Leica M525 F20 není vhodný pro přejíždění prahů vyšších než 
20 mm.
K přemístění chirurgického mikroskopu přes prahy vyšší než 20 mm 
je možné použít klín (1) přiložený v balení. 

�

XX Umístěte klín (1) před práh.
XX Přemístěte chirurgický mikroskop přes práh v transportní poloze 

zatlačením za rukojeť.
Bez pomocného vybavení lze přístroj Leica M525 F20 přemísťovat 
přes prahy pouze do max. výšky 5 mm.

13.11 Elektromagnetická kompatibilita 
(EMC)

Vhodné prostředí pro tento přístroj

Nemocnice s výjimkou blízkých vysokofrekvenčních chirurgických 
přístrojů a vysokofrekvenčně odstíněné místnosti systému ME  
pro zobrazování magnetickou rezonancí, kde je vysoká intenzita 
elektromagnetického rušení.

Soulad s IEC 60601-1-2

Vyzařová-
ní

• CISPR 11, třída A, skupina 1
• Harmonické zkreslení dle IEC 61000-3-2 třída A
• Napěťové kolísání a blikání dle IEC 61000-3-3 

třída A, obr. 3-7
Odolnost • Elektrostatický výboj IEC 61000-4-2: 

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Zářivá elektromagnetická pole IEC 61000-4-3: 

80 – 2 700 MHz: 10 V/m
• Blízká bezdrátová pole IEC 61000-4-3: 

380 – 5 785 MHz: 9 V/m; 28 V/m
• Rychlé přechodové elektrické jevy 

a trsy IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Napájecí vedení

• Přepětí IEC 61000-4-5: 
± 1 kV mezi fázemi 
± 2 kV fáze proti zemi

• Vedené rušení indukované VF poli IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Magnetické pole jmenovité napájecí frekvence 
IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Poklesy a přerušení napětí IEC 61000-4-11: 
podle IEC 60601-1-2:2014
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13.12 Uspořádání a hmotnosti

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
XX Při vybavování součástmi a příslušenstvím nepřekračujte 

povolené zatížení.

Stativy mají následující maximální zatížení z rozhraní mikroskopu:

Stativ/úchyt F20 CT20

Max. zatížení 6,5 kg 6,5 kg
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13.13 Rozměrový výkres podlahového stativu F20

(Rozměry v mm)
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13.14 Rozměrový výkres stropního stativu CT20

1692
869430

44
1

33
6

28
4

(Rozměry v mm)
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14 Příloha
14.1 Kontrolní seznam před operací
Pacient  ..................................................................................

Chirurg  ..................................................................................

Datum  ..................................................................................

Krok Postup Detaily Zkontroloval/podpis

1 Čištění optického příslušenství XX Zkontrolujte čistotu nástavců, okulárů a dokumentačního 
příslušenství (pokud se používá).
XX Odstraňte prach a nečistoty.

2 Instalace příslušenství XX Zamkněte Leica M525 F20/CT20 na místě a instalujte  
zařízení na mikroskop tak, aby byl připraven k použití  
(viz kapitola 7.3).
XX Používáte-li nožní přepínač, připojte jej.
XX Zkontrolujte obraz kamery na monitoru a podle potřeby  

ho vylaďte.

3 Kontrola nastavení nástavců XX Zkontrolujte nastavení nástavce a okulárů pro zvoleného 
uživatele.

4 Vyvážení XX Vyvažte Leica M525 F20/CT20 (viz kapitola 7.4).
XX Otočte rukojeti vpřed a podržte.

Všechny brzdy se uvolní.
XX Zkontrolujte vyvážení.

5 Kontrola funkce XX Připojte napájecí kabel.
XX Zapněte mikroskop.
XX Zapněte osvětlení.
XX Před operací zkontrolujte hlavní svítidlo 1 a hlavní svítidlo 2. 

Zkontrolujte, jestli vystačí zbývající životnost na plánovanou 
operaci.
XX Před operací vyměňte vadné výbojky.
XX Otestujte provozní připravenost motoru pro zvětšení 

a zaostřovacího motoru.
XX Otestujte všechny funkce na rukojetích a nožním spínači.
XX V řídicí jednotce zkontrolujte nastavení pro zvoleného uživatele.

6 Nastavení polohy na operačním 
stole

XX Nastavte polohu mikroskopu Leica M525 F20/CT20 nad 
operačním stolem podle potřeby a zajistěte nožní brzdou  
(viz kapitola 7.9).

7 Sterilita XX Upevněte sterilní součásti a sterilní roušku, pokud se používá 
(viz kapitola 7.3).

8 Poslední úkon XX Zkontrolujte veškeré vybavení, jestli je ve správné poloze 
(všechny kryty namontované a uzavřené).
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The fruitful collaboration ”with the user, for the user“ has always been the 
foundation of Leica Microsystems‘ innovative strength. On this  basis, we 
have developed our five corporate values: Pioneering,  High-end Quality, 
Team Spirit, Dedication to Science, and Continuous Improvement.

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

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

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

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

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

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

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

Austria ∙ Vienna +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgium ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Denmark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germany ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italy ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Netherlands ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisbon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spain ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Sweden ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Switzerland ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
United Kingdom ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japan ∙ Tokyo +81 3 6758 5670 +81    3515 54336
Korea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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