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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα σύστημα χειρουργικού μικροσκοπίου της 
Leica.
Κατά το σχεδιασμό των συστημάτων μας δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στον εύχρηστο 
και εύκολα κατανοητό χειρισμό. Ωστόσο, συνιστούμε να διαβάσετε λεπτομερώς το 
παρόν εγχειρίδιο έτσι ώστε να μάθετε και να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλα τα 
πλεονεκτήματα του νέου χειρουργικού μικροσκοπίου σας Leica με τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο.
Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
προϊόντα και υπηρεσίες της Leica Microsystems καθώς και τη διεύθυνση της 
πλησιέστερης σε σας αντιπροσωπείας 

www.leica-microsystems.com

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την ποιό-
τητα και την απόδοση του νέου χειρουργικού μικροσκοπίου της Leica Microsystems.

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

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Με την επιφύλαξη αλλαγής όλων των προδιαγραφών άνευ ειδοποίησης.
Οι πληροφορίες που παρέχει το παρόν εγχειρίδιο σχετίζονται άμεσα με τη 
λειτουργία του εξοπλισμού. Οι ιατρικές αποφάσεις εξακολουθούν να αποτελούν 
ευθύνη του ιατρού.
Η Leica Microsystems έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο και σαφές εγχειρίδιο χρήστη, υπογραμμίζοντας τα βασικότερα 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προϊόντος. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά  
με τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της 
Leica.
Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ιατρικό προϊόν της Leica Microsystems χωρίς να 
κατανοήσετε πλήρως τη χρήση και την απόδοση του προϊόντος.

Ευθύνη
Σχετικά με την ευθύνη, διαβάστε τους πάγιους όρους και προϋποθέσεις πώλησης. 
Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν περιορίζει οποιαδήποτε 
ευθύνη μας καθ' οιονδήποτε τρόπο μη επιτρεπόμενο εκ του ισχύοντος νόμου,  
ή εξαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη μας η οποία τυχόν δεν εξαιρείται δυνάμει του 
ισχύοντος νόμου.
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Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται τα εξής συστήματα:
• Leica M525 F20
• Leica M525 CT20
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1 Εισαγωγή
1.1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται το χειρουργικό μικροσκόπιο 
Leica M525 F20/CT20.

Εκτός από υποδείξεις χρήσης, αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης περιέχει επίσης σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 
(βλ. κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας").

XX Προτού θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, διαβάστε 
προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

1.2 Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο έχουν τις 
εξής σημασίες:

Σύμβολο Προειδοποι-
ητική λέξη

Σημασία

Προειδοποί-
ηση

Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή μη ενδεδειγμένη χρήση  
που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο. 

Προσοχή Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή μη ενδεδειγμένη χρήση  
η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
προκαλέσει ελαφρύ ή ήπιο τραυματισμό. 

Σημείωση Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή μη ενδεδειγμένη χρήση  
η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί  
να προκαλέσει υλική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ζημία.

Χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν  
το χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή 
σωστά και αποτελεσματικά. 

XX  Προτροπή ενέργειας· πρέπει να κάνετε 
κάτι.

Τεχνική τεκμηρίωση και Οδηγίες Συναρμολόγησης

Η Τεχνική Τεκμηρίωση αποτελεί μέρος του εγγράφου "Οδηγίες 
συναρμολόγησης".

2 Αναγνώριση προϊόντος
Η περιγραφή του τύπου και ο αριθμός σειράς της συσκευής σας 
αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, στην κάτω πλευρά του 
οριζόντιου βραχίονα.
XX Αντιγράψτε τα στοιχεία αυτά στην παρακάτω γραμμή και να τα 

αναφέρετε κάθε φορά που θέτετε ερωτήματα στην αντιπροσω-
πεία ή το Τμήμα Σέρβις. 

Τύπος Αρ. σειράς

 
...

 
...

2.1 Προαιρετικά χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Διάφορα χαρακτηριστικά και προαιρετικά εξαρτήματα προϊόντος 
διατίθενται κατ' επιλογή. Η διαθεσιμότητα ποικίλλει από χώρα  
σε χώρα και υπόκειται σε τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. 
Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα.
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3 Υποδείξεις ασφαλείας
Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 αποτελεί 
τεχνολογία αιχμής. Ωστόσο, ενδέχεται να ανακύψουν κίνδυνοι κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας.
XX Για το λόγο αυτόν, πρέπει να λαμβάνετε πάντα υπόψη τα στοιχεία 

του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης και, κυρίως, τις 
υποδείξεις ασφαλείας.

3.1 Προβλεπόμενη χρήση του 
οργάνου

• Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 είναι ένα 
οπτικό όργανο, προοριζόμενο για την καλύτερη απεικόνιση 
αντικειμένων, μέσω μεγέθυνσης και φωτισμού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την τεκμηρίωση,  
όσο και για τη θεραπεία ανθρώπων και ζώων.

• Για το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 απαιτούνται 
ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα. 

• Οι φορητοί, κινητοί, καθώς και σταθεροί εξοπλισμοί επικοινωνίας 
με υψηλές συχνότητες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ικανότητα λειτουργίας του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica M525 F20/CT20.

• Το Leica M525 F20/CT20 προορίζεται για επαγγελματική χρήση μόνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν ενδείκνυται για χρήση στην οφθαλμιατρική!

3.2 Σημειώσεις για τη χρήση
• Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 

χρησιμοποιείται κυρίως για χειρουργεία ΩΡΛ, νευροχειρουργικές 
επεμβάσεις, πλαστική χειρουργική και οδοντιατρικά χειρουργεία 
σε νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα ιατρικά ιδρύματα για ανθρώπους.

• Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστό χώρο και να τοποθετείται σε 
στέρεο δάπεδο ή να στερεώνεται στην οροφή.

• Οι Οδηγίες Χρήσης απευθύνονται σε ιατρούς, νοσηλευτικό και 
λοιπό ιατρικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο εκτελεί εργασίες, 
χειρίζεται ή εκτελεί συντήρηση στη συσκευή κατόπιν κατάλληλης 
εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση και ενημέρωση όλου του 
προσωπικού που συμμετέχει στη χειρουργική επέμβαση 
εναπόκειται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη/χειριστή της συσκευής.

3.3 Αντενδείξεις
Το Leica M525 F20/CT20 ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
Οφθαλμιατρική.

3.4 Υποδείξεις για τον υπεύθυνο
XX Διασφαλίστε ότι το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 

χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
XX Ο χειρισμός του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20 

πρέπει να διενεργείται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό.
XX Διασφαλίστε ότι το παρόν εγχειρίδιο είναι πάντοτε διαθέσιμο 

στον χώρο όπου χρησιμοποιείται το χειρουργικό μικροσκόπιο 
Leica M525 F20/CT20.
XX Να ελέγχετε τακτικά ότι το προσωπικό εργάζεται με βάση τους 

κανόνες ασφαλείας.
XX Δώστε αναλυτικές οδηγίες στον χρήστη και εξηγήστε του τη 

σημασία των προειδοποιητικών υποδείξεων και σημειώσεων.
XX Πραγματοποιήστε κατανομή αρμοδιοτήτων για τη ρύθμιση, τον 

χειρισμό και τη συντήρηση. Παρακολουθείτε την τήρηση αυτών.
XX Να χρησιμοποιείτε το Leica M525 F20/CT20 χειρουργικό 

μικροσκόπιο μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
XX Ειδοποιήστε αμέσως την αντιπροσωπεία της Leica ή τη 

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 
Heerbrugg, Ελβετία για τυχόν κατασκευαστικά σφάλματα που 
διακυβεύουν την ασφάλεια προσώπων.
XX Εάν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών στο 

χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20, βεβαιωθείτε πως 
αυτοί οι κατασκευαστές επιβεβαιώνουν ότι ο συνδυασμός είναι 
ασφαλής προς χρήση. Ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες χρήσης 
των παρόντων εγχειριδίων για αυτά τα εξαρτήματα.

• Κατά τη λήξη της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του, απορρίψτε 
το Leica M525 F20/CT20 σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες για την 
απόρριψη αποβλήτων.

• Με τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica M525 F20/CT20 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα εξής προαιρετικά εξαρτήματα: 
• Τα προαιρετικά εξαρτήματα της εταιρείας Leica Microsystems 

περιγράφονται στο κεφάλαιο 10.2 του παρόντος εγχειριδίου.
• Προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τη 

Leica ως ασφαλή από τεχνική άποψη.
• Μετατροπές ή εργασίες σέρβις στο χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M525 F20/CT20 επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από 
τεχνικούς ρητά εξουσιοδοτημένους από τη Leica.

• Για τις εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems.

• Μετά την επισκευή ή τις τεχνικές μετατροπές, η συσκευή πρέπει 
να επαναρυθμίζεται με βάση τους τεχνικούς κανονισμούς.

• Σε περίπτωση μετατροπής ή σέρβις της συσκευής από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα, ακατάλληλης συντήρησης (εφόσον  
η συντήρηση δεν διενεργήθηκε από τη Leica), ή εσφαλμένου 
χειρισμού, η Leica Microsystems δεν φέρει καμία ευθύνη.

• Η επίδραση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20 σε 
άλλες συσκευές ελέγχθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο EN 60601-1-2.  
Ο έλεγχος του συστήματος ως προς τις εκπομπές και την ατρωσία 
κρίθηκε επιτυχής. Πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα προφύ-
λαξης και να τηρούνται οι συνήθεις διατάξεις ασφαλείας σχετικά με 
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και λοιπές ακτινοβολίες.



Υποδείξεις ασφαλείας

 Leica M525 F20/CT20 / Αναφ. 10 715 156 / Έκδοση 01 5

• H ηλεκτρική εγκατάσταση της υγειονομικής μονάδας πρέπει να 
συμφωνεί με τα εθνικά πρότυπα. Συνιστάται η χρήση κυκλώματος 
προστασίας από ρεύματα διαρροής (προστασία FI).

• Όπως και κάθε άλλη συσκευή στο χειρουργείο, το παρόν σύστημα 
μπορεί να παρουσιάσει βλάβη. Ως εκ τούτου, η Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division, συνιστά να υπάρχει διαθέσιμο ένα 
εφεδρικό σύστημα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

• Να χρησιμοποιείται μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει προστατευτικό 

αγωγό και να μην έχει υποστεί φθορά.
• Το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να είναι 

μηχανικά ασφαλισμένο με την "Είσοδο Τροφοδοσίας" για την 
αποτροπή τυχαίας αποσύνδεσης.

• Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica Microsystems επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό 
που διαθέτει την κατάλληλη εξειδίκευση και έχει λάβει οδηγίες 
για τη χρήση της συσκευής. Ειδική εκπαίδευση δεν απαιτείται.

• Η σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού στη Βοηθητική Πρίζα συνιστά 
δημιουργία συστήματος "ME System" και μπορεί να οδηγήσει σε 
μειωμένο επίπεδο ασφαλείας. Πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις προτύπων για "Συστήματα ME".

• Δεν επιτρέπεται το σέρβις ή η συντήρηση οποιουδήποτε 
εξαρτήματος του Leica M525 F20/CT20 κατά τη διάρκεια χρήσης 
του σε ασθενή.

• Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λαμπτήρων κατά τη χρήση σε ασθενή.
• Η χρήση της συσκευής κοντά σε άλλο εξοπλισμό πρέπει να 

αποφεύγεται, διότι μπορεί να προκληθεί ακατάλληλη λειτουργία. 
Αν η χρήση της συσκευής κοντά σε άλλο εξοπλισμό είναι 
αναγκαία, παρακολουθείτε τη συσκευή και τον άλλο εξοπλισμό 
για να επαληθεύετε την ομαλή λειτουργία τους.

• Η χρήση εξαρτημάτων και καλωδίων άλλων από εκείνα που 
ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού 
μπορεί να προκαλέσει αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές  
ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία της συσκευής και 
ακατάλληλη λειτουργία.

• Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας με υψηλές συχνότητες 
(συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών, όπως καλωδίων κεραίας 
και εξωτερικών κεραιών) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
απόσταση μικρότερη των 30 cm από οποιοδήποτε εξάρτημα  
του Leica Leica M525 F20/CT20, συμπεριλαμβανομένων των 
καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, 
μπορεί να προκύψει υποβάθμιση της απόδοσης του εξοπλισμού.

Σημείωση:
Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΕΣ του εξοπλισμού τον καθιστούν 
 κατάλληλο προς χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία 
(CISPR 11 κατηγορία A). Αν χρησιμοποιείται σε κατοικημένο περιβάλ-
λον (για το οποίο απαιτείται συνήθως CISPR 11 κατηγορία B), ο εξοπλι-
σμός ενδεχομένως να μην προσφέρει επαρκή προστασία από τις 
 υπηρεσίες επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ενδεχομένως 
να απαιτείται να λάβει μέτρα μετριασμού, όπως εκ νέου τοποθέτηση  
ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

3.5 Οδηγίες για τον χρήστη
XX Εφαρμόστε τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.
XX Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του εργοδότη σχετικά με την 

οργάνωση και την ασφάλεια της εργασίας.
XX Ελέγχετε την ένταση του φωτισμού πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση και κατά τη διάρκειά της.
XX Μην μετακινείτε το σύστημα αν τα φρένα δεν είναι 

απασφαλισμένα.
XX Χρησιμοποιείτε το σύστημα μόνο όταν αυτό βρίσκεται σε 

ενδεδειγμένη κατάσταση (με εγκαταστημένα όλα τα καλύμματα 
και τις θυρίδες κλειστές).
XX Φροντίστε ώστε οι οπές αερισμού να μην είναι καλυμμένες.  

Σε μια τέτοια περίπτωση, το όργανο ενδέχεται να υπερθερμανθεί.

Ευστάθεια (μόνο επιδαπέδιες βάσεις)

Κατά τη μετακίνηση στον χώρο της επέμβασης, ο περιστροφικός 
βραχίονας πρέπει να είναι διπλωμένος και ακινητοποιημένος και τα 
φρένα ενεργοποιημένα, διαφορετικά ο περιστροφικός βραχίονας 
μπορεί να κινείται ανεξέλεγκτα και η βάση να ανατραπεί.

Κίνδυνοι λόγω κινούμενων μερών

Σε αυτήν την παράγραφο σας επισημαίνουμε χειρισμούς για τους 
οποίους υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού λόγω απροσεξίας.
• Τοποθετείτε και εξισορροπείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα 

πάντοτε πριν από την επέμβαση και ποτέ πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.

• Μην βάζετε το χέρι σας ανάμεσα στο πνευματικό ελατήριο και τον 
περιστροφικό βραχίονα. μπορεί να συνθλιβεί κατά τη μετακίνηση 
του περιστροφικού βραχίονα.

• Μην βάζετε τα δάκτυλά σας ανάμεσα στο μικροσκόπιο και τη 
διάταξη ρύθμισης εστίασης. Μπορεί να συνθλιβούν.

Επιδαπέδια βάση
• Πάντα να σπρώχνετε τη συσκευή για να τη μετακινήσετε· ποτέ 

μην την τραβάτε. Όταν φοράτε ελαφριά παπούτσια, ενδέχεται να 
παγιδευτούν τα πόδια σας κάτω από τη βάση.

• Τα ποδόφρενα πρέπει να είναι ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Το άνοιγμα της μονάδας ελέγχου επιτρέπεται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Με τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica M525 F20/CT20 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα εξής προαιρετικά εξαρτήματα:
• Τα προαιρετικά εξαρτήματα της εταιρείας Leica Microsystems 

περιγράφονται στις Οδηγίες χρήσης.
• Προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Leica ως 

ασφαλή από τεχνική άποψη.
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3.6 Κίνδυνοι από τη χρήση
3.6.1 Κίνδυνος ανατροπήςKippgefahren

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.

Ποτέ μην μετακινείτε τη βάση με τον περιστροφικό 
βραχίονα σε έκταση.

Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 
ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος.

Μην επιτρέπετε την άσκηση κατακόρυφης ή 
οριζόντιας δύναμης στη βάση σε θέση έκτασης.

Να ασφαλίζετε πάντα τα ποδόφρενα αν το σύστημα 
δεν βρίσκεται σε κίνηση.
Να απασφαλίζετε πάντα τα ποδόφρενα αν το 
σύστημα βρίσκεται σε κίνηση.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από:
• Ανεξέλεγκτη περιστροφή του περιστροφικού βραχίονα!
• Κλίση της βάσης!
• Παγίδευση των ποδιών σας κάτω από τη βάση, αν φοράτε 

μη ανθεκτικά παπούτσια!
• Απότομο φρενάρισμα του χειρουργικού μικροσκοπίου σε 

εμπόδιο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί!
XX Για να μεταφέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M525 F20, πρέπει οπωσδήποτε να το επαναφέρετε 
σε θέση μεταφοράς.
XX Ποτέ μη μετακινείτε την εκταθείσα βάση.
XX Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος.
XX Σπρώχνετε πάντοτε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M525 F20, ποτέ μην το τραβάτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
XX Συνδέετε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/

CT20 μόνο σε πρίζα ασφαλείας με γείωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανατροπής σε περίπτωση ακατάλληλης φόρτωσης!
XX Στη διεπαφή του μικροσκοπίου επιτρέπεται να 

τοποθετηθεί φορτίο έως και 6,5 kg.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20!
XX Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε ποτέ 

τα εξαρτήματά του πάνω από το πεδίο της επέμβασης. 
XX Ύστερα από οποιαδήποτε αλλαγή εξαρτημάτων, 

εξισορροπείτε το μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20.
XX Μην υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπτό πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.
XX Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί 

εξισορρόπηση.
Τυχόν ακατάλληλες μετακινήσεις της βάσης μπορεί να 
προκαλέσουν την ανατροπή της. 
XX Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τον κίνδυνο 

ανατροπής στη σελίδα 6.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
XX Συνδέετε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/

CT20 μόνο σε πρίζα ασφαλείας με γείωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αστοχία του φωτισμού μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον 
ασθενή!
XX Αν κάποιος από τους λαμπτήρες xenon παρουσιάσει 

βλάβη, πραγματοποιήστε αμέσως εναλλαγή στον άλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέρμανση ιστών!
Εκτός της περιοχής που είναι ορατή μέσω του μικροσκοπίου, 
είναι πιθανή μια ανεξέλεγκτη θέρμανση ιστών.
XX Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του πεδίου φωτισμού δεν 

είναι μεγαλύτερη από το οπτικό πεδίο και η ένταση του 
φωτός υπερβολικά υψηλή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
λανθασμένη απόσταση εργασίας!
XX Όταν εργάζεστε με λέιζερ, να προσαρμόζετε και να 

κλειδώνετε πάντοτε την απόσταση εργασίας του 
μικροσκοπίου στην απόσταση του λέιζερ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέρμανση ιστών!
Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
χειροκίνητη προσαρμογή της απόσταση εργασίας!
XX Όταν χρησιμοποιείτε λέιζερ, δεν επιτρέπεται να ρυθμίζετε 

το περιστροφικό κουμπί για τη χειροκίνητη ρύθμιση της 
απόστασης εργασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης!
XX Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί ενδεχόμενη επαφή του αποστειρωμένου 
καλύμματος με μη αποστειρωμένα αντικείμενα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
λανθασμένη απόσταση εργασίας!
XX Όταν εργάζεστε με λέιζερ, να προσαρμόζετε και να 

κλειδώνετε πάντοτε την απόσταση εργασίας του 
μικροσκοπίου στην απόσταση του λέιζερ.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
χειροκίνητη προσαρμογή της απόσταση εργασίας!
XX Όταν χρησιμοποιείτε λέιζερ, δεν επιτρέπεται να ρυθμίζετε 

το περιστροφικό κουμπί για τη χειροκίνητη ρύθμιση της 
απόστασης εργασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βλάβη του μοτέρ ρύθμισης μεγέθυνσης ή εστίασης μπορεί να 
είναι επικίνδυνη για τον ασθενή!
XX Σε περίπτωση που το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης ή 

το μοτέρ ρύθμισης της εστίασης υποστεί βλάβη, ρυθμίστε 
τη μεγέθυνση ή την εστίαση χειροκίνητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
XX Μην υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπτό πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν ενδείκνυται για χρήση στην οφθαλμιατρική!
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Η σύνδεση μη επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή 
στην εφεδρική πρίζα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο 
χειρουργικό μικροσκόπιο και στη συσκευή άλλου 
κατασκευαστή!
XX Να συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου 

κατασκευαστή στη βοηθητική πρίζα. Για τις 
προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 14.5.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20  
και στη συσκευή άλλου κατασκευαστή λόγω σύνδεσης μη 
επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή στη βοηθητική 
πρίζα!
XX Να συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου 

κατασκευαστή στη βοηθητική πρίζα. Για τις 
προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 13.2.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί χωρίς 
προειδοποίηση!
XX Ασφαλίζετε πάντοτε το ποδόφρενο – εκτός από την 

περίπτωση μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!
Το ντουί του φωτισμού θερμαίνεται πολύ.
XX Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, ελέγξτε εάν 

έχει κρυώσει το ντουί.
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3.7 Ετικέτες και σύμβολα
Οριζόντιος βραχίονας και περιστροφικός βραχίονας F20

161718

19 20 21 22

10

12

11

9

1

14

14 2
3

5

56

4

13

14

15

7, 8

1
 Μέγ. 6,5 kg

Μεγ. πρόσθετο 
φορτίο για φορέα 
οπτικού συστήματος

2 +    – Εξισορρόπηση 
αξόνων A/B

3

10

5

0 Ετικέτα 
εξισορρόπησης 
κλίμακας

4

      

Ανοικτό/Κλειστό

5 Πινακίδα κινδύνου 
σύνθλιψης

6  ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ

Δεν ενδείκνυται  
για χρήση στην 
οφθαλμιατρική
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7 Πινακίδα κινδύνου για 
θερμές επιφάνειες *

8 Προειδοποιητικές 
πινακίδες για 
αντικατάσταση 
λαμπτήρα *

9 Ετικέτα βάρους 
συστήματος (F20)

10 Θέση μεταφοράς 
(F20)

11 ANVISA Αρ. εγ.

XXXXXXXXXX

Αριθμός καταχώρισης 
ANVISA (μόνο για τη 
Βραζιλία)

12 Ετικέτα INMETRO 
(μόνο για τη Βραζιλία)

13 Lamp 1    Lamp 2  
Λαμπτήρας 1/
Λαμπτήρας 2

14 Πινακίδα κινδύνου 
ανατροπής

15 Ετικέτα εύρους 
περιστροφής

16 Προσοχή, τηρήστε  
τις οδηγίες χρήσης

17 Πινακίδα ταυτοποίη-
σης (F20)

18 Μέγ. κατανάλωση 
ισχύος

19 Εξισορρόπηση 
δυναμικού

20   
 

 
 

Σημείωση για τη 
γείωση (μόνο για  
τις Η.Π.Α. και τον 
Καναδά)
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Ετικέτα κατασκευής

α Αριθμός πρόθεμα
β Αρ. προϊόντος συστήματος Leica
γ Αριθμός σειράς
δ Αύξων αριθμός, ξεκινώντας από τον αριθμό 1 για κάθε 

παρτίδα
ε ΕΕ = έτος (2 ψηφία)
στ MM = μήνας (2 ψηφία)
ζ ΗΗ = ημέρα (2 ψηφία)
η Ημερομηνία έναρξης παραγωγής

22 Ετικέτα MET
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Βάση οροφής Leica M525 CT20

1

1 Πινακίδα ταυτοποίησης
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4 Κατασκευή
4.1 Χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20

1

2

34

6

7

8

9

10

5

11 12 13 14 15

1 Περιστροφικός βραχίονας
2 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης
3 Φορέας οπτικού συστήματος
4 Λαβή συγκράτησης
5 Φορέας μικροσκοπίου
6 Πέλμα
7 Λαβή συγκράτησης
8 Ορθοστάτης
9 Μονάδα ελέγχου/φωτισμού
10 Οριζόντιος βραχίονας
11 Σύνδεση τροφοδοσίας
12 Υποδοχή ασφάλειας (2 x 6,3 A, βραδείας τήξης)

13 Πρίζα για εξισορρόπηση δυναμικού  
Για τη σύνδεση του Leica Leica M525 F20/CT20 σε συσκευή 
ισοδυναμικής σύνδεσης.  
Αποτελεί μέρος της τοπικής εγκατάστασης του πελάτη. 
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601-1 (§ 8.6.7).

14 Εφεδρική πρίζα (μέγ. ισχύς εξόδου 100 VA) 
Για τις προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 14.5.

15 Υποδοχή ασφάλειας (1 A, βραδείας τήξης)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η σύνδεση μη επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή στην 
εφεδρική πρίζα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο χειρουργικό 
μικροσκόπιο και στη συσκευή άλλου κατασκευαστή!
XX Να συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου 

κατασκευαστή στη βοηθητική πρίζα. Για τις 
προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 14.5.
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4.2 Βάση οροφής Leica M525/CT20

1

2

34

5

7

6

8

1 Περιστροφικός βραχίονας
2 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης
3 Λαβή συγκράτησης
4 Φορέας οπτικού συστήματος
5 Φορέας μικροσκοπίου
6 Μονάδα ελέγχου/φωτισμού
7 Οριζόντιος βραχίονας
8 Βάση οροφής CT20
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5 Λειτουργία
5.1 Σύστημα εξισορρόπησης
Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 εξισορροπείται 
πάντα με το σύστημα εξισορρόπησης. Όλες οι κινήσεις που πρέπει  
να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης απαιτούν ελάχιστη 
προσπάθεια.
Στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 εξισορροπούνται 
δύο κατευθύνσεις κίνησης, A και B.

A

B

Στον περιστροφικό φορέα εξισορροπείται η κίνηση C.

C

5.2 Φρένα
Στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 υπάρχουν πέντε 
μηχανικά φρένα που μπλοκάρουν τις κινήσεις της βάσης και του 
χειρουργικού μικροσκοπίου:
Στην περιστροφική άρθρωση (1)
Στον φορέα του μικροσκοπίου (2)
Στον ολισθητήρα A/B του χειρουργικού μικροσκοπίου (3)
Οριζόντιος βραχίονας (4)
Οριζόντιος βραχίονας κοντά στον ορθοστάτη (5)

1

2

3

5 4
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5.3 Κλίση του φορέα του 
μικροσκοπίου

Στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20, η κλίση του 
φορέα του μικροσκοπίου είναι εντός εύρους 45° και 70°. Η θέση των 
70° παρέχει στον δεύτερο χειρουργό περισσότερο χώρο πάνω από 
τον διπλό στερεοσκοπικό προσαρμογέα 180°. Η στερέωση στη θέση 
των 45° ή/και των 70° πραγματοποιείται με βίδες κάτω από το 
κάλυμμα (1) (βλέπε κεφάλαιο 7.10).

45°

70°

5.4 Φωτισμός
Ο φωτισμός του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20 
βρίσκεται στη μονάδα ελέγχου/φωτισμού (3). Αποτελείται από δύο 
λαμπτήρες xenon. 
Αν κάποιος από τους λαμπτήρες xenon παρουσιάσει βλάβη, μπορείτε 
να μεταβείτε στον άλλον λαμπτήρα xenon χρησιμοποιώντας τον 
περιστροφικό διακόπτη (2).

2 3
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6 Χειριστήρια
6.1 Χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M525 με περιστροφικό 
φορέα

1
2

3

45674

10

3

9

8

1 Περιστροφικό κουμπί για τη χειροκίνητη εξισορρόπηση του 
ολισθητήρα C

2 Ολισθητήρας C
3 Μοχλός σύσφιξης της λαβής συγκράτησης
4 Λαβή συγκράτησης
5 Φορέας οπτικού συστήματος
6 Ολισθητήρας B
7 Ολισθητήρας A
8 Κομβίο σε κατεύθυνση – (ο φορέας οπτικού συστήματος κινείται 

προς τα εμπρός)
9 Κομβίο σε κατεύθυνση + (ο φορέας οπτικού συστήματος κινείται 

προς τα πίσω)
10 Φορέας μικροσκοπίου

11

12

13

14

Λαβές συγκράτησης (στοιχείο 4)

11 Μεγέθυνση
12 Εστίαση
13 Κουμπί ALL FREE (λειτουργία χωρίς φρένα, αλλά μπορεί να 

αντιστοιχιστεί με άλλες λειτουργίες)
14 Κουμπί επιλογής (λειτουργία χωρίς φρένα, αλλά μπορεί να 

αντιστοιχιστεί με άλλες λειτουργίες)

16

171819

20

21

15

Φορέας οπτικού συστήματος (στοιχείο 5)

15 Κομβίο εκ νέου ενεργοποίησης της αυτόματης ρύθμισης της 
διαμέτρου πεδίου

16 Περιστροφικό κουμπί για χειροκίνητη αλλαγή της διαμέτρου του 
πεδίου

17 Λυχνία LED που υποδεικνύει τον μηχανισμό κλειδώματος της 
πολυεστιακής λειτουργίας

18 Κουμπί κλειδώματος της πολυεστιακής λειτουργίας
19 Περιστροφικό κουμπί για τη χειροκίνητη μεταβολή της 

απόστασης εργασίας
20 Ένδειξη της απόστασης εργασίας
21 Περιστροφικό κουμπί για τη χειροκίνητη ρύθμιση της μεγέθυνσης 

(μόνο στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης)
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6.2 Μονάδα ελέγχου/φωτισμού

1 2 3

1 Ενδείξεις
2 Γενικός διακόπτης
3 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτισμού

4

4 Περιστροφικός διακόπτης φωτισμού 1/2

Ακροδέκτες κάτω από τη μονάδα ελέγχου/φωτισμού

5 6 8

910111213

7 7

5 Πρίζα για εξισορρόπηση δυναμικού  
Για τη σύνδεση του Leica M525 F20/CT20 σε συσκευή 
εξισορρόπησης δυναμικού. Αποτελεί μέρος της τοπικής 
εγκατάστασης του πελάτη.  
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601-1 (§ 8.6.7).

6 Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας
7 Υποδοχές ασφάλειας
8 Βοηθητική πρίζα (μέγ. ισχύς εξόδου 100 VA) 

Για τις προδιαγραφές χρήσης βλέπε τα τεχνικά δεδομένα, 
κεφάλαιο 13.2.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20  
και στη συσκευή άλλου κατασκευαστή λόγω σύνδεσης μη 
επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή στη βοηθητική 
πρίζα!
XX Να συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου 

κατασκευαστή στη βοηθητική πρίζα. Για τις 
προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 13.2.

9 Ακροδέκτης 12 V (σύνδεση τροφοδοσίας DC για φωτογραφική 
μηχανή)

10 Διεπαφή RS 232 (MDRS και τεχν. εξυπηρέτηση Leica)
11 Διεπαφή USB (τεχν. εξυπηρέτηση Leica)
12 Διεπαφή Διαύλου CAN
13 Ποδοδιακόπτης/χειροδιακόπτης  

Εδώ επιτρέπεται μόνο η σύνδεση ποδοδιακόπτη και χειροδιακόπτη 
κατασκευασμένου από τη Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division.

Στις συνδέσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να 
συνδεθούν μόνο συστήματα που έχουν επικυρωθεί από τη 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.



Χειριστήρια

 Leica M525 F20/CT20 / Αναφ. 10 715 156 / Έκδοση 01 19

6.3 Περιστροφικός βραχίονας

1

2

1 Μοχλός ασφάλισης
2 Περιστροφικό κουμπί εξισορρόπησης

6.4 Ποδοδιακόπτες

4

5

4

3 3

Y-

56

6

3 Ρυθμιζόμενα υποπόδια
4 Αυτόματη βασική θέση εστίασης
5 Εστίαση (ελεύθερη αντιστοίχιση, βλέπε σελίδα 35)
6 Μεγέθυνση (ελεύθερη αντιστοίχιση, βλέπε σελίδα 35)

6.5 Χειροδιακόπτης

4

56

4 Αυτόματη βασική θέση εστίασης
5 Εστίαση (ελεύθερη αντιστοίχιση, βλέπε σελίδα 35)
6 Μεγέθυνση (ελεύθερη αντιστοίχιση, βλέπε σελίδα 35)

6.6 Βάση οροφής CT20

3 2

1

1 Τηλεχειριστήριο
2 Κάθοδος βάσης οροφής
3 Άνοδος βάσης οροφής
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7 Προετοιμασία πριν από 
την επέμβαση

7.1 Μεταφορά (μόνο F20)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από:
• Ανεξέλεγκτη περιστροφή του περιστροφικού βραχίονα!
• Κλίση της βάσης!
• Παγίδευση των ποδιών σας κάτω από τη βάση, αν φοράτε 

μη ανθεκτικά παπούτσια!
• Απότομο φρενάρισμα του χειρουργικού μικροσκοπίου σε 

εμπόδιο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί!
XX Για να μεταφέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M525 F20, πρέπει οπωσδήποτε να το επαναφέρετε 
σε θέση μεταφοράς.
XX Ποτέ μη μετακινείτε την εκταθείσα βάση.
XX Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος.
XX Σπρώχνετε πάντοτε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

Leica M525 F20, ποτέ μην το τραβάτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί χωρίς 
προειδοποίηση!
XX Ασφαλίζετε πάντοτε το ποδόφρενο – εκτός από την 

περίπτωση μεταφοράς.

Επιστροφή του Leica M525 F20 στη θέση μεταφοράς
XX Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης (1) και φέρτε τον σε κατακόρυφη 

θέση.
XX Πιάστε τις χειρολαβές.
XX Μετακινήστε πάνω κάτω τον περιστροφικό βραχίονα, μέχρι να 

ασφαλίσει η ασφάλεια μεταφοράς.
XX Πατήστε όλα τα φρένα.
XX Φέρτε τον περιστροφικό βραχίονα σε θέση μεταφοράς.
XX Λύστε τα ποδόφρενα (2), πατώντας τους μοχλούς απελευθέρωσης 

ποδόφρενων (3).
XX Μετακινήστε το μικροσκόπιο Leica M525 F20, σπρώχνοντάς το 

από τη χειρολαβή.

1

2
3
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7.2 Καθαρισμός των οπτικών 
εξαρτημάτων

XX Ελέγξτε κατάλληλα αν είναι καθαροί οι προσοφθάλμιοι και οι 
αντικειμενικοί φακοί, καθώς και τυχόν άλλα παρελκόμενα 
φωτογραφικής μηχανής ή τηλεόρασης.
XX Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους.

7.3 Τοποθέτηση των εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
XX Συνδέετε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/

CT20 μόνο σε πρίζα ασφαλείας με γείωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανατροπής σε περίπτωση ακατάλληλης φόρτωσης!
XX Στη διεπαφή του μικροσκοπίου επιτρέπεται να 

τοποθετηθεί φορτίο έως και 6,5 kg.

XX Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
XX Πατήστε τον γενικό διακόπτη.
XX Ενεργοποιήστε τα ποδόφρενα (βλ. κεφάλαιο 7.1).
XX Εφοδιάστε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 με 

όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση.
XX Τοποθετήστε τις χειρολαβές σύμφωνα με την επικείμενη 

επέμβαση.
XX Συνδέστε τον προβλεπόμενο ποδοδιακόπτη και ελέγξτε τις 

ρυθμίσεις.

7.4 Εξισορρόπηση του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica M525 F20/
CT20

XX Εξισορρόπηση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/
CT20 (βλέπε κεφάλαιο 7.12).

7.5 Εγκατάσταση προσοφθάλμιων 
φακών

XX Ρυθμίστε την απόσταση των ματιών και τη θέση κόρης οφθαλμού 
(βλέπε σελίδα 30).
XX Ρυθμίστε τις τιμές διοπτριών για τον χειριστή (βλέπε σελίδα 30).

7.6 Διαμόρφωση μονάδας ελέγχου
XX Βλέπε σελίδα 32.
XX Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των χειρολαβών (βλέπε σελίδα 36).
XX Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και τη σταθερή έδραση των 

προαιρετικών εξαρτημάτων.

7.7 Διενέργεια ελέγχου λειτουργίας
Φωτισμός

Ο φωτισμός θα πρέπει πάντοτε να παραμένει ανοικτός για 
τουλάχιστον 5 λεπτά. Διαφορετικά, η ένταση του φωτός θα 
μειωθεί γρήγορα.

XX Ενεργοποιήστε τον φωτισμό.
XX Χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη φωτισμού 1/2 (4, 

σελίδα 9), ελέγξτε αν λειτουργούν σωστά και οι δύο λαμπτήρες 
xenon.

Ποδοδιακόπτης/χειροδιακόπτης 
XX Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες του ποδοδιακόπτη/χειροδιακόπτη.

Λαβή συγκράτησης
XX Ελέγξτε τις λειτουργίες μεγέθυνσης και εστίασης.

Κάμερα/οθόνη τηλεόρασης και φωτογραφική μηχανή

(εάν υπάρχει)
XX Ελέγξτε την εικόνα στην τηλεοπτική οθόνη.
XX Προσανατολίστε την κάμερα τηλεόρασης και την κάμερα SLR 

προς τη μικροσκοπική εικόνα.
XX Για φωτογράφιση: Τοποθετήστε φιλμ φωτός ημέρας.

Στειρότητα (ασηψία)
XX Συνδέστε τα αποστειρωμένα μέρη και τα αποστειρωμένα 

καλύμματα.
XX Λύστε τα φρένα και ελέγξτε την εξισορρόπηση.

Εξισορρόπηση του μικροσκοπίου
XX Λύστε τα φρένα στους ολισθητήρες AB και C.
XX Το μικροσκόπιο πρέπει να εξισορροπηθεί. 

7.8 Άνοδος και κάθοδος της βάσης 
οροφής CT20

Η βάση οροφής CT20 μπορεί να ανέλθει και να κατέλθει 
ηλεκτροκίνητα. Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες αυτές με τα 
κουμπιά (1) του τηλεχειριστηρίου.
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XX Φέρετε τον τηλεσκοπικό βραχίονα στο επιθυμητό ύψος:
XX Ενεργοποιήστε το κουμπί (1). 

 Ανεβάστε τον τηλεσκοπικό βραχίονα 
 Κατεβάστε τον τηλεσκοπικό βραχίονα

�

Σε συνεχή λειτουργία, ο βραχίονας του τηλεσκοπίου 
επιτρέπεται να λειτουργεί έως και 1 λεπτό για κάθε 10 λεπτά. 
Έπειτα από 2 λεπτά αδιάκοπης λειτουργίας, ο ενσωματωμένος 
διακόπτης θερμοκρασίας διακόπτει τη λειτουργία του 
κινητήρα της βάσης οροφής Leica Microsystems.

7.9 Τοποθέτηση στη χειρουργική 
τράπεζα (μόνο F20)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20!
XX Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε ποτέ 

τα εξαρτήματά του πάνω από το πεδίο της επέμβασης. 
XX Ύστερα από οποιαδήποτε αλλαγή εξαρτημάτων, 

εξισορροπείτε το μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20.
XX Μην υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπτό πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.
XX Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί 

εξισορρόπηση.
Τυχόν ακατάλληλες μετακινήσεις της βάσης μπορεί να 
προκαλέσουν την ανατροπή της. 
XX Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τον κίνδυνο 

ανατροπής στη σελίδα 6.

XX Φέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20 σε θέση 
μεταφοράς και λύστε τα ποδόφρενα (βλ. κεφάλαιο 7.1).
XX Κρατώντας το από τη χειρολαβή, οδηγήστε το χειρουργικό 

μικροσκόπιο Leica M525 F20 με προσοχή στη χειρουργική 
τράπεζα και τοποθετήστε το στην ενδεδειγμένη για την 
επικείμενη επέμβαση θέση. 
Για να δείτε τις δυνατότητες τοποθέτησης, ανατρέξτε στις 
παρακάτω σελίδες.
XX Ασφαλίστε το ποδόφρενο.
XX Τοποθετήστε και συνδέστε τον ποδοδιακόπτη.
XX Συνδέστε την εξισορρόπηση δυναμικού στη μονάδα ελέγχου/

φωτισμού.
XX Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και τη σταθερή έδραση των 

προαιρετικών εξαρτημάτων.
XX Τοποθετήστε τον ποδοδιακόπτη σε πλαστική σακούλα, αν 

χρειαστεί.
XX Τοποθετήστε τη βάση έτσι ώστε η άρθρωση στον φορέα 

περιστροφικού βραχίονα να βρίσκεται πάνω από την περιοχή 
χειρισμού.
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Σημειώσεις για την τοποθέτηση

Δυνατότητες χρήσης για νευροχειρουργικές επεμβάσεις με διάφορες 
θέσεις εργασίας για τον χειρουργό (διαστάσεις σε mm):

Δυνατότητα 1η:

830

580

Δυνατότητα 2η:

420

920

Σε όλες τις καταστάσεις χρήσης το μικροσκόπιο αναμένεται να 
τοποθετηθεί έτσι ώστε να σχηματίζεται γωνία 90° ανάμεσα στον 
οριζόντιο βραχίονα και τον περιστροφικό βραχίονα όπως φαίνεται 
στις παραπάνω εικόνες.
Η τοποθέτηση, όπως περιγράφεται στις παραπάνω εικόνες, θεωρείται 
τυπική πρακτική, επειδή παρέχει στον χειρουργό τη μέγιστη δυνατή 
ελευθερία χειρισμού και μετακίνησης του οπτικού φορέα σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις χωρίς να ασκούνται άμεσα δυνάμεις στη 
βάση του μικροσκοπίου.
Επάνω όψη τοποθέτησης σε γωνία 90° ανάμεσα στον οριζόντιο και 
τον περιστροφικό βραχίονα:

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η ετικέτα που θα υπάρχει στο 
μικροσκόπιο για να βοηθήσει τον χειρουργό να τοποθετήσει σωστά 
στη συσκευή:

1

Η κλίμακα (1) υποδεικνύει τις προτεινόμενες και τις μη επιτρεπόμενες 
θέσεις.

2 3 2

2 προτεινόμενη θέση (πράσινο)
3 μη επιτρεπόμενη θέση (κόκκινο)
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7.10 Ρύθμιση κλίσης του φορέα του 
μικροσκοπίου (45°/70°)

1

XX Ξεβιδώστε το κάλυμμα (1).
XX Ξεβιδώστε τις 2 βίδες (2) και ρυθμίστε την επιθυμητή κλίση.

2

XX Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε τις 2 βίδες (2).
XX Βιδώστε το κάλυμμα (1).

7.11 Εξισορρόπηση του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica M525 F20/
CT20

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
XX Συνδέετε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/

CT20 μόνο σε πρίζα ασφαλείας με γείωση.

XX Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

Τοποθέτηση των εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20!
XX Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε ποτέ 

τα εξαρτήματά του πάνω από το πεδίο της επέμβασης. 
XX Ύστερα από οποιαδήποτε αλλαγή εξαρτημάτων, 

εξισορροπείτε το μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20.
XX Μην υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπτό πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανατροπής σε περίπτωση ακατάλληλης φόρτωσης!
XX Στη διεπαφή του μικροσκοπίου επιτρέπεται να 

τοποθετηθεί φορτίο έως και 6,5 kg.

XX Προσαρτήστε τα απαιτούμενα προαιρετικά εξαρτήματα στο 
χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 (βλέπε 
κεφάλαιο 9.7).
XX Ανοίξτε τον διακόπτη τροφοδοσίας (2, κεφάλαιο 6.2) στη μονάδα 

ελέγχου.
Το LED στον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας ανάβει.

Εξισορρόπηση του χειρουργικού μικροσκοπίου  
Leica M525 F20/CT20
XX Τοποθετήστε τους οπτικούς σωλήνες (διοφθάλμιο σύστημα 

παρατήρησης, προσαρμογέας δεύτερου παρατηρητή, 
προσαρμογέας μεγέθυνσης εικόνας) σε θέση λειτουργίας.
XX Τοποθετήστε οριζόντια το χειρουργικό μικροσκόπιο  

Leica M525 F20/CT20.
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1

2

3

XX Απελευθερώστε το κουμπί φρένου (3).
Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 κλίνει προς τα 
εμπρός:
XX Πατήστε το κομβίο στην κατεύθυνση "+" – (1) μέχρι το 

χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 να μην 
μετακινείται πια με το φρένο λυμένο.

Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 κλίνει προς τα 
πίσω:
XX Πατήστε το κομβίο στην κατεύθυνση "–" (2) μέχρι το χειρουργικό 

μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 να μην μετακινείται πια με το 
φρένο λυμένο.
XX Κλίνατε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 κατά 

90°.

1

2

3

Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 κλίνει προς τα 
εμπρός:
XX Πατήστε το κομβίο στην κατεύθυνση "+" – (1) μέχρι το 

χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 να μην 
μετακινείται πια με το φρένο λυμένο.

Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 κλίνει προς τα 
πίσω:
XX Πατήστε το κομβίο στην κατεύθυνση "–" (2) μέχρι το χειρουργικό 

μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 να μην μετακινείται πια με το 
φρένο λυμένο.
XX Κλίνατε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 κατά 

90°.
XX Ενεργοποιήστε το κουμπί φρένου (3).
XX Τοποθετήστε ξανά το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/

CT20 οριζόντια, σε θέση εργασίας.
XX Απελευθερώστε το κουμπί φρένου (4).

Το χειρουργικό μικροσκόπιο πέφτει προς τα δεξιά:
XX Ανοίξτε το περιστροφικό κουμπί (5) και περιστρέψτε το 

δεξιόστροφα μέχρι να ισορροπήσει ο φορέας του μικροσκοπίου.
XX Μαζέψτε ξανά το περιστροφικό κουμπί (5).

Το χειρουργικό μικροσκόπιο πέφτει προς τα αριστερά:
XX Ανοίξτε το περιστροφικό κουμπί (5) και περιστρέψτε το 

αριστερόστροφα μέχρι να ισορροπήσει ο φορέας του 
μικροσκοπίου.
XX Μαζέψτε ξανά το περιστροφικό κουμπί (5).

4

5
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7.12 Εξισορρόπηση περιστροφικού 
βραχίονα

XX Κρατήστε το μικροσκόπιο σταθερά.
XX Τραβήξτε το μοχλό ασφάλισης (1) και περιστρέψτε τον σε 

οριζόντια θέση. 
Η ασφάλεια μεταφοράς έχει απασφαλιστεί.

1

2

XX Ελέγξτε εάν το μικροσκόπιο κινείται αυτόνομα.
Το μικροσκόπιο κατέρχεται:
XX Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (2) δεξιόστροφα μέχρι το 

μικροσκόπιο να μην μετακινείται πια αυτόνομα προς τα κάτω.
Το μικροσκόπιο ανέρχεται:
XX Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (2) αριστερόστροφα μέχρι 

το μικροσκόπιο να μην μετακινείται πια αυτόνομα προς τα πάνω.

7.13 Ρύθμιση φρένων άρθρωσης

3

3

3
3

3

Όλες οι αρθρώσεις στη βάση είναι εξοπλισμένες με φρένα άρθρωσης, 
με ρυθμιζόμενη αντίσταση ώστε η άρθρωση να μετακινείται με 
μεγαλύτερη ευκολία ή δυσκολία.

Ρύθμιση ώστε η άρθρωση να μετακινείται με ευκολία:
XX Απελευθερώστε το μαύρο κουμπί φρένου (3).

Ρύθμιση ώστε η άρθρωση να μετακινείται με δυσκολία:
XX Ενεργοποιήστε το μαύρο κουμπί φρένου (3).

7.14 Θέση ρύθμισης για "οπίσθιο 
βόθρο καθήμενου" (καθήμενος 
ασθενής)

XX Ευθυγραμμίστε το χειρουργικό μικροσκόπιο σύμφωνα με την 
παρακάτω εικόνα.
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8 Χειρισμός
Ο φωτισμός θα πρέπει πάντοτε να παραμένει ανοικτός για 
τουλάχιστον 5 λεπτά. Διαφορετικά, η ένταση του φωτός θα 
μειωθεί γρήγορα.

1 32

XX Ενεργοποιήστε τον κύριο φωτισμό στον διακόπτη (3).

Ρύθμιση φωτεινότητας

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα μέσω της 
οθόνης αφής ή του χειροδιακόπτη/ποδοδιακόπτη ή της χειρολαβής 
CAN.
Στην οθόνη αφής:
XX Πατήστε το κουμπί "+" ή "-" στη ράβδο ρύθμισης της 

φωτεινότητας (1) για τον φωτισμό.
ή
XX Πατήστε απευθείας μέσα στη ράβδο ρύθμισης της φωτεινότητας 

(1).
Η φωτεινότητα του ενεργού κύριου φωτισμού μεταβάλλεται.

• Κάνοντας κλικ στο κουμπί "+" ή "–", η τιμή της 
φωτεινότητας μεταβάλλεται σε βήματα του 1. Πατώντας 
παρατεταμένα το κουμπί με το δάκτυλό σας, η αλλαγή 
γίνεται σε βήματα του 5.

• Η αρχική τιμή μπορεί να αποθηκευθεί για κάθε επιμέρους 
χρήστη.

• Η φωτεινότητα υποδεικνύεται ακόμη και μετά την 
απενεργοποίηση. Ωστόσο, η ενδεικτική ράβδος της 
φωτεινότητας εμφανίζεται πιο σκούρα.

Στον χειροδιακόπτη/ποδοδιακόπτη/στη χειρολαβή CAN:
Ανάλογα με την εκάστοτε διαμόρφωση (βλέπε σελίδα 35), η 
φωτεινότητα του κύριου φωτισμού μπορεί να επίσης ρυθμιστεί  
με δύο ανάλογα διαμορφωμένα κουμπιά του χειροδιακόπτη/
ποδοδιακόπτη/της χειρολαβής.

BrightCare™

Στην οθόνη αφής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσε-
τε τη λειτουργία BrightCare™ μέσω του κουμπιού (2).
Η λειτουργία BrightCare™ είναι μία λειτουργία ασφαλείας, η οποία 
περιορίζει αυτόματα τη μέγιστη φωτεινότητα σε συνάρτηση με την 
απόσταση εργασίας, και αυτό, διότι το υπερβολικά έντονο φως σε 
συνδυασμό με μικρή απόσταση εργασίας μπορεί να προκαλέσει 
εγκαύματα στον ασθενή.

Εξήγηση της ποσότητας φωτός:
Το οπτικό σύστημα του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/
CT20 διαθέτει μεταβλητή απόσταση εργασίας μεταξύ 207 και 
470 mm. Η διαμόρφωση του συστήματος επιτρέπει επαρκή 
ποσότητα φωτός για τη δημιουργία φωτεινής εικόνας ακόμη και σε 
απόσταση εργασίας 470 mm.
Σύμφωνα με τον τύπο Ev=Iv/d2, η ποσότητα φωτός αυξάνει σταθερά 
κατά 510 % με μεταβολή της απόστασης εργασίας από 470 στα 
207 mm. (Ev = ένταση φωτός, Iv= φωτεινότητα, d= απόσταση από 
τη φωτεινή πηγή).
Για το λόγο αυτό, και σε αντίθεση με μικροσκόπιο μεγάλης απόστασης 
εργασίας, απαιτείται λιγότερο φως κατά την εργασία με μικροσκόπιο 
μικρής απόστασης εργασίας.
Κατά συνέπεια είναι σκόπιμο να αρχίσετε ρυθμίζοντας τη φωτεινή 
πηγή σε χαμηλή τιμή και να αυξάνετε την ένταση του φωτός μέχρι  
να επιτύχετε τον ιδανικό φωτισμό.

Κατά την παράδοση από το εργοστάσιο είναι ενεργοποιημένη 
η λειτουργία ασφαλείας "BrightCare Plus" για όλους τους 
χρήστες.

Επεξήγηση της παραγόμενης θερμότητας:
Από το φως της χρησιμοποιούμενης φωτεινής πηγής Xenon 
φιλτράρεται θερμική ενέργεια από το μη ορατό φως (άνω των 
700 nm). Παρά ταύτα, το λευκό φως εκλύει πάντοτε και θερμότητα. 
Υπερβολικά μεγάλη ποσότητα λευκού φωτός μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερθέρμανση των ιστών και των μεταλλικών αντικειμένων. 
Κατά συνέπεια είναι σκόπιμο να αρχίσετε ρυθμίζοντας τη φωτεινή 
πηγή σε χαμηλή τιμή και να την αυξάνετε μέχρι να επιτύχετε τον 
ιδανικό φωτισμό.
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Η κόκκινη γραμμή στη ράβδο ρύθμισης της φωτεινότητας 
σηματοδοτεί το όριο για τη μέγιστη επιτρεπτή φωτεινότητα της 
τρέχουσας απόστασης εργασίας.
Η φωτεινότητα δεν πρέπει να ρυθμιστεί σε τιμή μεγαλύτερη από 
εκείνη που σηματοδοτεί η κόκκινη γραμμή.
Εάν η απόσταση εργασίας μειωθεί σε πολύ μικρή τιμή μετά τη 
ρύθμιση της φωτεινότητας, η φωτεινότητα μειώνεται αυτόματα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία 
ασφαλείας, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Brightcare™". 
Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, στο οποίο θα πρέπει  
να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλείας "BrightCare™", 
το χρώμα του κουμπιού "BrightCare" αλλάζει από πράσινο σε κίτρινο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η εστιακή απόσταση είναι μικρή, η φωτεινή πηγή της 
μονάδας φωτισμού θα είναι πιθανώς υπερβολικά φωτεινή  
για τον χειρουργό και τον ασθενή!
XX Αρχίστε με μειωμένη ένταση της φωτεινής πηγής και 

αυξήστε την σταδιακά μέχρι να επιτύχετε την ιδανικά 
φωτιζόμενη εικόνα για το χειρουργό.

XX Επανενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλείας BrightCare™:
XX Κάντε πάλι κλικ στο κίτρινο κουμπί με την ένδειξη "BrightCare".

Το BrightCare™ έχει ενεργοποιηθεί και το κουμπί αποκτά πάλι 
πράσινο χρώμα.

8.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
φωτισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αστοχία του φωτισμού μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον 
ασθενή!
XX Αν κάποιος από τους λαμπτήρες xenon παρουσιάσει 

βλάβη, πραγματοποιήστε αμέσως εναλλαγή στον άλλον.

• Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα xenon με 
την πρώτη ευκαιρία.

• Μην ξεκινάτε ποτέ μία επέμβαση όταν λειτουργεί μόνο  
ο ένας λαμπτήρας Xenon.

1

XX Μετακινήστε τον περιστροφικό διακόπτη φωτισμού (1) από τον 
ελαττωματικό λαμπτήρα xenon στον εφεδρικό λαμπτήρα xenon.
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8.2 Ρύθμιση της διαμέτρου του 
πεδίου φωτισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέρμανση ιστών!
Εκτός της περιοχής που είναι ορατή μέσω του μικροσκοπίου, 
είναι πιθανή μια ανεξέλεγκτη θέρμανση ιστών.
XX Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος του πεδίου φωτισμού δεν 

είναι μεγαλύτερη από το οπτικό πεδίο και η ένταση του 
φωτός υπερβολικά υψηλή

Στον φορέα του οπτικού συστήματος Leica M525 προσαρμόζεται 
αυτόματα η τιμή της διαμέτρου του πεδίου φωτισμού στην τιμή του 
οπτικού πεδίου. Η διάμετρος πεδίου φωτισμού μπορεί επίσης να 
ρυθμιστεί χειροκίνητα με το περιστροφικό κουμπί (1). Η αυτόματη 
ρύθμιση απενεργοποιείται αν ενεργοποιήσετε το περιστροφικό 
κουμπί. Μπορείτε να την επανενεργοποιήσετε με το κουμπί 
επαναφοράς (2).

1 2

• Αν, σε υψηλή ένταση φωτός, η διάμετρος του πεδίου 
φωτισμού έχει μπλοκαριστεί, σε μεγάλη θέση και δεν 
είναι δυνατή η αυτόματη ή η χειροκίνητη προσαρμογή 
της, επιβάλλεται η μείωση της έντασης φωτός για την 
προστασία των ιστών.

• Αν η διάμετρος του πεδίου φωτισμού έχει μπλοκαριστεί 
σε μικρή θέση και δεν είναι δυνατή η αυτόματη ή η χειρο-
κίνητη προσαρμογή της, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
μία χειρουργική λυχνία για την βελτίωση του φωτισμού 
ενός μεγάλου οπτικού πεδίου (μικρή θέση μεγέθυνσης)..

8.3 Εργασία με LASER και κλείδωμα/
ξεκλείδωμα πολλαπλής εστίασης

Όταν χρησιμοποιείτε σταθερή απόσταση εργασίας ή όταν 
εργάζεστε με λέιζερ, είναι απαραίτητο να ασφαλίζετε την 
εστίαση κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
λανθασμένη απόσταση εργασίας!
XX Όταν εργάζεστε με λέιζερ, να προσαρμόζετε και να 

κλειδώνετε πάντοτε την απόσταση εργασίας του 
μικροσκοπίου στην απόσταση του λέιζερ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θέρμανση ιστών!
Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
χειροκίνητη προσαρμογή της απόσταση εργασίας!
XX Όταν χρησιμοποιείτε λέιζερ, δεν επιτρέπεται να ρυθμίζετε 

το περιστροφικό κουμπί για τη χειροκίνητη ρύθμιση της 
απόστασης εργασίας.

Ρυθμίστε την απαιτούμενη απόσταση εργασίας με το πλήκτρο 
εστίασης στη χειρολαβή/στον ποδοδιακόπτη ή, σε περίπτωση 
βλάβης, χειροκίνητα με το περιστροφικό κουμπί (4). 
Η ρυθμισμένη απόσταση εργασίας αναγράφεται στην ένδειξη (3).
Πατήστε το κουμπί (5). 
Ανάβει η κίτρινη λυχνία LED (6) και η εστίαση κλειδώνει.
Πατήστε το κουμπί (5) ξανά. 
Η κίτρινη φωτοδίοδος (6) σβήνει και η εστίαση απελευθερώνεται.

3

4 5 6
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8.4 Καθορισμός διοπτριών για τους 
χειριστές

Οι εκάστοτε διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν αδιαβάθμητα σε κάθε 
προσοφθάλμιο φακό από +5 ως –5.  
Εάν η ρύθμιση των διοπτριών και για τα δύο μάτια είναι σωστή,  
το χειρουργικό μικροσκόπιο εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία.

Προετοιμασίες
XX Ανοίξτε το διάφραγμα διπλής ίριδος που χρησιμοποιείται.
XX Γυρίστε και τους δύο προσοφθάλμιους φακούς στη θέση <0>.

Εστίαση δοκιμίου
XX Επιλέξτε την υψηλότερη μεγέθυνση 12,8.
XX Τοποθετήστε στην απόσταση εργασίας κάτω από τον 

αντικειμενικό φακό ένα επίπεδο δοκίμιο σαφούς περιγράμματος.
XX Μετακινήστε το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 

προς το δοκίμιο μέσω της κάμερας ή του σταυρονήματος, μέχρι 
να γίνει ευκρινές.

Ρύθμιση διοπτρίας
XX Επιλέξτε τη χαμηλότερη μεγέθυνση (μεγέθυνση 1,2).
XX Χωρίς να κοιτάζετε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς, 

περιστρέψτε και τους δύο φακούς στο +5.

XX Περιστρέψτε αργά και τους δύο φακούς για κάθε μάτι ξεχωριστά 
στην κατεύθυνση –5, έως ότου το δοκίμιο γίνει ευκρινές.

Έλεγχος ρύθμισης
XX Επιλέξτε την υψηλότερη μεγέθυνση (μεγέθυνση 12,8).
XX Ελέγξτε την ευκρίνεια εικόνας και ενδεχομένως ρυθμίστε 

συμπληρωματικά.

8.5 Εγκατάσταση προσοφθάλμιων 
φακών

Ρύθμιση τιμών διοπτριών για τον χειριστή

Οι διοπτρίες πρέπει να ρυθμίζονται επακριβώς και ξεχωριστά για κάθε 
μάτι. Μόνο αυτή η μέθοδος εγγυάται τη διατήρηση της εστίασης της 
εικόνας σε όλο το φάσμα των τιμών μεγέθυνσης (ισοεστιακή).
XX Διαβάστε τις τιμές διοπτριών του χειρουργού στη μονάδα ελέγχου 

(βλέπε σελίδα 35).
XX Ρυθμίστε τις τιμές διοπτριών σε κάθε προσοφθάλμιο φακό με τον 

δακτύλιο ρύθμισης (2).

� � �

Ρυθμίστε την απόσταση ματιών και τη θέση κόρης οφθαλμού
XX Ρυθμίστε τη διακορική απόσταση με τον δακτύλιο ρύθμισης (3).
XX Ρυθμίστε με τον περιστροφικό δακτύλιο (1) τη θέση κόρης 

οφθαλμού.

8.6 Τοποθέτηση του προστατευτικού 
τζαμιού στον αντικειμενικό φακό

XX Τοποθετήστε το αποστειρωμένο με αέριο προστατευτικό τζάμι 
στον αντικειμενικό φακό κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα σημάδια 
στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 (4) και στο 
προστατευτικό τζάμι (5) να συμπίπτουν.

�

�

�

�
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XX Εισαγάγετε το προστατευτικό τζάμι προς τα πάνω στο μάνδαλο 
μπαγιονέτ στην κατεύθυνση (α).
XX Περιστρέψτε το προστατευτικό τζάμι στην κατεύθυνση (b) μέχρι 

να ασφαλίσει.

8.7 Τοποθέτηση αποστειρωμένων 
χειριστηρίων

Τα περιστροφικά κουμπιά του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica M525 F20/CT20 μπορούν να καλύπτονται με αποστειρούμενα 
καλύμματα.

Καλύμματα για περιστροφικά κουμπιά

Τοποθετείτε τα καλύμματα και όταν χρησιμοποιείτε 
αποστειρωμένα καλύμματα μίας χρήσης. Έτσι είναι πιο 
εύκολο να πιάσετε τα χειριστήρια.

XX Περάστε τα αποστειρούμενα με ατμό καλύμματα (1) πάνω στο 
κουμπί ρύθμισης της διαμέτρου του πεδίου φωτισμού και το 
κουμπί ρύθμισης της απόστασης εργασίας.

�

XX Τοποθετήστε τα αποστειρούμενα με ατμό καλύμματα των 
εγκατεστημένων προαιρετικών εξαρτημάτων (αν υπάρχουν).

Κάλυμμα για τον ποδοδιακόπτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης!
XX Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί ενδεχόμενη επαφή του αποστειρωμένου 
καλύμματος με μη αποστειρωμένα αντικείμενα.

Προστατέψτε τον ποδοδιακόπτη από ρύπους, τοποθετώντας 
τον σε πλαστική σακούλα.

Αποστειρωμένο κάλυμμα για τη βάση

Γενικές σημειώσεις:
• Αν ολόκληρο το σύστημα καλυφθεί μέχρι το δάπεδο με 

αποστειρωμένο κάλυμμα, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί 
ελεγχόμενα ο φωτισμός λόγω υπερθέρμανσης.

• Εφαρμόστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αποστειρωμένου 
καλύμματος.

2

XX Ενεργοποιήστε τον κύριο φωτισμό.
XX Λύστε τα φρένα και εκτείνετε τον περιστροφικό βραχίονα.
XX Φορέστε αποστειρωμένα γάντια.
XX Τοποθετήστε όλα τα αποστειρωμένα χειριστήρια.
XX Αποσυσκευάστε προσεκτικά το αποστειρωμένο κάλυμμα και 

καλύψτε με αυτό το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/
CT20 μέχρι τον περιστροφικό βραχίονα.

Φροντίστε ώστε οι οπές αερισμού (2) να μην είναι 
καλυμμένες.

XX Στερεώστε το προστατευτικό τζάμι στον αντικειμενικό φακό.
XX Σφίξτε, χωρίς υπερβολική δύναμη, τις ταινίες του 

αποστειρωμένου καλύμματος. Πρέπει να τοποθετείται κατά 
τρόπο που δεν δημιουργεί περιορισμούς στις κινήσεις. 
XX Ελέγξτε τα περιθώρια των κινήσεων.
XX Στερεώστε προσεκτικά το αποστειρωμένο κάλυμμα στις 

χειρολαβές. 
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8.8 Μονάδα ελέγχου με οθόνη αφής
Δομή των μενού

1

2

3

4

5

1 Γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες "Main", "Speed", "Menu" και 
"Help"

2 Γραμμή κατάστασης
3 Ενδείξεις: πτερύγιο της μονάδας φωτισμού ανοικτό/κλειστό
4 Κουμπί ενεργοποίησης της λειτουργίας Bright Care™
5 Περιοχή ενδείξεων

Σχετικά με τη ρύθμιση του μενού γλώσσας, επικοινωνήστε με 
την τεχνική εξυπηρέτηση Leica.

Πληκτρολόγηση του ονόματος του χειρουργού
XX Πατήστε το κουμπί "User" στο κύριο μενού.

Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού επιλογής:

XX Πατήστε το κουμπί "Load User".
Εμφανίζεται το μενού επιλογής με όλα τα αποθηκευμένα ονόματα.

XX Επιλέξτε τον επιθυμητό ιατρό.
Το κύριο μενού εμφανίζεται ξανά. Οι ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν 
για τον επιλεγμένο ιατρό εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.



Χειρισμός

 Leica M525 F20/CT20 / Αναφ. 10 715 156 / Έκδοση 01 33

Λήψη των ρυθμίσεων ενός ιατρού και αποθήκευσή τους  
με νέο όνομα

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις οποιουδήποτε ιατρού επιθυμείτε 
και να τις αποθηκεύσετε με νέο όνομα.
XX Επιλέξτε τον ιατρό με τις ρυθμίσεις που προσεγγίζουν 

περισσότερο αυτές που προτιμάτε (βλέπε σελίδα 35).
XX Πατήστε το κουμπί "User" στο κύριο μενού.
XX Στο μενού επιλογής που ακολουθεί, πατήστε το κουμπί "Save 

actual settings".
Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης:

XX Εισαγάγετε το νέο όνομα και επιβεβαιώστε πατώντας OK.
Εμφανίζεται το μενού επιλογής με όλα τα αποθηκευμένα ονόματα.

XX Από τη λίστα επιλογής, κάντε κλικ στη θέση όπου θα αποθηκευτεί 
ο/η ιατρός και οι ρυθμίσεις του/της.

XX Επιβεβαιώστε το ακόλουθο μήνυμα προειδοποίησης πατώντας OK.

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύτηκαν με νέο όνομα.

Επιλογή αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών

Για δική σας ευκολία, η Leica Microsystems έχει αποθηκεύσει 
προεπιλεγμένες τιμές με τους συχνότερους τύπους επεμβάσεων. 
Μπορείτε να τις προβάλετε κατά βούληση.
XX Πατήστε το κουμπί "User" στο κύριο μενού.
XX Στο μενού επιλογής που ακολουθεί, πατήστε το κουμπί "Load 

Preset User".
Εμφανίζεται ένα μενού επιλογής με τους συχνότερους τύπους 
επεμβάσεων.

XX Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο επέμβασης.
Το μικροσκόπιο μετακινείται στη θέση που αντιστοιχεί στις τιμές. 
Εμφανίζεται το μενού επιλογής με όλα τα αποθηκευμένα ονόματα.
XX Από τη λίστα επιλογής, κάντε κλικ στη θέση όπου θα αποθηκευτεί 

ο/η ιατρός και οι ρυθμίσεις του/της.
XX Επιβεβαιώστε το ακόλουθο μήνυμα προειδοποίησης πατώντας OK.

Οι ρυθμίσεις του επιλεγμένου τύπου επέμβασης αποθηκεύτηκαν με 
νέο όνομα.
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Διαγραφή του ονόματος του ιατρού
XX Πατήστε το κουμπί "User" στο κύριο μενού.

Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού επιλογής:

XX Πατήστε το κουμπί "Delete User".

Εμφανίζεται το μενού επιλογής με όλα τα αποθηκευμένα ονόματα.

XX Επιλέξτε τον ιατρό που θα διαγραφεί.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης.

XX Επιβεβαιώστε το μήνυμα προειδοποίησης πατώντας OK.
Το όνομα και οι ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν για τον επιλεγμένο 
ιατρό διαγράφηκαν.
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Προβολή αποθηκευμένων προεπιλεγμένων τιμών
XX Πατήστε το κουμπί "User" στο κύριο μενού.

Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού επιλογής:

XX Πατήστε το κουμπί "Show Settings".
Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις του χειροδιακόπτη/
ποδοδιακόπτη, των χειρολαβών και του συστήματος παρατήρησης 
και οι ρυθμισμένες ταχύτητες μεγέθυνσης και εστίασης.

Επιλογή τύπου ποδοδιακόπτη/χειροδιακόπτη και ανάθεση 
λειτουργιών
XX Πατήστε το κουμπί "Menu" στο κύριο μενού.

Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού επιλογής:

XX Πατήστε το κουμπί "User settings".
Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού επιλογής:

1

2

345

1

XX Επιλέξτε "Footswitch Progr." χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
βέλους (1).
XX Επιλέξτε τον επιθυμητό ποδοδιακόπτη/χειροδιακόπτη 

χρησιμοποιώντας το κουμπί "Type" (4).
Διαμόρφωση της ανάθεσης:
XX Πατήστε το επιθυμητό κουμπί στον ποδοδιακόπτη/χειροδιακόπτη.

Στις ενδείξεις (5), ανάβει μια πράσινη λυχνία LED στο αντίστοιχο κουμπί. 
XX Στη λίστα επιλογής (3), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (2) 

για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία για το ενεργό κουμπί 
και πατήστε το.

Το κουμπί στον ποδοδιακόπτη/χειροδιακόπτη αντιστοιχίζεται με την 
επιλεγμένη λειτουργία.
XX Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να αντιστοιχίσετε και τα 

άλλα πλήκτρα.
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Αλλαγή των ρυθμίσεων για τις χειρολαβές

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μεμονωμένα τα κουμπιά λειτουργίας (6) 
στις χειρολαβές (π.χ. για να ελέγχετε την ένταση του φωτισμού).

6

6

6

XX Πατήστε το κουμπί "Menu" στο κύριο μενού.
XX Στο μενού επιλογής που ακολουθεί, πατήστε το κουμπί "User 

settings".
Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού επιλογής:

7

8

910

7

XX Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (7) για να επιλέξετε "Handle 
Left" ή "Handle right".

Διαμόρφωση της ανάθεσης:
XX Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στη χειρολαβή.

Στις ενδείξεις (10), ανάβει μια πράσινη κουκκίδα στο αντίστοιχο 
κουμπί λειτουργίας. 
XX Στο πλαίσιο λίστας (9), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους (8) για 

να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία για το ενεργό κουμπί 
λειτουργίας και πατήστε το.

Το κουμπί λειτουργίας αντιστοιχίζεται με την επιλεγμένη λειτουργία.
XX Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να αντιστοιχίσετε 

λειτουργίες στα άλλα κουμπιά λειτουργίας.

Ρυθμίσεις μικροσκοπίου

Σε αυτό το πεδίο μενού, ρυθμίζονται τα προαιρετικά εξαρτήματα που 
χρησιμοποιείτε και η φωτεινότητα της οθόνης αφής.
XX Πατήστε το κουμπί "Menu" στο κύριο μενού.
XX Στο μενού επιλογής που ακολουθεί, πατήστε το κουμπί 

"Maintenance".
Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού επιλογής:

11

Εάν δεν επιλέξετε καμία μεγέθυνση, ο υπολογισμός της 
μεγέθυνσης γίνεται με βάση τη στάνταρ διαμόρφωση: 
διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης στις 30°–150° και 
προσοφθάλμιος φακός μεγέθυνσης 10.

Επιλέξτε το σύστημα παρατήρησης που χρησιμοποιείτε:
XX Επιλέξτε "Tube Settings" με τα πλήκτρα βέλους (1).

Εμφανίζονται όλα τα συστήματα παρατήρησης που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στο Leica M525 F20/CT20.
XX Πατήστε το επιθυμητό σύστημα παρατήρησης.

Το σύστημα παρατήρησης επιλέχτηκε.

Επιλέξτε τον προσοφθάλμιο φακό που χρησιμοποιείτε:
XX Επιλέξτε "IP Settings" με τα πλήκτρα βέλους (3).

Εμφανίζονται όλοι οι προσοφθάλμιοι φακοί που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στο Leica M525 F20/CT20.
XX Πατήστε τον επιθυμητό προσοφθάλμιο φακό.

Ο προσοφθάλμιος φακός επιλέχτηκε.
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Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης αφής:
XX Επιλέξτε "LCD Brightness" με τα πλήκτρα βέλους (1).

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο μενού:

XX Πατήστε μία φορά το κουμπί "+" ή "–".
Η φωτεινότητα της οθόνης αφής αλλάζει κατά 1 μονάδα.
XX Κρατήστε πατημένο το κουμπί "+" ή "–".

Η φωτεινότητα της οθόνης αφής αλλάζει κατά 5 μονάδες.

8.9 Έλεγχος μεγέθυνσης (ζουμ) και 
εστίασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
λανθασμένη απόσταση εργασίας!
XX Όταν εργάζεστε με λέιζερ, να προσαρμόζετε και να 

κλειδώνετε πάντοτε την απόσταση εργασίας του 
μικροσκοπίου στην απόσταση του λέιζερ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βλάβη του μοτέρ ρύθμισης μεγέθυνσης ή εστίασης μπορεί να 
είναι επικίνδυνη για τον ασθενή!
XX Σε περίπτωση που το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης ή το 

μοτέρ ρύθμισης της εστίασης υποστεί βλάβη, ρυθμίστε τη 
μεγέθυνση ή την εστίαση χειροκίνητα (βλ. κεφάλαιο 8.9).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση και την εστίαση χρησιμοποιώ-
ντας τις ράβδους ρύθμισης "Magn." (Μεγέθυνση) και "WD" (Απόστα-
ση εργασίας) στο κύριο μενού ή χρησιμοποιώντας έναν ποδοδιακό-
πτη/χειροδιακόπτη.

Χρήση των ράβδων ρύθμισης στο κύριο μενού

XX Πατήστε μία φορά το κουμπί "+" ή "–".
Η τιμή μεγέθυνσης/εστίασης αλλάζει κατά 1 μονάδα.
XX Κρατήστε πατημένο το κουμπί "+" ή "–".

Η τιμή μεγέθυνσης/εστίασης αλλάζει κατά 5 μονάδες.
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Με τον ποδοδιακόπτη

XX Ρυθμίστε τη μεγέθυνση και την εστίαση πατώντας στα πεντάλ.
Τα πεντάλ μετακινούνται κατά πλάτος ή κατά μήκος.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε λειτουργίες ανεξάρτητα σε κάθε κουμπί 
και πεντάλ (βλέπε σελίδα 35).

Με τις χειρολαβές 

Z

F

Μεγέθυνση (Z): 
• Επάνω κουμπί: Μεγέθυνση της εικόνας
• Κάτω κουμπί: Σμίκρυνση της εικόνας

Εστίαση (F):
• Επάνω κουμπί: Αύξηση της απόστασης εργασίας
• Κάτω κουμπί:  Μείωση της απόστασης εργασίας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε λειτουργίες ανεξάρτητα σε κάθε 
κουμπί (βλέπε σελίδα 35).

Στην οθόνη του μενού "Speed" μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα 
των κινητήρων μεγέθυνσης και εστίασης.
XX Πατήστε το κουμπί "Speed" στο κύριο μενού.

Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού ρύθμισης:

XX Πατήστε μία φορά το κουμπί "+" ή "–".
Η ταχύτητα μεγέθυνσης/εστίασης αλλάζει κατά 1 μονάδα.
XX Κρατήστε πατημένο το κουμπί "+" ή "–".

Η ταχύτητα μεγέθυνσης/εστίασης αλλάζει κατά 5 μονάδες.

Χειροκίνητη ρύθμιση μεγέθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Καταστροφή του μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης!
XX Χρησιμοποιείτε τη χειροκίνητη ρύθμιση της μεγέθυνσης (ζουμ) 

μόνο αν έχει υποστεί βλάβη το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης 
(ζουμ).

XX Αν το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης παρουσιάσει βλάβη, 
μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη μεγέθυνση με το 
περιστροφικό κουμπί (1).

1

XX Πατήστε το περιστροφικό κουμπί (1).
XX Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγέθυνση (ζουμ) με περιστροφή. 
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Χειροκίνητη ρύθμιση της εστίασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σοβαρός τραυματισμός ιστών μπορεί να προκύψει από 
χειροκίνητη προσαρμογή της απόσταση εργασίας!
XX Όταν χρησιμοποιείτε λέιζερ, δεν επιτρέπεται να ρυθμίζετε 

το περιστροφικό κουμπί για τη χειροκίνητη ρύθμιση της 
απόστασης εργασίας.

Αν το μοτέρ ρύθμισης της εστίασης παρουσιάσει βλάβη, μπορείτε να 
ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση με το περιστροφικό κουμπί (2).

2

XX Ρυθμίστε την επιθυμητή εστίαση με το περιστροφικό κουμπί (2).

8.10 Θέση του χειρουργικού 
μικροσκοπίου εκτός λειτουργίας

XX Τερματίστε ενδεχομένως τη διαδικασία καταγραφής στο σύστημα 
τεκμηρίωσης (απώλεια δεδομένων).
XX Φέρτε το χειρουργικό μικροσκόπιο σε θέση μεταφοράς.
XX Κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας στο χειρουργικό μικροσκόπιο.
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9 Προαιρετικά εξαρτήματα
9.1 Διπλός στερεοσκοπικός 

προσαρμογέας

• Επιτρέπει τη θέαση της διαδικασίας σε δεύτερο παρατηρητή

Στον διπλό στερεοσκοπικό προσαρμογέα μπορούν να τοποθετηθούν:
• Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, με δυνατότητα κλίσης  

30°–150°
• Διαιρέτης δέσμης
• Περιστροφικός δακτύλιος 30°
• Πρόσθετα διοφθάλμια συστήματα παρατήρησης 

Κατανομή φωτός: σε κάθε πλευρά 50 %

9.2 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, 
με δυνατότητα κλίσης, με μεταβλητή 
γωνία παρατήρησης 30°–150°

• Με ρύθμιση της θέσης κόρης οφθαλμού για την απόσταση ματιών
• Εστιακή απόσταση f = 170 mm
• Ενσωματωμένοι προσοφθάλμιοι φακοί με ρύθμιση διοπτριών και 

ενσωματωμένη ρύθμιση δακτυλίων εφαρμογής ματιών

9.3 Στερεοσκοπικός προσαρμογέας 
δεύτερου παρατηρητή

• Στερεώνεται στο διαιρέτη δέσμης

9.4 Προσαρμογέας μεγέθυνσης 
εικόνας

• Στερεώνεται στο διαιρέτη δέσμης
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9.5 Προσαρμογέας για εξαρτήματα 
της σειράς Leica M600

• Στερεώνεται στον διαιρέτη δέσμης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου

9.6 Διαιρέτης δέσμης

• Επιτρέπει την παρατήρηση σε δεύτερο άτομο ή την τεκμηρίωση
• Κατανομή φωτός: σε κάθε πλευρά 50 % ή 70 %/30 %

9.7 Τοποθέτηση των εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20!
XX Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε ποτέ 

τα εξαρτήματά του πάνω από το πεδίο της επέμβασης. 
XX Ύστερα από οποιαδήποτε αλλαγή εξαρτημάτων, 

εξισορροπείτε το μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20.
XX Μην υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπτό πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.
XX Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί 

εξισορρόπηση.
Τυχόν ακατάλληλες μετακινήσεις της βάσης μπορεί να 
προκαλέσουν την ανατροπή της. 
XX Λάβετε υπόψη τις σημειώσεις για τον κίνδυνο ανατροπής 

στη σελίδα 6.

Τοποθέτηση διπλού προσαρμογέα δεύτερου παρατηρητή 90°, 
διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης και διαιρέτη δέσμης

�

XX Ξεσφίξτε τη βίδα σύσφιξης (1).
XX Τοποθετήστε το προαιρετικό εξάρτημα στο δακτύλιο 

χελιδονοουράς από την επάνω πλευρά.
XX Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.
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Τοποθέτηση διπλού προσαρμογέα για δεύτερο παρατηρητή και 
προσαρμογέα μεγέθυνσης εικόνας

XX Εισαγάγετε το προαιρετικό εξάρτημα και ελέγξτε αν έχει 
ασφαλίσει.
XX Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης (2) με το χέρι.

9.8 Κατάλογος προαιρετικών 
εξαρτημάτων για επεκτάσεις

• Σύστημα κάμερας Panasonic GP-US932 CSAP/E
• Σύστημα κάμερας Leica HD C100
• Προσαρμογέας βίντεο Leica (Χειροκίνητος (MVA), 

Απομακρυσμένος (RVA))

Επιπλέον προαιρετικά εξαρτήματα
• Ασύρματος ποδοδιακόπτης Leica, 12 λειτουργίες, τύπος B
• Ασύρματος ποδοδιακόπτης Leica, 12 λειτουργίες, τύπος Α
• Ποδοδιακόπτης Leica, 12 λειτουργίες, τύπος B
• Ποδοδιακόπτης Leica, 12 λειτουργίες, τύπος Α
• Ποδοδιακόπτης Leica, 6 λειτουργίες, τύπος B
• Ποδοδιακόπτης Leica, 6 λειτουργίες, τύπος Α
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10 Φροντίδα και συντήρηση
10.1 Υποδείξεις φροντίδας
• Καλύπτετε το όργανο με το προστατευτικό κάλυμμα κατά της 

σκόνης στα διαλείμματα εργασίας.
• Προφυλάξτε από τη σκόνη τα εξαρτήματα που δεν 

χρησιμοποιούνται.
• Απομακρύνετε τη σκόνη με φυσητήρα και μαλακή βούρτσα.
• Καθαρίζετε τους αντικειμενικούς και τους προσοφθάλμιους 

φακούς με πανιά καθαρισμού οπτικών εξαρτημάτων και καθαρό 
οινόπνευμα.

• Προστατεύετε το χειρουργικό μικροσκόπιο από την υγρασία, τους 
ατμούς, τα οξέα καθώς και από αλκαλικές και διαβρωτικές ουσίες.

• Μην αποθηκεύετε χημικές ουσίες κοντά στο όργανο.
• Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από ακατάλληλο 

χειρισμό.
• Τοποθετήστε άλλα φις ή αποσυναρμολογήστε οπτικά συστήματα 

και μηχανικά εξαρτήματα, μόνο αν σας ζητείται κάτι τέτοιο από 
αυτές τις οδηγίες.

• Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από έλαια και λίπη 
(γράσο).

• Μην λιπαίνετε ποτέ τις επιφάνειες οδήγησης και τα μηχανικά 
μέρη.

• Αφαιρείτε τους αδρούς ρύπους με βρεγμένο πανί μιας χρήσης.
• Για την απολύμανση του χειρουργικού μικροσκοπίου, 

χρησιμοποιείτε προϊόντα της κατηγορίας απολυμαντικών μέσων 
επιφανειών που περιέχουν τα ακόλουθα ενεργά συστατικά:
• Αλδεΰδη
• Αλκοόλη
• Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου 

Λόγω του ενδεχόμενου ζημίας των υλικών, δεν είναι 
κατάλληλα τα παρασκευάσματα που περιέχουν:
• Ενώσεις που απελευθερώνουν αλογόνα,
• ισχυρά οργανικά οξέα,
• ενώσεις που απελευθερώνουν οξυγόνο

Λάβετε υπόψη τα στοιχεία των κατασκευαστών των 
απολυμαντικών μέσων.

Συνιστάται η σύναψη συμφωνίας σέρβις με το Τμήμα Σέρβις 
της Leica Microsystems.

Για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του χειρουργικού μικροσκοπίου, 
συνιστάται η επιθεώρηση του προϊόντος σε ετήσια βάση που θα 
καλύπτει τη λεπτομερή λίστα ελέγχου. 
XX Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία σέρβις της 

Leica Microsystems.

10.2 Αντικατάσταση λαμπτήρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ζημιά του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20!
XX Προτού αντικαταστήσετε λαμπτήρες, απενεργοποιήστε το 

χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 και αποσυνδέστε 
το από το ρεύμα.

XX Απενεργοποιήστε τον φωτισμό με τον διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (2).
XX Απενεργοποιήστε το μικροσκόπιο με τον διακόπτη 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1).

21

XX Ξεβιδώστε το περιστροφικό κουμπί (4) κάτω από τη μονάδα 
ελέγχου/φωτισμού και μαζέψτε τη μονάδα φωτισμού (3).

3 4

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!
Το ντουί του φωτισμού θερμαίνεται πολύ.
XX Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, ελέγξτε εάν 

έχει κρυώσει το ντουί.



Φροντίδα και συντήρηση

44 Leica M525 F20/CT20 / Αναφ. 10 715 156 / Έκδοση 01

10.3 Αφαίρεση ελαττωματικού λαμπτήρα
XX Απενεργοποιήστε το όργανο και αποσυνδέστε το.
XX Αποσυνδέστε το φις (1) από τον ελαττωματικό λαμπτήρα.

�

�

�

XX Πιέστε τη γλωττίδα (2) προς τα κάτω.
XX Εκτείνετε τη βάση του λαμπτήρα (3) προς τα πίσω.
XX Τραβήξτε τον λαμπτήρα προς τα κάτω και αφαιρέστε τον προσεκτικά.

XX Μην αφήνετε τον νέο λαμπτήρα στο άκρο του σώματος 
λαμπτήρα (5).
XX Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα ή τον αντανακλαστήρα 

λαμπτήρα.

4

6

5

8

7

XX Τοποθέτηση του νέου λαμπτήρα:

Κατά την τοποθέτηση του νέου λαμπτήρα, βεβαιωθείτε ότι το 
σώμα του λαμπτήρα δεν έχει υποστεί ζημιά.

XX Πιέστε τη γλωττίδα (2) προς τα κάτω.
XX Τοποθετήστε το επάνω μέρος του λαμπτήρα στην ειδική θέση.
XX Ασφαλίστε τη βάση του λαμπτήρα (3) στη γλωττίδα (2). 

Οι γλωττίδες πρέπει να ασφαλίζουν στη θέση τους στη βάση του 
λαμπτήρα.

Μετά την τοποθέτησή του, ο λαμπτήρας πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένος με ακρίβεια για να επιτυγχάνει βέλτιστη 
ισχύ και ψύξη.
Για να ελέγχετε αν η ευθυγράμμιση είναι η βέλτιστη, το σώμα 
του λαμπτήρα διαθέτει μια εγκοπή (6) και η βάση του 
λαμπτήρα μια βίδα (4).
Εάν ο λαμπτήρας έχει εγκατασταθεί σωστά, το κεραμικό 
σώμα (7) πρέπει να εφαρμόζει πλήρως στη βάση του 
λαμπτήρα (8) χωρίς να φαίνεται κενό.

XX Τοποθετήστε ξανά το φις (1).
XX Κλείστε τη μονάδα φωτισμού (9) και βιδώστε το περιστροφικό 

κουμπί (10) κάτω από τη μονάδα ελέγχου/φωτισμού.

Φροντίστε ώστε να μην παγιδευτεί το καλώδιο του λαμπτήρα.

9 10

Κάθε λαμπτήρας xenon έχει προκαθορισμένη διάρκεια ζωής. 
Ο κίνδυνος ζημιάς στον λαμπτήρα αυξάνεται κατά τη 
λειτουργία μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του.
XX Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες μετά από διάρκεια 

λειτουργίας 500 ωρών.
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10.4 Αντικατάσταση ασφαλειών

Προτού αντικαταστήσετε την ασφάλεια, απενεργοποιήστε  
το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 και 
αποσυνδέστε το από το ρεύμα.

Αντικατάσταση ασφαλειών στο ρευματολήπτη
XX Στο κάτω μέρος του οριζόντιου βραχίονα, αφαιρέστε το κάλυμμα 

(1) με ένα κατσαβίδι.
XX Αφαιρέστε τις 2 ασφάλειες από τις υποδοχές και αντικαταστήστε 

τις.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ασφάλειες 6.3 A, βραδείας 
τήξης.

�

�

�

�

Αντικατάσταση ασφάλειας στη βοηθητική πρίζα
XX Ξεβιδώστε την ασφαλειοθήκη (3) στην κάτω πλευρά του 

οριζόντιου βραχίονα.
XX Βγάλτε την ασφάλεια (4) από τη θήκη και τοποθετήστε μία 

καινούργια.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μία ασφάλεια 1 A, βραδείας 
τήξης.

10.5 Έλεγχος λειτουργίας
Φωτισμός

Ο φωτισμός θα πρέπει πάντοτε να παραμένει ανοικτός για 
τουλάχιστον 5 λεπτά. Διαφορετικά, η ένταση του φωτός θα 
μειωθεί γρήγορα.

Ενεργοποιήστε τον φωτισμό στη μονάδα ελέγχου/φωτισμού.
Κατόπιν απενεργοποιήστε το φωτισμό.

Ποδοδιακόπτες
XX Τοποθετήστε τον ποδοδιακόπτη.
XX Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες με τον ποδοδιακόπτη.
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10.6 Επανεπεξεργασία επαναποστει-
ρώσιμων προϊόντων

Τα προϊόντα αυτά είναι επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα 
που παρέχονται από τη Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, όπως περιστροφικά κουμπιά, 
προστατευτικά τζάμια αντικειμενικών φακών και καπάκια.

10.6.1 Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και προστασία 
της υγείας

Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια στον χώρο εργασίας και η προ-
στασία της υγείας των ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η επεξεργασία 
μολυσμένων προϊόντων. Κατά την προετοιμασία, τον καθαρισμό και 
την απολύμανση των προϊόντων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ισχύουσες οδηγίες σχετικά με τη νοσοκομειακή υγιεινή και την 
 πρόληψη μολύνσεων.

10.6.2 Περιορισμοί επανεπεξεργασίας
Η συχνή επανεπεξεργασία επηρεάζει ελάχιστα τα προϊόντα αυτά. Η 
λήξη της διάρκειας ζωής του προϊόντος καθορίζεται συνήθως από τη 
φυσιολογική φθορά ή τις ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση του.

10.6.3 Οδηγίες

Τόπος χρήσης
XX Αφαιρέστε τις επιφανειακές ακαθαρσίες στο χώρο εργασίας με 

πανί μιας χρήσης/χαρτοπετσέτα.

Αποθήκευση και μεταφορά

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Συνιστούμε να εκτελείτε την επανεπεξεργασία ενός προϊόντος 
αμέσως μετά τη χρήση του.

Προετοιμασία καθαρισμού
XX Αφαιρέστε το προϊόν από το χειρουργικό μικροσκόπιο  

Leica M525 F20/CT20.

Χειροκίνητος καθαρισμός

Εξοπλισμός: 
Τρεχούμενο νερό, απορρυπαντικό, οινόπνευμα, πανί μικροϊνών
Διαδικασία:
XX Εκπλύνετε τις επιφανειακές ακαθαρσίες του προϊόντος 

(Θερμοκρασία < 40 °C). Ανάλογα με την ποσότητα των 
ακαθαρσιών, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα μέσου έκπλυσης.
XX Για τον καθαρισμό του οπτικού συστήματος στην περίπτωση 

έντονων ρύπων όπως δαχτυλιές, ίχνη λίπους κτλ., 
χρησιμοποιήστε συμπληρωματικά οινόπνευμα.
XX Στεγνώστε το προϊόν, εκτός από τα οπτικά εξαρτήματα, με πανί 

μιας χρήσης/χαρτοπετσέτα. Στεγνώστε τις οπτικές επιφάνειες με 
πανί από μικρο-ίνες.

Αυτόματος καθαρισμός

Εξοπλισμός: 
Συσκευή καθαρισμού/απολύμανσης

Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συσκευή καθαρισμού/
απολύμανσης για τον καθαρισμό των προϊόντων με οπτικά 
εξαρτήματα. Επίσης, απαγορεύεται ο καθαρισμός των 
οπτικών εξαρτημάτων σε λουτρό υπερήχων, ώστε να μην 
υποστούν ζημιές.

Απολύμανση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης 
"Mikrozid Liquid", σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην 
ετικέτα.

Λάβετε υπόψη ότι οι οπτικές επιφάνειες, αφού απολυμανθούν, 
πρέπει να ξεπλένονται καλά με φρέσκο πόσιμο νερό και, στη 
συνέχεια, με φρέσκο απιονισμένο νερό. Τα προϊόντα πρέπει να 
στεγνώνουν καλά προ της επικείμενης αποστείρωσης.

Συντήρηση

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις

Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας

Ελέγξτε την ασφάλεια του παρελκόμενου των περιστροφικών 
κουμπιών και των χειρολαβών.

Συσκευασία

Ατομική: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυποποιημένη σακούλα από 
πολυαιθυλένιο για την αποστείρωση. Η σακούλα πρέπει να είναι 
αρκετά μεγάλη ως προς τις διαστάσεις του προϊόντος, ώστε να κλείνει 
εύκολα.

Αποστείρωση

Βλ. πίνακα στην επόμενη σελίδα

Αποθήκευση

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις

Επικοινωνία με τον κατασκευαστή

Διεύθυνση της πλησιέστερης αντιπροσωπείας
Η εταιρεία Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, έχει 
επικυρώσει την καταλληλότητα των ανωτέρω οδηγιών προετοιμασίας 
ενός προϊόντος με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του. Ο υπεύθυνος 
της επεξεργασίας είναι εκείνος που φέρει την ευθύνη, ώστε η 
επανεπεξεργασία των προϊόντων με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, 
υλικά και προσωπικό στην εγκατάσταση επανεπεξεργασίας να έχει  
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτόν, απαιτούνται 
αναθεωρήσεις και τακτικοί έλεγχοι της διαδικασίας. Οποιεσδήποτε 
παρεκκλίσεις από τις ανωτέρω οδηγίες πρέπει να εξετάζονται 
προσεκτικά από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, ώστε να αξιολογείται 
η αποτελεσματικότητά τους και οι ενδεχόμενες αρνητικές τους 
συνέπειες.
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10.6.4 Αποστείρωση
Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί μία επισκόπηση των διαθέσιμων, αποστειρώσιμων εξαρτημάτων χειρουργικών μικροσκοπίων της 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Επιτρεπτή διαδικασία αποστείρωσης

Αυτόκαυστο ατμού Αιθυλενοξείδιο

Αρ. παραγγελίας Όνομα 134 °C, t > 10 min. μεγ. 60 °C

10180591 Λαβή τοποθέτησης X  

10428328 Περιστροφικό κουμπί, διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης T X  

10384656 Περιστροφικό κουμπί, διαφανές X  

10443792 Προέκταση μοχλού X  

   

10446058 Προστατευτικό τζάμι, αντικ. φακός πολλαπλής εστίασης  X 1)

10446469 Προστατευτικό τζάμι, αντικ. φακός Leica M680/FL400  X 1)

10446467 Προστατευτικό τζάμι, αντικ. φακός Leica M840/M841  X 1)

   

10445341 Χειρολαβή για το Leica M655, αποστειρώσιμη X  

10445340 Καπάκι για το Leica M655/M695, αποστειρώσιμο X  

10446842 Χειρολαβή για το Leica M400, αποστειρώσιμη X

10448440 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο για τη χειρολαβή Leica M320 X

10448431 Προστατευτικό τζάμι, αντικ. φακός Leica M320 X 1)

10448296 Προστατευτικό τζάμι αντικειμενικού φακού, Leica M720, ανταλλακτικό (συσκευασία των 10 τεμ.) X 1)

10448280 Προστατευτικό τζάμι, αντικ. φακός Leica M720, πλήρες, αποστειρώσιμο X 1)

10448581 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο για το Leica RUV800 X

1) Προϊόντα με οπτικά εξαρτήματα μπορούν να αποστειρωθούν με ατμό υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή 
ενδέχεται να σχηματιστεί ένα στρώμα από κουκίδες και γραμμές στη γυάλινη επιφάνεια, το οποίο μπορεί να μειώσει την οπτική απόδοση.

10.7 Συντήρηση
Γενικά, τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica M525 F20 και Leica M525 CT20 δεν χρειάζονται συντήρηση. Για τη διατήρηση της ασφαλούς 
λειτουργίας και της αξιοπιστίας της συσκευής, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε προληπτικά με τους αρμόδιους φορείς συντήρησης.  
Με τον εν λόγω φορέα μπορείτε να συμφωνήσετε για την πραγματοποίηση περιοδικών ελέγχων και, αν συντρέχει περίπτωση, να συνάψετε  
ένα συμβόλαιο συντήρησης.
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11 Απόρριψη
Για την απόρριψη των προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται η εκάστοτε 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με τη συμμετοχή των αρμόδιων 
εταιρειών απόρριψης. 
Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να ανακυκλώνεται.
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12 Τι να κάνετε όταν..
Λάβετε υπόψη ότι οι οπτικές επιφάνειες, αφού απολυμανθούν, 
πρέπει να ξεπλένονται καλά με φρέσκο πόσιμο νερό και, στη 
συνέχεια, με φρέσκο απιονισμένο νερό. Τα προϊόντα πρέπει να 
στεγνώνουν καλά προ της επικείμενης αποστείρωσης.

12.1 Βλάβες στο χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20

Βλάβη Αιτία Διόρθωση

Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/
CT20 δεν μπορεί να μετακινηθεί ή 
μετακινείται μόνο με μεγάλη δύναμη.

Κάποιο καλώδιο έχει παγιδευτεί. Επανατοποθετήστε το παγιδευμένο καλώδιο.

Οι λειτουργίες δεν μπορούν να εκτελεστούν 
μέσω ποδοδιακόπτη ή των χειριστηρίων στις 
χειρολαβές.

Κάποιο καλώδιο έχει αποσυνδεθεί. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ελέγξτε την υποδοχή του ποδοδιακόπτη.

Οι λειτουργίες αντιστοιχίστηκαν λανθασμένα 
στη μονάδα ελέγχου.

Αλλάξτε την αντιστοίχηση μέσω της μονάδας 
ελέγχου.

Αδυναμία ηλεκτρικής ρύθμισης της 
μεγέθυνσης.

Βλάβη του μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης. Πατήστε το κουμπί μεγέθυνσης.
Ρυθμίστε χειροκίνητα τη μεγέθυνση  
(βλ. κεφάλαιο 8.9).

Ελάχιστο ή καθόλου φως στο χειρουργικό 
μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20.

Ελαττωματικός λαμπτήρας. Χρησιμοποιήστε τον άλλο λαμπτήρα.

Ζημιά του καλωδίου οπτικής ίνας. Ελέγξτε το καλώδιο οπτικής ίνας και 
ενδεχομένως αντικαταστήστε το.

Ο λαμπτήρας δεν τοποθετήθηκε σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας εφαρμόζει 
σωστά. 
Το σώμα του λαμπτήρα πρέπει να εφαρμόζει 
πλήρως στη βάση του λαμπτήρα (βλέπε 
σελίδα 49).

Η εικόνα παύει να είναι ευκρινής μετά την 
αλλαγή της μεγέθυνσης.

Η ισοεστίαση δεν έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια. Ρυθμίστε τις εξατομικευμένες τιμές διοπτριών 
του χειρουργού (βλέπε σελίδα 33).

Η εικόνα δεν παραμένει ευκρινής. Οι προσοφθάλμιοι φακοί δεν εδράζουν 
σωστά.

Βιδώστε καλά τους προσοφθάλμιους 
φακούς.

Οι διοπτρίες δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Ρυθμίστε επακριβώς τις διοπτρίες, σύμφωνα 
με τις οδηγίες (βλ. κεφάλαιο 8.4).

Η εικόνα διαμέσου του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20 
εμφανίζεται σκοτεινή στα άκρα της και το 
πεδίο φωτισμού βρίσκεται εκτός οπτικού 
πεδίου.

Τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν έχουν 
τοποθετηθεί σωστά.

Εγκαταστήστε τα προαιρετικά εξαρτήματα 
με ακρίβεια στις υποδοχές (βλ. κεφάλαιο 7.3).
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12.2 Βλάβες στη βάση

Βλάβη Αιτία Διόρθωση

Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/
CT20 ή ο περιστροφικός βραχίονας 
ανέρχεται/κατέρχεται αυτόνομα ή 
περιστρέφεται.

Ο περιστροφικός φορέας οπτικού 
συστήματος δεν έχει εξισορροπηθεί σωστά.

Εξισορροπήστε το χειρουργικό μικροσκόπιο 
Leica M525 F20/CT20 (βλέπε κεφάλαιο 7.4).

Λανθασμένη όδευση ή μετατόπιση των 
καλωδίων. Τα καλώδια (ενδεχομένως και 
τυχόν πρόσθετα καλώδια βιντεοκάμερας) 
ασκούν δύναμη στο σύστημα.

Τοποθετήστε τα καλώδια σύμφωνα με τις 
οδηγίες εγκατάστασης και μειώστε 
ενδεχόμενες τάσεις.

Η βάση του χειρουργικού μικροσκοπίου 
Leica M525 F20 μετακινείται.

Δεν είναι ενεργοποιημένα τα ποδόφρενα. Ενεργοποιήστε τα ποδόφρενα (βλέπε 
κεφάλαιο 7.1).

Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/
CT20 δεν έχει εξισορροπηθεί σωστά.

Άλλαξε η θέση των εξαρτημάτων μετά την 
εξισορρόπηση.

Εξισορροπήστε το χειρουργικό μικροσκόπιο 
Leica M525 F20/CT20 (βλέπε κεφάλαιο 7.4).

Το εύρος κινήσεων του χειρουργικού 
μικροσκοπίου Leica M525 F20/CT20 είναι 
περιορισμένο (πλευρική περιστροφή, κλίση, 
περιστροφή).

Η βιντεοκάμερα δεν τοποθετήθηκε σωστά 
και αγγίζει τον φορέα του μικροσκοπίου.

Τοποθετήστε σωστά τη βιντεοκάμερα.

12.3 Βλάβες στην τηλεόραση, τη φωτογράφηση

Βλάβη Αιτία Διόρθωση

Οι φωτογραφίες/εικόνες τηλεόρασης δεν 
είναι ευκρινείς (θολές).

Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20/
CT20 ή ο προσαρμογέας μεγέθυνσης βίντεο 
δεν έχει εστιαστεί με ακρίβεια.

Εστιάστε με ακρίβεια και τοποθετήστε 
ενδεχομένως σταυρόνημα.
Ρυθμίστε επακριβώς τις διοπτρίες, σύμφωνα 
με τις οδηγίες.

Οι φωτογραφίες έχουν μπλε απόχρωση. Χρησιμοποιήθηκε λάθος φιλμ. Χρησιμοποιήστε φιλμ φωτός ημέρας.

Εάν η συσκευή σας παρουσιάσει βλάβη που δεν περιγράφεται εδώ, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία της Leica Microsystems.
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13 Τεχνικά χαρακτηριστικά
13.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Σύνδεση ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Επιδαπέδια βάση F20: Κεντρικά στον οριζόντιο βραχίονα  
100-240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz

Βάση οροφής CT20: Οριολωρίδα στην οροφή 
100/120 VAC, 220/240 VAC (±10 %), 
50/60 Hz

Ασφάλεια: 2 × T 6,3 AL/250 V

Κατανάλωση ισχύος

Leica M525 F20: 500 VA

Leica M525 CT20: (120 V ~60 Hz) 1650 VA (ολόκληρο το 
σύστημα, συμπ. τηλεσκοπικής μονάδας)

Leica M525 CT20: (230 V ~50 Hz) 1550 VA (ολόκληρο το 
σύστημα, συμπ. τηλεσκοπικής μονάδας)

Κατηγορία προστασίας: Κατηγορία I

Μονάδες

Μικροσκόπιο M525 
και μονάδα ελέγχου: 24 V DC/80 W

13.2 Βοηθητική πρίζα
Τάση εξόδου: 100–230 VAC

Ασφάλεια: T1 AL, 250 V

Μεγ. επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος της συσκευής άλλου 
κατασκευαστή: 100 VA

Μέγ. επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής γείωσης για ολόκληρο  
το σύστημα μετά τη σύνδεση του Leica M525 F20/CT20 
συμπεριλαμβανομένης της δευτερεύουσας συσκευής: 
 IEC/EN 60601-1:  5 mA

 UL 60601-1:  300 µA

Αν το ρεύμα διαρροής γείωσης υπερβεί την επιτρεπόμενη οριακή 
τιμή, απαιτούνται τα παρακάτω μέτρα:
• Το όργανο δεν πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου  

IEC/EN 60601-1 (ΕΕ) / UL 60601-1 (ΗΠΑ): 
XX Σύνδεση μέσω μετασχηματισrή απομόνωσης.

• Το όργανο πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου  
IEC/EN 60601-1 (ΕΕ) / UL 60601-1 (ΗΠΑ):
XX Δημιουργήστε σύνδεση μέσω εξισορρόπησης δυναμικού  

ή σύνδεση μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης.

13.3 Χειρουργικό μικροσκόπιο 
Διάταξη αλλαγής 
μεγέθυνσης: Μεγέθυνση ζουμ 6:1, μηχανοκίνητη 

δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης

Αποστάσεις εργασίας: 207-470 mm, μηχανοκίνητος, 
αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος 
αντικειμενικός φακός πολλαπλής 
εστίασης, δυνατότητα χειροκίνητης 
ρύθμισης

Εστίαση: Μηχανοκίνητη με αντικειμενικό φακό 
πολλαπλής εστίασης, δυνατότητα 
χειροκίνητης ρύθμισης 

Προσοφθάλμιοι φακοί: Ευρυγώνιοι προσοφθάλμιοι φακοί για 
χρήστες με γυαλιά, 10×, 12,5×

 Ρύθμιση διοπτριών ±5 διοπτρίες, με 
ρυθμιζόμενο δακτύλιο εφαρμογής ματιών

Αντικειμενικοί φακοί: Αντικειμενικός φακός πολλαπλής εστίασης 
Απόσταση εργασίας που ρυθμίζεται 
αδιαβάθμητα από 207 έως 470 mm  
(με μοτέρ)

Φωτισμός: Σύστημα φωτισμού προσαρμοσμένο  
για μικροχειρουργικές επεμβάσεις,  
αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη διάμετρος 
πεδίου φωτισμού με κωδωνοειδή 
κατανομή φωτός. 
Συνεχής ρύθμιση της φωτεινότητας με 
σταθερή θερμοκρασία χρώματος

AutoIris™: Εξαρτώμενη από τη μεγέθυνση 
προσαρμογή της διαμέτρου του πεδίου 
φωτισμού, με δυνατότητα χειροκίνητης 
ρύθμισης και επανενεργοποίησης.

Κύριος φωτισμός: Λαμπτήρας Xenon υψηλής απόδοσης 
180 W μέσω καλωδίου οπτικής ίνας

Εφεδρικός φωτισμός: Λαμπτήρας Xenon υψηλής απόδοσης 
180 W, ηλεκτρικά πλήρως ανεξάρτητη 
τροφοδοσία τάσης 

BrightCare™: Λειτουργία ασφαλείας με περιορισμό  
της φωτεινότητας σε συνάρτηση με την 
απόσταση εργασίας,

Μονάδα ελέγχου: Οθόνη γραφικών LCD με οπίσθιο φωτισμό, 
δυνατότητα αποθήκευσης εξατομικευμέ-
νων ρυθμίσεων χρηστών για έως και δέκα 
χρήστες
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13.4 Οπτικά χαρακτηριστικά
Ολική μεγέθυνση: Με προσοφθάλμιο φακό 10×:  

1,2× έως 12,8×

Οπτικό πεδίο (Ø mm): Με προσοφθάλμιο φακό 10×:  
16,5× έως 180×

13.5 Φορέας μικροσκοπίου
Εύρος περιστροφής: Περιστροφή ± 335°

 Πλευρική περιστροφή ±150°  
(δεξιά/αριστερά)

 Κλίση –30° έως +120° (εμπρός/πίσω)

Εξισορρόπηση: Μηχανοκίνητη μέσω ολισθητήρα  
A/B και C

Φρένα: 1 μηχανικό φρένο για τον άξονα A/B 
1 μηχανικό φρένο για τον άξονα C

13.6 Προαιρετικά εξαρτήματα
Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης: Μεταβλητή γωνία παρατήρησης  

30°–150°, ενσωματωμένη ρύθμιση 
απόστασης ματιών μόνιμα ρυθμισμένη 
στις 45°

Διαιρέτης δέσμης: Δύο έξοδοι στο πλάι με κατανομή φωτός 
50 % προς 50 % ή 70 % προς 30 %

Προσαρμογέας μεγέθυνσης 
εικόνας βίντεο: Μεγέθυνση 3:1, εστιακές αποστάσεις  

35–100 mm, με C-mount, δυνατότητα 
εξατομικευμένης εστίασης

Δεύτερος παρατηρητής: Προσαρμογέας βοηθού 180° με κατανομή 
φωτός 70 % προς 30 % ή στερεοσκοπικός 
προσαρμογέας για δεύτερο παρατηρητή, 
για διαιρέτη δέσμης

13.7 Επιδαπέδια βάση
Χρήση: Μεταφέρει και τοποθετεί το χειρουργικό 

μικροσκόπιο Leica M525 F20/CT20 

Φρένα: 3 μηχανικά φρένα

Εξισορρόπηση: Χειροκίνητη εξισορρόπηση στον 
περιστροφικό φορέα και στον 
περιστροφικό βραχίονα

Χειρολαβές: Αλλαγή μεγέθυνσης (ζουμ)

 Αλλαγή της απόστασης εργασίας για τον 
αντικειμενικό φακό πολλαπλής εστίασης

Πρόσθετο φορτίο: 6,5 kg το ανώτατο από τη διεπαφή 
δακτυλίου χελιδονοουράς του 
χειρουργικού μικροσκοπίου  
Leica M525 F20/CT20

Ύψος μεταφοράς:  1918 mm

Βάρος: Περίπου 229 kg με φορέα οπτικού 
συστήματος και χειρολαβές

13.8 Πρότυπα που ικανοποιούνται
• Οδηγία 93/42/EOK περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλ. 

τροποποιήσεων.
• Ταξινόμηση : Κατηγορία I, σε συμμόρφωση με το Παράρτημα IX, 

κανόνας 1 και κανόνας 12 της Οδηγίας.
• Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές, μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

ασφάλειας στο πρότυπο IEC 60601-1, EN 60601-1, UL 60601-1, 
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα IEC 60601-2, EN 60601-1-2.
• Η Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division διαθέτει 

σύστημα διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών 
προτύπων ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 σχετικά με τη 
διαχείριση της ποιότητας, τη διασφάλιση της ποιότητας και την 
περιβαλλοντική διαχείριση.

13.9 Περιβαλλοντικές συνθήκες
Χρήση: +10 °C έως +40 °C 

+50 °F έως +104 °F

 30 % έως 75 % σχετική ατμοσφαιρική 
υγρασία 
780 mbar έως 1013 mbar ατμοσφαιρική 
πίεση

Φύλαξη: –40 °C έως +70 °C 
–40 °F έως +158 °F 
10 % έως 100 % σχετική ατμοσφαιρική 
υγρασία 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική 
πίεση

Μεταφορά: –40 °C έως +70 °C 
–40 °F έως +158 °F 
10 % έως 100 % σχετική ατμοσφαιρική 
υγρασία 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική 
πίεση
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13.10 Όρια χρήσης
Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica M525 F20 επιτρέπεται να 
λειτουργεί μόνο σε κλειστούς χώρους και πάνω σε σταθερό, επίπεδο 
δάπεδο. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ολίσθησης θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη σε δάπεδα με κλίση που υπερβαίνει τις 0,3°.
Το Leica M525 F20 δεν ενδείκνυται για την κάθοδο σκαλοπατιών 
ψηλότερων από 20 mm.
Για την προσπέραση εμποδίων άνω των 20 mm, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η σφήνα (1) που περιέχεται στη συσκευασία. 

�

XX Τοποθετήστε τη σφήνα (1) μπροστά από το εμπόδιο.
XX Με το χειρουργικό μικροσκόπιο σε θέση μεταφοράς, οδηγήστε το 

πάνω από το εμπόδιο πιάνοντάς το από τη χειρολαβή.
Χωρίς βοηθητικά μέσα μπορεί το Leica M525 F20 να κινηθεί μόνο 
πάνω από εμπόδια μέγ. ύψους 5 mm.

13.11 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(ΗΜΣ)

Περιβάλλον για το οποίο είναι κατάλληλο το όργανο

Νοσοκομεία με εξαίρεση τον εγγύς ενεργό Χειρουργικό εξοπλισμό  
και το δωμάτιο με προστασία ΡΔ ενός συστήματος ME για απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού όπου η ένταση των ΗΜ Διαταραχών είναι 
υψηλή.

Συμμόρφωση IEC 60601-1-2

Εκπομπές • CISPR 11, Κατηγορία A, Ομάδα 1
• Αρμονική παραμόρφωση σύμφωνα με το  

IEC 61000-3-2 Κατηγορία A
• Διακυμάνσεις τάσης και τρεμόπαιγμα σύμφωνα  

με το IEC 61000-3-3, εικόνες 3-7
Ατρωσία • Ηλεκτροστατική εκφόρτιση IEC 61000-4-2: 

CD +/–8 kV, AD +/–15 kV
• Ακτινοβολούμενα πεδία ΡΔ EM IEC 61000-4-3: 

80 – 2700 MHz: 10 V/m
• Πεδία ασύρματης εγγύτητας IEC 61000-4-3: 

380 – 5785 MHz: 9 V/m· 28 V/m
• Ηλεκτρικές ταχείες αιφνίδιες μεταβολές και  

κορυφώσεις IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Αγωγοί ηλεκτρικής τροφοδοσίας

• Υπερτάσεις IEC 61000-4-5: 
± 1 kV Αγωγός προς αγωγό 
± 2  kV Αγωγός προς γείωση

• Αγώγιμες διαταραχές, που προκαλούνται από ΡΔ 
πεδία IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Ονομαστικό μαγνητικό πεδίο συχνότητας ρεύματος 
IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Πτώσεις τάσης και διακοπές IEC 61000-4-11: 
σύμφωνα με IEC 60601-1-2:2014
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13.12 Διαμορφώσεις και βάρη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
XX Μην υπερβείτε το μέγιστο επιτρεπτό πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.

Οι βάσεις διαθέτουν τα εξής μέγιστα πρόσθετα φορτία, από τις 
διεπαφές του μικροσκοπίου:

Βάση F20 CT20

Μεγ. πρόσθετο φορτίο 6,5  kg 6,5  kg
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13.13 Σχέδιο διαστάσεων για την επιδαπέδια βάση F20

(Διαστάσεις σε mm)
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13.14 Σχέδιο διαστάσεων για τη βάση οροφής CT20

1692
869430

44
1

33
6

28
4

(Διαστάσεις σε mm)
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14 Παράρτημα
14.1 Λίστα ελέγχου πριν από την 

επέμβαση

Ασθενής .....................................................................................

Χειρουργός .....................................................................................

Ημερομηνία .....................................................................................

Βήμα Διαδικασία Λεπτομέρειες Ελέγχθηκε/Υπογραφή

1 Καθαρισμός των οπτικών 
εξαρτημάτων

XX Ελέγξτε την καθαριότητα των οπτικών σωλήνων, των προσοφθάλμιων 
φακών και ενδεχομένως των εξαρτημάτων τεκμηρίωσης.
XX Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους.

2 Τοποθέτηση εξαρτημάτων XX Κλειδώστε το Leica M525 F20/CT20 στη θέση του και εγκαταστήστε  
όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα στο μικροσκόπιο ώστε να είναι έτοιμο 
για χρήση (βλέπε κεφάλαιο 7.3).
XX Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη αν χρησιμοποιείται.
XX Ελέγξτε την εικόνα της κάμερας στην οθόνη και ευθυγραμμίστε την αν 

χρειάζεται.

3 Έλεγχος ρυθμίσεων της 
διάταξης οπτικών σωλήνων

XX Ελέγξτε τη ρύθμιση του σωλήνα και του προσοφθάλμιου φακού για τον 
επιλεγμένο χρήστη.

4 Εξισορρόπηση XX Εξισορροπήστε το Leica M525 F20/CT20 (βλέπε κεφάλαιο 7.4).
XX Γυρίστε τις χειρολαβές προς τα εμπρός και κρατήστε τις.

Απελευθερώνονται όλα τα φρένα.
XX Ελέγξτε την εξισορρόπηση.

5 Έλεγχος λειτουργίας XX Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
XX Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο.
XX Ενεργοποιήστε τον φωτισμό.
XX Ελέγξτε τον Κύριο φωτισμό 1 και τον Κύριο φωτισμό 2 πριν από τη 

χειρουργική επέμβαση. Βεβαιωθείτε ότι η απομένουσα διάρκεια ζωής 
επαρκεί για το προγραμματισμένο χειρουργείο.
XX Αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς λαμπτήρες πριν από το χειρουργείο.
XX Ελέγξτε την ετοιμότητα για λειτουργία του κινητήρα μεγέθυνσης και 

του κινητήρα εστίασης.
XX Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες των λαβών και του ποδοδιακόπτη.
XX Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρήστη στη μονάδα ελέγχου για τον επιλεγμένο 

χρήστη.

6 Τοποθέτηση στη 
χειρουργική τράπεζα

XX Τοποθετήστε το Leica M525 F20/CT20 στη χειρουργική τράπεζα, όπως 
απαιτείται, και κλειδώστε το ποδόφρενο (βλέπε κεφάλαιο 7.9).

7 Στειρότητα (ασηψία) XX Τοποθετήστε τα αποστειρωμένα εξαρτήματα και το αποστειρωμένο 
κάλυμμα εάν χρησιμοποιείται (βλέπε κεφάλαιο 7.3).

8 Τελική εργασία XX Ελέγξτε ότι όλος ο εξοπλισμός βρίσκεται στη σωστή θέση (όλα τα 
καλύμματα τοποθετημένα, οι πόρτες κλειστές).
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Η γόνιμη συνεργασία "με το χρήστη, για το χρήστη" αποτελούσε πάντοτε τη βάση της 
πρωτοπορίας της Leica Microsystems. Πάνω σε αυτήν τη βάση αναπτύξαμε τις πέντε 
αξίες της εταιρείας μας: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science 
και Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIon
Τι περιμένει ένας χειρουργός από ένα εξαιρετικό χειρουργικό μικροσκόπιο;
Καθαρές, ευκρινείς εικόνες και ένα προσαρμοζόμενο σύστημα που να ανταποκρίνεται  
στις ανάγκες του και στις ανάγκες του προσωπικού του χειρουργείου.

Καινοτομίες για την ιατρική πρακτική
Από το πρώτο χειρουργικό μικροσκόπιο με ευρυγώνιο οπτικό σύστημα την δεκαετία  
του 1980 έως τα πρώτα μικροσκόπια με οριζόντιο οπτικό σύστημα και φωτισμό LeD,  
η Leica Microsystems πρωτοπορούσε πάντοτε στο σχεδιασμό χειρουργικών 
μικροσκοπίων.

Οι καινοτομίες της Leica αντικατοπτρίζονται στα συστήματα HD video και φθορισμού 
όπως και στα συστήματα απεικόνισης αμφιβληστροειδούς. Στόχος μας η διάθεση 
υπερσύγχρονης τεχνολογίας στο χειρουργό, προσφέροντας απόδοση, εργονομία και 
αποτελέσματα για τον ασθενή.

Leica Microsystems – μία διεθνής εταιρεία με ένα παγκόσμιο και αξιόπιστο δίκτυο 
εξυπηρέτησης πελατών:

Παγκοσμίως σε δράση  Τηλ.   Φαξ
Η.Π.Α. ∙ Buffalo Grove/Illinois  +1  800 248 0123  +1  847 405 0164
Καναδάς ∙ Concord/ontario  +1  800 248 0123  +1  847 405 0164

Αυστραλία ∙ north Ryde/nSW  +61  2 8870 3500  +61  2 9878 1055

Αυστρία ∙ Wien  +43  1 486 80 50 0  +43  1 486 80 50 30
Βέλγιο ∙ Diegem  +32  2 790 98 50  +32  2 790 98 68
Δανία ∙ Ballerup  +45  4454 0101  +45  4454 0111
Γαλλία ∙ nanterre Cedex  +33  811 000 664  +33  1 56 05 23 23
Γερμανία ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00  +49  64 41 29 41 55
Ιταλία ∙ Mailand  +39  02 574 861  +39  02 574 03392
Κάτω Χώρες ∙ Rijswijk  +31  70 4132 100  +31  70 4132 109
Πορτογαλία ∙ Lissabon  +351  21 388 9112  +351  21 385 4668
Ισπανία ∙ Barcelona  +34  900 210 992  +34  93 494 95 40
Σουηδία ∙ Kista  +46  8 625 45 45  +46  8 625 45 10
Ελβετία ∙ Heerbrugg  +41  71 726 34 34  +41  71 726 34 44
Ηνωμένο Βασίλειο ∙ Milton Keynes  +44  800 298 2344  +44  1908 246 312

Κίνα ∙ Hongkong  +852  2 564 6699  +852  2 564 4163
 ∙ Shanghai  +86  21 6039 6000  +86  21 6387 6698
Ιαπωνία ∙ Tokio  +81  3 6758 5670  +81  3 5155 4336
Κορέα ∙ Seoul  +82  2 514 65 43  +82  2 514 65 48
Σιγκαπούρη  +65  6779 7823  +65  6773 0628

www.leica-microsystems.com
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