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Kiitos, että olet hankkinut Leica-leikkausmikroskooppijärjestelmän.
Olemme pitäneet järjestelmiemme kehittelyssä erittäin tärkeänä yksinkertaista, 
helppoa käyttöä. Pyydämme sinua kuitenkin lukemaan tämän käyttöohjeen 
huolellisesti, jotta oppisit tuntemaan Leica-leikkausmikroskooppisi edut ja 
käyttämään mikroskooppia parhaalla mahdollisella tavalla.
Saat Leica Microsystemsin tuotteita ja palveluja koskevia tietoja sekä lähimmän 
Leican edustajan osoitteen kotisivuiltamme osoitteesta 

www.leica-microsystems.com

Kiitos, että olet valinnut tuotteemme. Toivomme, että nautit uuden Leica 
Microsystems -leikkausmikroskoopin laadusta ja toiminnoista.

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

Oikeudellinen huomautus
Pidätämme oikeuden muuttaa kaikkia spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta.
Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot liittyvät suoraan välineiden käyttämiseen. 
Lääketieteelliset päätökset ovat kliinikon vastuulla.
Leica Microsystems on tehnyt kaikkensa toimittaakseen täydellisen ja selkeän 
käyttöohjeen, joka selvittää kaikki tuotteen käytön tärkeimmät seikat. Jos tarvitset 
tuotteen käyttöön liittyviä lisätietoja, ota yhteyttä Leican paikalliseen edustajaan.
Älä koskaan käytä Leica Microsystemsin lääkinnällistä tuotetta, jos et ymmärrä 
tuotteen käyttöä ja toimintaa täysin.

Vastuu
Katso vastuutamme koskevat tiedot myynnin vakioehdoista ja -edellytyksistä. 
Mikään tässä oikeudellisessa huomautuksessa ei rajoita vastuutamme millään 
tavalla, joka ei ole sallittu lakisääteisesti, eikä sulje pois vastuustamme mitään, 
mitä ei saa sulkea pois lakisääteisesti.
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Tämä käyttöohje koskee seuraavia järjestelmiä:
• Leica M525 F20
• Leica M525 CT20
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1 Johdanto
1.1 Tämä käyttöohje
Tässä käyttöohjeessa kuvaillaan Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskooppia.

Nämä käyttöohjeet sisältävät käyttöä koskevien 
ohjeiden lisäksi tärkeitä turvaohjeita (katso luku 
"Turvaohjeet").

XX Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen tuotteen 
käyttöönottoa.

1.2 Käyttöohjeessa käytetyt kuvakkeet
Käyttohjeessa käytetyillä kuvakkeilla on seuraavat merkitykset:

Kuvake Varoitussana Merkitys

Varoitus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai väärästä käytöstä, jotka 
voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin 
tai kuolemaan. 

Varo Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai väärästä käytöstä, jotka 
voivat johtaa lieviin tai kohtalaisiin 
vammoihin, jos niitä ei vältetä. 

Huomautus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai väärästä käytöstä, jotka 
voivat johtaa huomattaviin aineellisiin, 
taloudellisiin tai ympäristövahinkoihin, 
jos niitä ei vältetä.

Käyttökelpoisia tietoja, jotka auttavat 
käyttäjää käyttämään tuotetta oikein ja 
tehokkaasti. 

XX  Kehotus toimia; tässä sinun on tehtävä 
jotakin.

Tekninen dokumentaatio ja kokoamisohjeet

Tekninen dokumentaatio on osa ”Kokoamisohjeet”-asiakirjaa.

2 Tuotteen tunnistus
Tuotteen tyyppi ja sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen,  
joka sijaitsee vaakavarren alapuolella.
XX Kirjoita tiedot alla olevalle riville ja ilmoita ne, kun asioit 

edustajamme tai huollon kanssa. 

Tyyppi Sarjanro

 
...

 
...

2.1 Valinnaiset tuoteominaisuudet
Saatavilla on erilaisia tuoteominaisuuksia ja varusteita.  
Niiden saatavuus vaihtelee maasta maahan ja on paikallisten 
sääntelyvaatimusten alainen. Tiedustele saatuvuutta paikalliselta 
jälleenmyyjältä.
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3 Turvaohjeet
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi edustaa uusinta 
tekniikkaa. Siitä huolimatta käytön aikana voi esiintyä 
vaaratilanteita.
XX Noudata siitä syystä aina näitä käyttöohjeita ja erityisesti 

turvallisuusohjeita.

3.1 Käyttötarkoituksen mukainen 
käyttö

• Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi on optinen 
instrumentti, ja se on tarkoitettu kohteiden tarkasteluun 
suurennuksen ja valaistuksen avulla. Sitä voidaan käyttää 
havainnointiin ja dokumentointiin sekä ihmisten ja eläinten 
hoitoon.

• Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin käytössä on 
noudatettava erityisiä sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevia varotoimia. 

• Kannettavat ja mobiilit sekä kiinteästi asennetut suurtaa-
juusviestintälaitteet voivat heikentää Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskoopin toimintakykyä.

• Leica M525 F20/CT20 on tarkoitettu ainoastaan 
ammattikäyttöön.

VAROITUS

Ei sovellu käytettäväksi silmäleikkauksissa!

3.2 Käyttöä koskevia huomautuksia
• Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikrokooppia käytetään 

pääasiassa korva-, nenä- ja kurkkuleikkauksissa, neurologisessa 
kirurgiassa, plastiikka- ja rekonstruktiivisessa kirurgiassa  
ja hammaskirurgiassa sairaaloissa, klinikoilla ja muissa 
terveydenhoitolaitoksissa.

• Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppia saa käyttää 
ainoastaan suljetussa tilassa, ja se on asetettava tukevalle 
lattialle tai kiinnitettävä kattoon.

• Nämä ohjeet on tarkoitettu lääkäreille, sairaanhoitajille ja 
muulle lääkinnälliselle ja tekniselle henkilökunnalle, jotka 
 valmistelevat, käyttävät tai huoltavat laitetta asianmukaisen 
koulutuksen saatuaan. Laitteen omistajan/toiminnanharjoitta-
jan vastuulla on kouluttaa ja opastaa koko käyttöön osallistuva 
henkilökunta.

3.3 Vasta-aiheet
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppia EI voi käyttää 
silmäleikkauksissa.

3.4 Ohjeita omistajalle
XX Varmista, ettäLeica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppia 

käyttävät vain henkilöt, joilla on käyttöön tarvittava pätevyys.
XX Vain koulutettu henkilökunta saa käyttää Leica M525 F20/CT20 

-leikkausmikroskooppia.
XX Varmista, että käyttöohje on aina käytettävissä 

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin käyttöpaikalla.
XX Tarkasta säännöllisesti, että henkilökunta noudattaa 

turvaohjeita.
XX Opasta uudet käyttäjät huolellisesti ja selitä varoituskilpien ja 

-ohjeiden merkitys.
XX Määrää asetusten tekemisen, käytön ja huollon vastuualueet. 

Valvo niiden noudattamista.
XX Käytä Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppia vain, jos 

siinä ei ole vikoja.
XX Ilmoita havaituista, mahdollisesti loukkaantumisia tai haittoja 

aiheuttavista tuotevioista viipymättä Leican edustajalle tai 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
CH-9435 Heerbrugg, -yhtiölle.
XX Jos käytät Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin kanssa 

muiden valmistajien välineitä, varmista, että kyseiset 
valmistajat vahvistavat yhdistelmän turvallisen käytön. 
Noudata lisätarvikkeiden käyttöohjeita.

• Hävitä Leica M525 F20/CT20 sen odotettavissa olevan käyttöiän 
päätyttyä jätehuoltoa koskevien kansallisten säännösten 
mukaisesti.

• Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppien kanssa saa 
käyttää vain seuraavia varusteita: 
• Tämän käyttöohjeen luvussa 10.2 kuvatut 

Leica Microsystems -värusteet.
• Muut varusteet, joiden teknisesti turvallisen käytön  

Leica on vahvistanut.
• Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin muutokset tai 

huollon saavat tehdä vain teknikot, jotka Leica on nimenomaan 
valtuuttanut tekemään kyseiset työt.

• Huoltotöissä saa käyttää vain Leica Microsystemsin alkuperäisiä 
osia.

• Kunnossapitotöiden ja teknisten muutosten jälkeen laite on 
säädettävä uudelleen teknisten säännöstemme mukaisesti.

• Jos laitteen muutostöihin tai kunnossapitoon osallistuu 
 valtuuttamattomia henkilöitä, jos kyseessä on epäasianmukai-
nen huolto (mikäli me emme suorita huoltoa), tai jos laitetta 
käsitellään epäasianmukaisesti, Leica Microsystems ei ota 
 asiasta vastuuta.

• Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin vaikutus muihin 
laitteisiin on testattu standardin EN 60601-1-2 mukaisesti. 
Järjestelmä on läpäissyt emissio- ja immuniteettikokeen. 
Sähkömagneettista ja muuta säteilyä koskevia tavallisia 
varotoimenpiteitä ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava.
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• Käyttöpaikan sähköasennuksen on oltava kansallisten normien 
mukainen. 
Suosittelemme vikavirtasuojakytkintä (FI-suoja).

• Kuten kaikkiin muihinkin leikkaussalin laitteisiin, myös tähän 
järjestelmään voi tulla toimintahäiriötä. Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division, suosittelee sen takia pitämään 
varalla toista järjestelmää, joka voidaan tarvittaessa ottaa 
käyttöön leikkauksen aikana.

• Vain laitteen mukana toimitetun virtajohdon käyttö on sallittu.
• Virtajohdossa on oltava suojajohdin ja johdon on oltava 

vioittumaton.
• Verkkojohto on varmistettava mekaanisesti verkkopistorasiaan 

vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi.
• Ainoastaan lääkärit ja lääketieteellinen henkilökunta saavat 

käyttää Leica Microsystems -leikkausmikroskooppia. Heillä on 
oltava riittävä pätevyys ja heidät on oltava opastettu laitteen 
käyttöön. Erikoiskoulutus ei ole tarpeen.

• Sähkölaitteiden liittäminen lisäpistorasiaan johtaa 
”ME-järjestelmän” muodostumiseen ja voi johtaa turvallisuuden 
tason heikkenemiseen. ”ME-järjestelmiä” koskevia vastaavia 
vakiovaatimuksia on noudatettava.

• Leica M525 F20/CT20 -mikroskoopin mitään osia ei saa huoltaa 
tai kunnossapitää, kun sitä käytetään parhaillaan potilaalle.

• Lamppuja ei saa vaihtaa, kun mikroskooppia käytetään 
parhaillaan potilaalle.

• Tämän välineen käyttöä muiden välineiden lähellä tulee välttää, 
koska se voi johtaa väärään toimintaan. Jos tällainen käyttö on 
tarpeen, tätä välinettä ja muita välineitä tulee tarkkailla, jotta 
niiden normaali toiminta voidaan varmistaa.

• Muiden kuin valmistajan määrittämien tai toimittamien 
varusteiden ja kaapeleiden käyttö voi johtaa tämän välineen 
sähkö magneettisten päästöjen lisääntymiseen tai sähkö-
magneettisen häiriönsiedon vähentymiseen ja laitteen  
väärään toimintaan.

• RF-viestintälaitteita (mukaan luettuna oheislaitteet, esim. 
antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei saa käyttää 30 cm 
lähempänä mitään Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin 
osaa valmistajan määrittämät kaapelit mukaan luettuna. 
Seurauksena voi muuten olla näiden välineiden tehon 
heikkeneminen.

Huomautus:
Tämän laitteen PÄÄSTÖominaisuudet tekevät siitä sopivan 
teollisuusalueilla ja sairaaloissa käytettäväksi (CISPR 11 luokka A). 
Jos laitetta käytetään asuinympäristässä (vaatii tavallisesti CISPR 11 
luokkaa B), se ei ehkä tarjoa riittävää suojaa radiotaajuisilta 
viestintäpalveluilta. Käyttäjän on tarvittaessa ryhdyttävä korjaaviin 
toimenpiteisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi laitteen sijoittaminen 
toiseen paikkaan tai sen suuntaaminen uudelleen.

3.5 Ohjeita käyttäjälle
XX Noudata tässä kuvattuja ohjeita.
XX Noudata työnantajan ohjeita työjärjestyksestä ja 

-turvallisuudesta.
XX Tarkista valaistuksen voimakkuus ennen leikkausta ja sen 

aikana.
XX Älä siirrä järjestelmää, jos jarruja ei ole vapautettu.
XX Käytä järjestelmää vain, kun kaikki välneet on asennettu  

oikein (kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).
XX Huolehdi siitä, että ilmanvaihtoaukkoja ei peitetä.  

Laite voi muuten kuumentua liikaa.

Vakavuus (vain lattiajalustat)

Kun laitetta siirretään leikkaussalissa, kääntövarsi on taitettava  
ylös ja lukittava ja jarrujen on oltava lukittuina, koska kääntövarsi  
ei muuten voi olla hallittavissa ja jalusta voi kaatua.

Liikkuvista osista aiheutuva vaara

Tässä kohdassa mainitsemme käyttötilanteita, joissa 
huolimattomuus voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
• Kiinnitä varusteet ja suorita tasapainotus aina ennen  

leikkausta ja muualla kuin leikkausalueen yläpuolella.
• Älä pidä kättäsi kaasujousen ja kääntövarren välissä.  

Se voi jäädä puristuksiin kääntövarren siirron yhteydessä.
• Älä pidä sormia mikroskoopin ja tarkenninmoottorin välissä. 

Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Lattiajalusta
• Siirrä laitetta aina työntämällä; älä koskaan vedä sitä. Jos käytät 

kevyitä kenkiä, jalkasi voivat jäädä jalustan suojuksen alle.
• Jalkajarrujen on oltava lukittuina koko leikkauksen ajan.

Sähköliitännät

Ainoastaan valtuutettu henkilökunta saa avata ohjauslaitteen.

Lisätarvikkeet

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppien kanssa saa käyttää 
vain seuraavia varusteita:
• Tässä käyttöohjeessa mainitut Leica Microsystemsin varusteet.
• Muut varusteet, joiden teknisesti turvallisen käytön Leica on 

vahvistanut.
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3.6 Käyttövaarat
3.6.1 KallistumisvaaraKippgefahren

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.

Älä koskaan kuljeta jalustaa kääntövarren 
ojennetussa asennossa.

Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.

Älä anna kohtisuorien tai vaakasuorien voimien 
kohdistua jalustaan ojennetussa asennossa.

Sulje jalkajarrut aina, kun järjestelmää ei siirretä.
Avaa jalkajarrut aina, kun järjestelmää siirretään.
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VAROITUS

Loukkaantumisen vaara:
• Kääntövarren kontrolloimaton kääntyminen!
• Jalustan kallistuminen!
• Jos ei käytetä tukevia kenkiä, jalat voivat jäädä pohjaosan 

alle!
• Leikkausmikroskoopin äkillinen jarrutus 

ylitsepääsemättömällä kynnyksellä!
XX Laita Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppi aina 

kuljetusasentoon ennen kuljetusta.
XX Älä koskaan kuljeta jalustaa yksikön ojennetussa 

asennossa.
XX Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.
XX Työnnä aina Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppia;  

älä koskaan vedä sitä.

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
XX Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin saa liittää 

vain maadoitettuun suojapistorasiaan.

VAROITUS

Kallistumisvaara luvattoman kuormituksen yhteydessä!
XX Mikroskoopin liittymän kuormitus saa olla enintään 

6,5 kg.

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä Leica M525 F20/CT20 -leikkaus-
mikroskooppi aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
XX Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella. 
XX Tasapainota Leica M525 F20/CT20 jokaisen varustelun 

jälkeen.
XX Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.
XX Älä avaa jarruja tasapainottamattomassa tilassa.

Jalustan väärät liikkeet voivat johtaa jalustan 
kallistumiseen. 
XX Huomioi kallistumisen vaaraan liittyvät huomautukset 

sivulla 6.

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
XX Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin saa liittää 

vain maadoitettuun suojapistorasiaan.

VAROITUS

Valaistuksen katkeaminen voi olla vaarallista potilaalle!
XX Jos yhteen ksenonlamppuun tulee vikaa, kytke 

välittömästi toiseen ksenonlamppuun.

VAROITUS

Kudoksen kuumeneminen!
Kudoksen hallitsematon kuumeneminen on mahdollista 
alueella, joka ei ole nähtävissä mikroskoopin kautta.
XX Huolehdi siitä, että valokentän jalkaisija ei ole 

näkökenttää suurempi eikä valonvoimakkuutta  
aseteta liian suureksi

VAROITUS

Väärä työskentelyetäisyys voi johtaa vakaviin 
kudosvaurioihin!
XX Kun käytetään lasereita, mikroskoopin 

työskentelyetäisyys on aina asetettava laserille 
sopivaksi ja lukittava.

VAROITUS

Kudoksen kuumeneminen!
Työskentelyetäisyyden manuaalinen säätö voi johtaa 
vakaviin kudosvaurioihin!
XX Älä säädä työskentelyetäisyyden manuaalisen säädön 

kiertonuppia laserin käytön aikana.

VAROITUS

Tartuntavaara!
XX Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epästeriilien 
osien kanssa.

VAROITUS

Väärä työskentelyetäisyys voi johtaa vakaviin 
kudosvaurioihin!
XX Kun käytetään lasereita, mikroskoopin 

työskentelyetäisyys on aina asetettava laserille 
sopivaksi ja lukittava.

VAROITUS

Työskentelyetäisyyden manuaalinen säätö voi johtaa 
vakaviin kudosvaurioihin!
XX Älä säädä työskentelyetäisyyden manuaalisen säädön 

kiertonuppia laserin käytön aikana.
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VAROITUS

Zoomaus- tai tarkennusmoottorin toimintakatkos voi 
aiheuttaa potilaalle vaaratilanteen!
XX Säädä zoom tai tarkennus manuaalisesti, jos zoomaus- 

tai tarkennusmoottori ei toimi.

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
XX Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.

VAROITUS

Ei sovellu käytettäväksi silmäleikkauksissa!
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VARO

Leikkausmikroskooppi ja lisälaite voivat vaurioitua, jos 
lisäpistorasiaan liitetään hyväksymättömiä lisälaitteita!
XX Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita.  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5.

VARO

Hyväksymättömien lisälaitteiden liittäminen 
lisäpistorasiaan voi johtaa Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskoopin ja lisälaitteen vaurioitumiseen!
XX Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita.  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 13.2.

VARO

Leikkausmikroskooppi voi siirtyä paikoiltaan itsestään!
XX Lukitse jalkajarrut aina paitsi kuljetuksen aikana.

VARO

Palovammojen vaara!
Valaisimen kanta kuumenee hyvin kuumaksi.
XX Tarkista ennen lampun vaihtamista, että kanta on 

jäähtynyt.
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3.7 Kilvet ja kuvakkeet
Vaakavarsi ja kääntövarsi F20

161718

19 20 21 22

10

12

11

9

1

14

14 2
3

5

56

4

13

14

15

7, 8

1
 Max. 6.5 kg

Maks. kuormitus 
optiikan 
kannattimelle

2 +    – A/B-tasapainotus

3

10

5

0 Tasapainotuksen 
asteikon tarra

4

      

Auki/kiinni

5 Puristumisvaarasta 
ilmoittava vaaramerkki

6
 DO NOT USE IN 

OPHTALMOLOGY
Ei sovellu käytettä-
väksi silmäleikkauk-
sissa
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7 Kuumista pinnoista 
ilmoittava 
vaaramerkki

8 Lampun vaihtamisen 
varoitusmerkit*

9 Järjestelmän 
painotarra (F20)

10 Kuljetusasento (F20)

11 ANVISA Reg. No

XXXXXXXXXX

ANVISA-rekiste-
röintinumero  
(vain Brasilia)

12 INMETRO-kilpi  
(vain Brasilia)

13 Lamp 1    Lamp 2  
Lamppu 1/Lamppu 2

14 Kallistumisen vaaran 
vaaramerkki

15 Kääntöalueen tarra

16 Huomio, noudata 
käyttöohjeessa 
annettuja tietoja

17 Tyyppikilpi (F20)

18 Maksimiottoteho

19 Potentiaalintasaus

20   
 

 
 

Maadoitusta koskeva 
huomautus (vain 
Yhdysvallat ja 
Kanada)

  
 

 
 

 

21

���� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

Valmistuskilpi

a Etuliitenumero
b Leica-järjestelmän tuotenro
c Sarjanumero
d Porrastettu numero, joka alkaa numerosta 1 jokaiselle 

erälle
e JJ = vuosi (2 merkkiä)
f MM = kuukausi (2 merkkiä)
g TT = päivä (2 merkkiä)
h Tuotannon aloituspäivä

22 MET-kilpi
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Leica M525 CT20 -kattokiinnike

1

1 Tyyppikilpi
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4 Rakenne
4.1 Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppi

1

2

34

6

7

8

9

10

5

11 12 13 14 15

1 Kääntövarsi
2 Binokulaaritubus
3 Optiikan kannatin
4 Kahva
5 Mikroskoopin kannatin
6 Jalka
7 Kahva
8 Pylväs
9 Ohjauslaite/valaisinyksikkö
10 Vaakavarsi
11 Virransyöttö
12 Sulakkeenpidin (2× 6,3 A, hidas)

13 Potentiaalintasauksen pistorasia 
Leica Leica M525 F20/CT20 -mikroskoopin liittämiseen 
potentiaalintasauslaitteeseen.  
Tämä on osa asiakkaan käyttöpaikan sähköasennusta. 
Huomioi EN 60601-1:n (§ 8.6.7) -standardin asettamat 
vaatimukset.

14 Lisäpistorasia (maks.lähtöteho 100 VA)  
Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5.

15 Sulakkeenpidin (1 A, hidas)

VARO

Leikkausmikroskooppi ja lisälaite voivat vaurioitua, jos 
lisäpistorasiaan liitetään hyväksymättömiä lisälaitteita!
XX Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita.  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5.
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4.2 Leica M525/CT20 -kattokiinnike

1

2

34

5

7

6

8

1 Kääntövarsi
2 Binokulaaritubus
3 Kahva
4 Optiikan kannatin
5 Mikroskoopin kannatin
6 Ohjauslaite/valaisinyksikkö
7 Vaakavarsi
8 CT20 -kattokiinnike
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5 Toiminta
5.1 Tasapainotusjärjestelmä
Tasapainotusjärjestelmää käytetään Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskoopin tasapainottamiseen. Kaikki leikkauksen 
aikana tarvittavat liikkeet voidaan suorittaa kevyesti.
Leica M525 F20/CT2 -leikkausmikroskoopissa tasapainotetaan 
liikesuunnat A ja B.

A

B

Mikroskoopin kannattamessa tasapainotetaan liike C.

C

5.2 Jarrut
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopissa on viisi mekaanista 
jarrua, jotka pysäyttävät jalustan ja leikkausmikroskoopin liikkeet:
Kääntönivelessä (1)
Mikroskoopin kannattimessa (2)
Leikkausmikroskoopin A/B -kelkassa (3)
Vaakavarsi (4)
Vaakavarsi pylvään (5) lähellä

1

2

3

5 4
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5.3 Mikroskoopin kannattimen 
kallistaminen

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopissa mikroskoopin 
kannatinta on mahdollista kallistaa 45° – 70°. 70°-asento jättää 
toiselle kirurgille enemmän tilaa 180°-stereoputken kohdalla.  
45°- ja/tai 70°-asento lukitaan ruuveilla suojuksen (1) alla (katso 
luku 7.10).

45°

70°

5.4 Valaistus
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin valaistus sijaitsee 
ohjauslaitteessa/valaisinyksikössä (3). Se koostuu kahdesta 
ksenonlampusta. 
Jos yhteen ksenonlampuista tulee vikaa, voit vaihtaa toiseen 
ksenonlamppuun vaihtokytkimellä (2).

2 3
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6 Ohjauselementit
6.1 Leica M525 -leikkausmikroskooppi 

ja mikroskoopin kannatin

1
2

3

45674

10

3

9

8

1 C-kelkan manuaalisen tasapainottamisen kiertonuppi
2 C-kelkka
3 Kahvan kiristysvipu
4 Kahva
5 Optiikan kannatin
6 B-kelkka
7 A-kelkka
8 Painike suuntaan – (optiikan kannatin liikkuu eteenpäin)
9 Painike suuntaan + (optiikan kannatin liikkuu taaksepäin)
10 Mikroskoopin kannatin

11

12

13

14

Kahvat (kohta 4)
11 Zoom
12 Tarkennus
13 ALL FREE -painike (ei jarrutustoimintoa, mutta sille voidaan 

kohdistaa muita toimintoja)
14 Valintapainike (ei jarrutustoimintoa, mutta sille voidaan 

kohdistaa muita toimintoja)

16

171819

20

21

15

Optiikan kannatin (kohta 5)

15 Painike, jolla kentän halkaisijan automaattinen säätö voidaan 
aktivoida uudelleen

16 Kiertonuppi, jolla kentän halkaisijaa voidaan muuttaa 
manuaalisesti

17 LED monifokaalitarkennuksen lukitusmekanismin 
osoittamiseen

18 Painike, jolla monifokaalitarkennus voidaan lukita
19 Työskentelyetäisyyden manuaalisen muuttamisen kiertonuppi
20 Työskentelyetäisyyden näyttö
21 Kiertonuppi suurennuksen manuaaliseen säätöön (vain 

hätäkäyttöä varten)
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6.2 Ohjauslaite/valaisinyksikkö

1 2 3

1 Näyttö
2 Virtakytkin
3 Valaistuksen katkaisin

4

4 Valaisimen 1/2 vaihtokytkin

Liitännät ohjauslaitteen/valaisinyksikön alla

5 6 8

910111213

7 7

5 Potentiaalintasauksen pistorasia 
Leica M525 F20/CT20 -mikroskoopin liittämiseen 
potentiaalintasauslaitteeseen. Tämä on osa asiakkaan 
käyttöpaikan sähköasennusta.  
Huomioi EN 60601-1:n (§ 8.6.7) -direktiivin asettamat 
vaatimukset.

6 Virransyöttöliitäntä
7 Sulakkeenpitimet
8 Lisäpistorasia (maks.lähtöteho 100 VA)  

Käyttöä koskevat määräykset, katso tekniset tiedot, luku 13.2.

VARO

Hyväksymättömien lisälaitteiden liittäminen 
lisäpistorasiaan voi johtaa Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskoopin ja lisälaitteen vaurioitumiseen!
XX Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita.  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 13.2.

9 12 V -liitin (kameran DC-virransyöttö)
10 RS 232 -liittymä (MDRS ja Leica-huolto)
11 USB-liittymä (Leica-huolto)
12 CAN-väyläliittymä
13 Jalkakytkin  

Tähän saa liittää vain Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, -yrityksen toimittamia jalkakytkimiä ja 
käsikytkimiä.

Edellä mainittuihin liitäntöihin saa liittää vain 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
-yrityksen hyväksymiä järjestelmiä.
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6.3 Kääntövarsi

1

2

1 Lukitusvipu
2 Tasapainotuksen kiertonuppi

6.4 Jalkakytkin

4

5

4

3 3

Y-

56

6

3 Säädettävät jalkatuet
4 Automaattinen perustarkenninasento
5 Tarkennus (vapaasti kohdistettava, katso sivu 35)
6 Tarkennus (vapaasti kohdistettava, katso sivu 35)

6.5 Käsikytkin

4

56

4 Automaattinen perustarkenninasento
5 Tarkennus (vapaasti kohdistettava, katso sivu 35)
6 Zoom (vapaasti kohdistettava, katso sivu 35)

6.6 CT20 -kattokiinnike

3 2

1

1 Kaukosäätö
2 Kattokiinnike alas
3 Kattokiinnike ylös
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7 Leikkausta edeltävät 
valmistelut

7.1 Kuljetus (vain F20)

VAROITUS

Loukkaantumisen vaara:
• Kääntövarren kontrolloimaton kääntyminen!
• Jalustan kallistuminen!
• Jos ei käytetä tukevia kenkiä, jalat voivat jäädä pohjaosan 

alle!
• Leikkausmikroskoopin äkillinen jarrutus 

ylitsepääsemättömällä kynnyksellä!
XX Laita Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppi aina 

kuljetusasentoon ennen kuljetusta.
XX Älä koskaan kuljeta jalustaa yksikön ojennetussa 

asennossa.
XX Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.
XX Työnnä aina Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppia;  

älä koskaan vedä sitä.

VARO

Leikkausmikroskooppi voi siirtyä paikoiltaan itsestään!
XX Lukitse jalkajarrut aina paitsi kuljetuksen aikana.

Leica M525 F20 -leikkausmikroskoopin vieminen takaisin 
kuljetusasentoon
XX Vedä lukitusvipua (1) ja vie vaakasuoraan asentoon.
XX Tartu kahvoista.
XX Liikuta kääntövartta ylös ja alas, kunnes kuljetuslukitus 

lukkiutuu.
XX Lukitse kaikki jarrut.
XX Vie kääntövarsi kuljetusasentoon.
XX Polkaise jalkajarrun vapautusvivun (3) päälle jalkajarrujen (2) 

vapauttamiseksi.
XX Työnnä Leica M525 F20 -mikroskooppia kädensijasta.

1

2
3
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7.2 Optisten lisätarvikkeiden 
puhdistus

XX Tarkista okulaarien ja objektiivien ja mahdollisten valokuva- tai 
TV-putkien puhtaus.
XX Poista pöly ja lika.

7.3 Varusteiden asentaminen

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
XX Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin saa liittää 

vain maadoitettuun suojapistorasiaan.

VAROITUS

Kallistumisvaara luvattoman kuormituksen yhteydessä!
XX Mikroskoopin liittymän kuormitus saa olla enintään 

6,5 kg.

XX Liitä verkkojohto.
XX Kytke pääkytkin päälle.
XX Lukitse jalkajarrut (katso luku 7.1).
XX Valmistele Leica M525 F20/CT2 -leikkausmikroskooppi 

käyttövalmiiksi asentamalla siihen kaikki tarvittavat varusteet.
XX Paikoita kahvat suoritettavan leikkauksen edellyttämällä 

tavalla.
XX Liitä jalkakytkin ja tarkista asetukset.

7.4 Leica M525 F20/CT2 
-leikkausmikroskoopin 
tasapainotus

XX Leica M525 F20/CT20 -mikroskoopin tasapainottaminen  
(katso luku 7.12).

7.5 Okulaarien säätäminen
XX Säädä silmäväli ja pupilliväli (katso sivu 30).
XX Säädä käyttäjän diopteriarvot (katso sivu 30).

7.6 Ohjauslaitteen konfigurointi
XX Katso sivu 32.
XX Tarkista käsikahvojen asetukset (katso sivu 36).
XX Tarkasta kaikki liitännät ja varusteiden hyvä kiinnitys.

7.7 Toimintatarkastuksen 
suorittaminen

Valaistus

Anna valon palaa aina vähintään 5 minuutin ajan,  
koska valaistusteho heikkenee muuten nopeasti.

XX Kytke valaistus päälle.
XX Käytä valaisimen 1/2 (4, sivu 9) vaihtokytkintä ja tarkista 

kummankin ksenonlampun oikea toiminta.

Jalkakytkin/käsikytkin 
XX Testaa kaikki jalkakytkimen/käsikytkimen toiminnot.

Kahva
XX Tarkista zoomin ja tarkentimen toiminnot.

TV-kamera/monitori ja likkumattomien kuvien kamera

(mikäli käytettävissä)
XX Tarkista TV-monitorissa näkyvä kuva.
XX Kohdista TV ja SLR-kamera mikroskoopin kuvaan.
XX Valokuvaus: Aseta päivänvalofilmi paikoilleen.

Steriiliys
XX Kiinnitä steriilit komponentit ja steriilit suojukset.
XX Avaa jarrut ja tarkista tasapainotus.

Mikroskoopin tasapainottaminen
XX Avaa jarrut AB-kelkassa ja C-kelkassa.
XX Mikroskooppi on tasapainotettava. 
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7.8 CT20 -kattokiinnikkeen 
nostaminen ja laskeminen

CT20 -kattokiinnikettä voidaan nostaa ja laskea sähkötoimisesti. 
Näitä toimintoja voidaan ohjata kaukosäätimessä olevilla 
painikkeilla (1).

XX Aja teleskooppivarsi haluttuun korkeuteen:
XX Aktivoi painike (1). 

 Teleskooppivarren nostaminen ylös 
 Teleskooppivarren laskeminen alas

�

Jatkuvassa kuormituksessa teleskooppivartta saa käyttää 
enintään 1 minuutin ajan 10 minuutin sisällä. 
Kun käyttö on jatkunut keskeytyksettä 2 minuuttia, 
sisäänrakennettu lämpötilakytkin kytkee 
Leica Microsystems -kattokiinnikkeen moottorin  
pois toiminnasta.

7.9 Paikoittaminen leikkauspöydässä 
(vain F20)

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä Leica M525 F20/CT20 -leikkaus-
mikroskooppi aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
XX Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella. 
XX Tasapainota Leica M525 F20/CT20 jokaisen varustelun 

jälkeen.
XX Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.
XX Älä avaa jarruja tasapainottamattomassa tilassa.

Jalustan väärät liikkeet voivat johtaa jalustan 
kallistumiseen. 
XX Huomioi kallistumisen vaaraan liittyvät huomautukset 

sivulla 6.

XX Vie Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppi kuljetusasentoon  
ja avaa jalkajarrut (katso luku 7.1).
XX Siirrä Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppi varovasti 

leikkauspöydän yläpuolelle pitämällä kiinni kahvasta ja  
paikoita se leikkausta varten. 
Katso tietoja paikoitusmahdollisuuksista seuraavilta sivuilta.
XX Lukitse jalkajarru.
XX Paikoita ja liitä jalkakytkin.
XX Liitä potentiaalintasaus ohjauslaitteeseen/valaisinyksikköön.
XX Tarkasta kaikki liitännät ja varusteiden hyvä kiinnitys.
XX Laita jalkakytkin tarvittaessa muovipussiin.
XX Paikoita jalusta siten, että kääntövarren kannattimen 

nivelkohta sijaitsee leikkausalueen yläpuolella.
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Paikoitukseen liittyviä huomautuksia

Käyttömahdollisuudet neurokirurgiassa, kirurgien eri 
työskentelyasemat (mitat mm):

Vaihtoehto 1:

830

580

Vaihtoehto 2:

420

920

Kaikissa näissä käyttötilanteissa mikroskooppi odotetaan 
paikoitettavan siten, että vaakavarren ja kääntövarren välille 
muodostuu 90 asteen kulma edellä olevissa kuvissa näytetyllä 
tavalla.
Kuvissa esitettyä paikoitusta pidetään vakiomenetelmänä, koska se 
mahdollistaa kirurgille suurimman mahdollisen toimintavapauden 
ja optiikan kannattimen siirtämisen eri suuntiin ilman, että 
mikroskoopin jalustaa joudtaan siirtämään.

Kuva yläpuolelta, vaakavarren ja kääntövarren välinen kulma 90°:

Alla olevassa kuvassa näytetään tarra, joka laitetaan 
mikroskooppiin avustamaan kirurgia laitteen paikoittamisessa 
oikeaan asentoon:

1

Asteikko (1) osoittaa suositellut ja kielletyt asennot.

2 3 2

2 suositeltu asento (vihreä)
3 asento, joka ei ole sallittu (punainen)
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7.10 Mikroskoopin kannattimen 
kallistuksen säätäminen (45°/70°)

1

XX Irrota suojus (1).
XX Kierrä irti kaksi ruuvia (2) ja säädä haluttu kallistus.

2

XX Kiinnitä takaisin ja kiristä kaksi ruuvia (2).
XX Kiinnitä suojus (1).

7.11 Leica M525 F20/CT2 
-leikkausmikroskoopin 
tasapainotus

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
XX Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin saa liittää 

vain maadoitettuun suojapistorasiaan.

XX Liitä laite sähköverkkoon.

Varusteiden asentaminen

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskooppi aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
XX Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella. 
XX Tasapainota Leica M525 F20/CT20 jokaisen varustelun 

jälkeen.
XX Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.

VAROITUS

Kallistumisvaara luvattoman kuormituksen yhteydessä!
XX Mikroskoopin liittymän kuormitus saa olla enintään 

6,5 kg.

XX Asenna tarvittavat varusteet Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskooppiin (katso luku 9.7).
XX Kytke virtakytkin (2, luku 6.2) päälle ohjauslaitteessa.

Pääkatkaisimen LED palaa.



Leikkausta edeltävät valmistelut

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / versio 01 25

Leica M525 F20/CT2 -leikkausmikroskoopin tasapainotus
XX Vie tubukset (binokulaaritubus, toisen tarkastelijan lisäputki, 

videozoom-tubus) leikkausasentoon.
XX Aseta Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi 

vaakasuoraan asentoon.

1

2

3

XX Avaa jarrunuppia (3).
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi kallistuu eteenpäin:
XX Paina painiketta "+"-suuntaan (1), kunnes Leica M525 F20/CT20 

-leikkausmikroskooppi ei enää liiku jarrun ollessa vapautettu.
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi kallistuu taaksepäin:
XX Paina painiketta "–"-suuntaan (2), kunnes Leica M525 F20/CT20 

-leikkausmikroskooppi ei enää liiku jarrun ollessa vapautettu.
XX Kallista Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppia 90°.

1

2

3

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi kallistuu eteenpäin:
XX Paina painiketta "+"-suuntaan (1), kunnes Leica M525 F20/CT20 

-leikkausmikroskooppi ei enää liiku jarrun ollessa vapautettu.
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi kallistuu taaksepäin:
XX Paina painiketta "–"-suuntaan (2), kunnes Leica M525 F20/CT20 

-leikkausmikroskooppi ei enää liiku jarrun ollessa vapautettu.
XX Kallista Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppia 90°.
XX Kiristä jarrunuppia (3).
XX Aseta Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi takaisin 

vaakatasoon (työskentelyasento).
XX Avaa jarrunuppia (4).

Leikkausmikroskooppi kaatuu oikealle päin:
XX Taita kiertonuppi (5) ulos ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes 

mikroskoopin kannatin on tasapainotettu.
XX Taita kiertonuppi (5) takaisin sisään.

Leikkausmikroskooppi kaatuu vasemmalle päin:
XX Taita kiertonuppi (5) ulos ja kierrä sitä vastapäivään, kunnes 

mikroskoopin kannatin on tasapainotettu.
XX Taita kiertonuppi (5) takaisin sisään.

4

5
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7.12 Kääntövarren tasapainotus
XX Pidä mikroskooppia paikoillaan.
XX Vedä lukitusvipua (1) ja vie vaakasuoraan asentoon. 

Kuljetuslukitsin on avattu.

1

2

XX Testaa, liikkuuko mikroskooppi itsestään vai ei.
Mikroskooppi laskeutuu alas:
XX Säädä kiertonuppia (2) myötäpäivään, kunnes mikroskooppi ei 

enää liiku alaspäin itsestään.
Mikroskooppi nousee ylös:
XX Säädä kiertonuppia (2) vastapäivään, kunnes mikroskooppi ei 

enää liiku ylöspäin itsestään.

7.13 Niveljarrujen säätäminen

3

3

3
3

3

Kaikki jalustan nivelet on varustettu niveljarruilla. Niiden vastusta 
voidaan säätää nivelen liikkumisherkkyyden muuttamiseksi.
Nivelen muuttaminen kevyemmin liikkuvaksi:
XX Avaa mustaa jarrunuppia (3).

Nivelen muuttaminen jäykemmin liikkuvaksi:
XX Kiristä mustaa jarrunuppia (3).

7.14 "Posterior fossa -asennon" 
asettaminen (istuva potilas)

XX Suuntaa leikkausmikroskooppi alla olevan kuvan mukaisesti.
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8 Käyttö
Anna valon palaa aina vähintään 5 minuutin ajan,  
koska valaistusteho heikkenee muuten nopeasti.

1 32

XX Kytke päävalaisin päälle kytkimellä (3).

Kirkkauden säätö

Kirkkautta voidaan lisätä tai vähentää kosketusnäyttöä tai 
ksikytkintä/jalkakytkintä tai CAN-kahvaa käyttämällä.
Kosketusnäytössä:
XX Paina "+“- tai "–“ -näppäintä valaistuksen kirkkauden säädön 

palkissa (1).
tai
XX Paina suoraan kirkkauden säädön palkkia (1).

Aktiivisen päävalaistuksen kirkkaus muuttuu.

• "+" tai "–"" -painikkeen lyhyt napsauttaminen muuttaa 
kirkkausarvoa yhden arvon askelin. Jos painat painiketta 
kauemmin, arvo muuttuu viiden arvon askelin.

• Aloitusarvo voidaan tallentaa yksilöllisesti jokaiselle 
käyttäjälle.

• Asetettu kirkkaus on luettavissa myös, kun valaistus  
on kytketty pois päältä. Kirkkauden näyttöpalkki on 
kuitenkin tavallista tummempi.

Käsikytkimessä/jalkakytkimessä/CAN-kahvassa:
Toimintojen asettamisesta riippuen (katso 35) päävalaistuksen 
kirkkautta voidaan lisätä ja pienentää myös käsikytkimessä/
jalkakytkimessä olevalla kahdella painikkeella.

BrightCare™

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kosketusnäytössä 
BrightCare™-toiminnon painikkeella (2).
BrightCare™ on turvatoiminto, joka rajoittaa automaattisesti 
maksimikirkkauden työskentelyetäisyydestä riippuen. Liian kirkas 
valo liian lyhyellä työskentelyetäisyydellä johtaa potilaan 
palovammoihin.

Valon määrä:
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin optiikan 
työskentelyetäisyys voidaan asettaa 207 ja 470 mm välille. 
Järjestelmä on suunniteltu siten, että se tuottaa myös 470 mm 
pitkällä työskentelyetäisyydellä tarpeeksi valoa kirkkaan kuvan 
muodostumiseksi.
Kaavan Ev=Iv/d2 mukaisesti valon määrä kasvaa jatkuvasti 510 %:lla, 
kun toimintaetäisyys muuttuu 470 mm:stä 207 mm:iksi.  
(Ev = valonvoimakkuus, Iv= kirkkaus, d= valonlähteen etäisyys).
Mikroskoopin lyhyemmällä työskentelyetäisyydellä tarvitaan 
vähemmän valoa kuin pitkällä työskentelyetäisyydellä.
On hyvä aloittaa valonlähteen matalalla säädöllä ja nostaa säätöä, 
kunnes valaistus on optimaalinen.

Toimituksen yhteydessä "BrightCare Plus" -turvatoiminto on 
aktivoitu kaikille käyttäjille.

Lämmönkehitys:
Käytetystä ksenonvalonlähteen valosta suodatetaan pois lämpö 
näkymättömästä valosta (yli 700 nm). Silti valkoinen valo kehittää 
aina myös lämpöä. Liian suuri määrä valkoista valoa voi aiheuttaa 
kankaiden ja metalliesineiden ylikuumenemisen. 
Siitä syystä on hyvä aloittaa valonlähteen matalalla säädöllä ja 
nostaa säätöä sitten, kunnes valaistus on optimaalinen.
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Kirkkauden säädön palkissa oleva punainen viiva näyttää  
sen hetkistä työskentelyetäisyydestä riippuvan suurimman 
säädettävän kirkkauden rajan.
Kirkkautta ei voi säätää punaista viivaa suuremmaksi.
Kun kirkkaus on asetettu ja työskentelyetäisyys lyhennetään  
liian lyhyeksi, kirkkautta vähennetään automaattisesti.

Turvatoiminto voidaan poistaa toiminnasta "BrightCare™"-
painikkeella. Näyttöön tulee dialogi-ikkuna, jossa 
turvatoiminnon poistaminen toiminnasta on vahvistettava.

"BrightCare™"-näppäimen väri muuttuu vihreästä keltaiseksi,  
jos "BrightCare"-turvatoiminto kytketään pois päältä.

VAROITUS

Jos polttoväli on lyhyt, valaisinyksikön valonlähde voi olla 
leikkaavalle lääkärille ja potilaalle liian kirkas!
XX Aloita valonlähteen matalalla säädöllä ja nosta säätöä 

pikkuhiljaa, kunnes leikkaavalla lääkärillä on 
optimaalisesti valaistu kuva.

XX BrightCare™-turvatoiminnon aktivointi uudelleen:
XX Napsauta keltaista "BrightCare" -näppäintä uudelleen.

BrightCare™ on toiminnassa, ja näppäimen valo muuttuu taas 
vihreäksi.

8.1 Valaistuksen vaihtaminen

VAROITUS

Valaistuksen katkeaminen voi olla vaarallista potilaalle!
XX Jos yhteen ksenonlamppuun tulee vikaa, kytke 

välittömästi toiseen ksenonlamppuun.

• Vaihda viallinen ksenonlamppu uuteen heti,  
kun mahdollista.

• Älä koskaan aloita leikkausta, jos vain yksi 
ksenonlamppu toimii.

1

XX Paina valaistuksen vaihtokytkintä (1) kytkeäksesi viallisesta 
ksenonlampusta ehjään ksenonlamppuun.
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8.2 Valokentän halkaisijan 
asettaminen

VAROITUS

Kudoksen kuumeneminen!
Kudoksen hallitsematon kuumeneminen on mahdollista 
alueella, joka ei ole nähtävissä mikroskoopin kautta.
XX Huolehdi siitä, että valokentän jalkaisija ei ole 

näkökenttää suurempi eikä valonvoimakkuutta  
aseteta liian suureksi

Valokentän halkaisija sovitetaan automaattisesti näkökentän koon 
mukaisesti Leica M525 -optiikan kannattimessa. Valokentän 
halkaisijaa voidaan sen lisäksi säätää manuaalisesti kiertonupilla 
(1). Automaattinen säätö ei ole toiminnassa, kun kiertonuppi on 
käytössä. Se voidaan kytkeä takaisin päälle palautuspainiketta (2) 
painamalla.

1 2

• Jos näkökentän halkaisija on valon suurella 
tehokkuudella näkymättömissä suurelta alalta eikä  
sen sovittaminen ole mahdollista automaattisesti eikä 
manuaalisesti, valon tehokkuutta on pienennettävä 
kudoksen suojaamiseksi.

• Jos valokentän halkaisija jää näkymättömiin pieneltä 
alalta eikä sen sovittaminen ole mahdollista 
automaattisesti eikä manuaalisesti, voidaan suuren 
näkökentän (pieni zoomausasema) valaisemista 
parantaa käyttämällä leikkausvalaisinta.

8.3 Työskentely LASERilla ja 
monifokaalitarkennuksen 
lukitseminen/vapauttaminen

Tarkennus on lukittava, kun käytetään kiinteää 
työskentelyetäisyyttä tai työskentelyssä käytetään laseria.

VAROITUS

Väärä työskentelyetäisyys voi johtaa vakaviin 
kudosvaurioihin!
XX Kun käytetään lasereita, mikroskoopin 

työskentelyetäisyys on aina asetettava laserille 
sopivaksi ja lukittava.

VAROITUS

Kudoksen kuumeneminen!
Työskentelyetäisyyden manuaalinen säätö voi johtaa 
vakaviin kudosvaurioihin!
XX Älä säädä työskentelyetäisyyden manuaalisen säädön 

kiertonuppia laserin käytön aikana.

Aseta tarvittava työskentelyetäisyys kahvassa/jalkakytkimessä 
olevilla tarkennuspainikkeilla tai häiriöiden yhteydessä 
manuaalisesti kiertonupilla (4). 
Säädetty työskentelyetäisyys on luettavissa näytöstä (3).
Paina painiketta (5). 
Keltainen valodiodi (6) syttyy ja tarkennus on lukittu.
Paina painiketta (5) uudelleen. 
Keltainen valodiodi (6) sammuu ja tarkennuksen lukitus on 
poistettu.

3

4 5 6
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8.4 Käyttäjän dioptrien selvittäminen
Dioptreja voidaan säätää portaattomasti +5 ja –5 välillä 
kummassakin okulaarissa.  
Kun diopterit on säädetty oikein molemmille silmille, 
leikkausmikroskoopin käyttö ei rasita silmiä.

Valmistelut
XX Avaa mahdollisesti käytettävä kaksoisiirishimmennin.
XX Kierrä kumpikin okulaari asentoon <0>.

Testikohteen säätäminen tarkaksi
XX Valitse suurin suurennus, joka on 12,8.
XX Aseta litteä, selvärajainen testikohde objektiivin alle 

työskentelyetäisyydelle.
XX Siirrä Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppia kameran tai 

asteikkolevyn kautta testikohteeseen, kunnes kohde näyttää 
terävältä.

Dioptrien säätäminen
XX Valitse alhaisin suurennus (suurennus 1.2).
XX Aseta kumpikin linssi +5:n kohdalle katsomatta okulaareihin.

XX Kierrä vuorotellen molempia linssejä yksitellen hitaasti –5 
dioptrian suuntaan, kunnes testikohde näyttää terävältä.

Säädön tarkistaminen
XX Valitse suurin suurennus (suurennus 12,8).
XX Tarkista kuvan terävyys ja korjaa säätöä tarvittaessa.

8.5 Okulaarien säätäminen
Käyttäjän dioptrien säätäminen

Dioptriat on säädettävä tarkasti molemmille silmille erikseen; vain 
tämä menetelmä varmistaa sen, että kuva säilyy tarkennettuna 
koko zoomausalueella (parfokaalinen).
XX Lue ohjauslaitteesta leikkaavan lääkärin dioptria-arvot 

(katso 35).
XX Säädä dioptria-arvot yksitellen jokaisessa okulaarissa 

säätörenkaalla (2).

� � �

Silmävälin ja pupillivälin säätäminen
XX Aseta silmäväli säätöpyörällä (3).
XX Aseta pupilliväli kääntörenkaalla (1).

8.6 Suojalasin laittaminen objektiiviin
XX Aseta kaasusteriloitava suojalasi objektiiviin siten, että Leica 

M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopissa (4) ja suojalasissa (5) 
olevat merkinnät ovat päällekkäin.

�

�

�

�

XX Työnnä suojalasia ylöspäin bajonettikiinnitykseen suuntaan (a).
XX Kierrä suojalasia suuntaan (b), kunnes se kytkeytyy.
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8.7 Steriilien ohjauselementtien 
kiinnittäminen

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin kiertonupit voidaan 
peittää steriloitavilla suojuksilla.

Kiertonuppien suojukset

Kiinnitä suojukset myös silloin, jos käytät steriilejä 
kertakäyttöisiä suojuksia; ohjauselementeistä on silloin 
helpompi tarttua kiinni.

XX Työnnä höyrysteriloitavat suojukset (1) valokentän asetusnupin 
ja työskentelyetäisyyden asetusnupin päälle.

�

XX Kiinnitä höyrysteriloitavat suojukset myös lisävarusteisiin (jos 
käytössä).

Jalkakytkimen suojus

VAROITUS

Tartuntavaara!
XX Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epästeriilien 
osien kanssa.

Kun laitat jalkakytkimen muovipussiin, kytkin ei pääse 
likaantumaan.

Jalustan steriili suojus

Yleisiä huomautuksia:
• Jos koko järjestelmä suojataan steriilillä suojuksella lattiaan 

asti, on varauduttava valaistuksen kontrolloituun 
poiskytkemiseen liikakuumenemisen takia.

• Noudata steriilin suojuksen valmistajan ohjeita.

2

XX Kytke päävalaisin päälle.
XX Vapauta jarrut ja ojenna kääntövarsi.
XX Pue käsiisi steriilit käsineet.
XX Kiinnitä kaikki steriilit osat.
XX Ota steriili suojus varovasti pois pakkauksesta ja vedä 

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin päälle 
kääntövarteen asti.

Huolehdi siitä, että ilmanvaihtoaukkoja (2) ei peitetä.

XX Kiinnitä suojalasi objektiiviin.
XX Kiinnitä steriili suojus nauhoilla, mutta älä kiristä niitä liikaa. 

Instrumentin täytyy pystyä liikkumaan hieman. 
XX Tarkista liikkeiden helppokulkuisuus.
XX Kiinnitä steriili suojus varovasti kädensijoihin. 
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8.8 Ohjauslaite ja kosketuspaneeli
Valikon rakenne

1

2

3

4

5

1 Pikavalikkorivi, josta pääsee näyttöihin "Main”, "Speed”, 
"Menu” ja "User”

2 Tilarivi
3 Näyttö: valaisinyksikön luukku auki/kiinni
4 Painike, jolla voidaan aktivoida Bright Care™ -toiminto
5 Näyttöalue

Ota valikon kielen asettamista varten yhteyttä  
Leica-huoltoon.

Leikkaavan lääkärin nimen syöttäminen
XX Paina päävalikon "User" -painiketta.

Seuraava valintavalikko tulee näyttöön:

XX Paina "Load User" -painiketta.
Kaikki tallennetut nimet sisältävä valintavalikko tulee näyttöön.

XX Valitse haluttu lääkäri.
Päävalikko ilmestyy taas näyttöön. Valitulle lääkärille tallennetut 
asetukset näytetään tilarivillä.
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Lääkärin asetusten ottaminen käyttöön ja niiden 
tallentaminen toiselle nimelle

Voit valita minkä tahansa haluamasi lääkärin asetukset ja tallentaa 
ne uudellee nimelle.
XX Valitse lääkäri, jonka asetukset ovat lähinnä haluamiasi 

asetuksia (katso sivu 35).
XX Paina päävalikon "User" -painiketta.
XX Paina seuraavassa valintavalikossa Save actual settings" 

-painiketta.
Näyttöön ilmestyy näppäimistö:

XX Syötä uusi nimi ja vahvista se painamalla OK.
Kaikki tallennetut nimet sisältävä valintavalikko tulee näyttöön.

XX Valitse valintaluettelosta paikka, johon haluat tallentaa lääkärin 
ja hänen asetuksensa.

XX Vaihvista seuraava varoitusilmoitus painamalla OK.

Asetukset tallennetaan uudelle nimelle.

Tallennettujen oletusasetusten valitseminen

Käyttömukavuuden lisäämiseksi Leica Microsystems on tallentanut 
oletusasetuksia tavallisimmlle leikkaustyypeille. Ne voidaan kutsua 
haluttaessa.
XX Paina päävalikon "User" -painiketta.
XX Napsauta seuraavassa valintavalikossa "Load Preset User" 

-painiketta.
Näyttöön tulee valikko, joka sisältää tavallisimmat leikkaustyypit.

XX Valitse haluttu leikkaustyyppi.
Mikroskooppi liikkuu arvoja vastaavaan asentoon. Kaikki 
tallennetut nimet sisältävä valintavalikko tulee näyttöön.
XX Valitse valintaluettelosta paikka, johon haluat tallentaa  

lääkärin ja hänen asetuksensa.
XX Vaihvista seuraava varoitusilmoitus painamalla OK.

Vaitun leikkaustyypin asetukset tallennetaan uudelle nimelle.
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Lääkärin nimen poistaminen
XX Paina päävalikon "User" -painiketta.

Seuraava valintavalikko tulee näyttöön:

XX Paina "Delete User" -painiketta.

Kaikki tallennetut nimet sisältävä valintavalikko tulee näyttöön.

XX Valitse poistettava lääkäri.
Näyttöön tulee varoitusilmoitus.

XX Vaihvista varoitusilmoitus painamalla OK.
Valitulle lääkärille tallennetut nimi ja asetukset poistetaan.
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Tallennettujen oletusasetusten katsominen
XX Paina päävalikon "User" -painiketta.

Seuraava valintavalikko tulee näyttöön:

XX Paina "Show Settings" -painiketta.
Näyttöön tulevat käsikytkimen/jalkakytkimen, kahvojen ja 
tubuksen sen hetkiset asetukset ja zoomin ja tarkennuksen 
asetetut nopeudet.

Jalkakytkimen/käsikytkimen tyypin valitseminen ja 
toimintojen kohdistaminen
XX Paina päävalikon "Menu" -painiketta.

Seuraava valintavalikko tulee näyttöön:

XX Paina "User settings" -painiketta.
Seuraava valintavalikko tulee näyttöön:

1

2

345

1

XX Valitse "Footswitch Progr." nuolipainikkeilla (1).
XX Valitse haluttu jalkakytkin/käsikytkin "Type"-painikkeella (4).

Toimintojen konfigurointi:
XX Paina haluttua painiketta jalkakytkimessä/käsikytkimessä.

Näytössä (5) vastaavaan painikkeeseen syttyy vihreä LED. 
XX Valitse valintaluettelosta (3) nuolipainikkeilla (2) haluttu 

toiminto aktivoidulle painikkeella ja napsauta sitä.
Jalkakytkimen/käsikytkimen painikkeelle kohdistetaan valittu 
toiminto.
XX Menettele samalla tavalla toimintojen kohdistamiseksi muille 

näppäimille.
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Kahvojen asetusten muuttaminen

Kahvojen käyttönuppien (6) toiminnot voidaan antaa yksilöllisesti 
(esim. valaistuksen kirkkauden ohjaaminen).

6

6

6

XX Paina päävalikon "Menu" -painiketta.
XX Paina seuraavassa valintavalikossa "User settings" -painiketta.

Seuraava valintavalikko tulee näyttöön:

7

8

910

7

XX Valitse nuolinäppäimillä (7) "Handle Left" tai "Handle right".
Toimintojen konfigurointi:
XX Paina kahvan toimintopainiketta.

Näytössä (10) vastaavaan käyttöpainikkeeseen syttyy piste. 
XX Valitse luetteoruudusta (9) nuolipainikkeilla (8) haluttu 

toiminto aktivoidulle käyttöpainikkeelle ja paina sitä.
Valittu toiminto kohdistetaan käyttöpainikkeelle.
XX Menettele samalla tavalla toimintojen kohdistamiseksi muille 

käyttöpainikkeille.

Microscope Settings

Tässä valikkokentässä voit konfiguroida käytettävät varusteet ja 
kosketusnäytön kirkkauden.
XX Paina päävalikon "Menu" -painiketta.
XX Paina seuraavassa valintavalikossa "Maintenance" -painiketta.

Seuraava valintavalikko tulee näyttöön:

11

Jos et tee valintaa, suurennus lasketaan vakiokonfigu-
raatiolle: binokulaaritubus 30°–150° ja okulaari  
10x-suurennuksella.

Valitse käyttämäsi tubus:
XX Valitse "Tube Settings" nuolipainikkeilla (1).

Näyttöön tulevat kaikki tubukset, joita voi käyttää Leica M525 F20/
CT20 -leikkausmikroskoopissa.
XX Paina haluttua tubusta.

Tubus on valittu.

Valitse käyttämäsi okulaari:
XX Valitse "IP Settings" nuolipainikkeilla (3).

Näyttöön tulevat kaikki okulaarit, joita voi käyttää Leica M525 F20/
CT20 -leikkausmikroskoopissa.
XX Paina haluttua okulaaria.

Okulaari on valittu.
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Säädä kosketusnäytön kirkkaus:
XX Valitse "LCD Brightness" nuolipainikkeilla (1).

Seuraava valikkoikkuna tulee näyttöön:

XX Paina "+" tai "–" -painiketta nopeasti.
Kostetusnäytön kirkkaus muuttuu yhden arvon askelin.
XX Paina ja pidä painettuna "+" tai "–" -painiketta.

Kostetusnäytön kirkkaus muuttuu viiden arvon askelin.

8.9 Zoomin ja tarkennuksen 
ohjaaminen

VAROITUS

Väärä työskentelyetäisyys voi johtaa vakaviin 
kudosvaurioihin!
XX Kun käytetään lasereita, mikroskoopin 

työskentelyetäisyys on aina asetettava laserille 
sopivaksi ja lukittava.

VAROITUS

Zoomaus- tai tarkennusmoottorin toimintakatkos voi 
aiheuttaa potilaalle vaaratilanteen!
XX Säädä zoom tai tarkennus manuaalisesti, jos zoomaus- 

tai tarkennusmoottori ei toimi (katso luku 8.9).

Voit säätää zoomausta ja tarkennusta päävalikon "Magn." 
(Magnification) ja "WD" (Working Distance) -säätöpalkkeja 
käyttämällä tai käsikytkimellä/jalkakytkimellä.

Päävalikon säätöpalkkien käyttäminen

XX Paina "+" tai "–" -painiketta nopeasti.
Zoomauksen/tarkennuksen arvo muuttuu yhden arvon askelin.
XX Paina ja pidä painettuna "+" tai "–" -painiketta.

Zoomauksen/tarkennuksen arvo muuttuu viiden arvon askelin.
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Jalkakytkimellä

XX Ohjaa zoomausta ja tarkennusta poljinten painamisen kautta.
Polkimet ovat poikki- tai pituussuunnassa.
Painikkeiden ja poljinten toiminnot voidaan valita yksilöllisesti 
(katso sivu 35).

Kahvoilla 

Z

F

Zoom (Z) : 
• – Ylempi painike: näkymän suurentaminen
• – Alempi painike: näkymän pienentäminen

Tarkennus (F):
• – Ylempi painike: työskentelyetäisyyden suurentaminen
• – Alempi painike: työskentelyetäisyyden pienentäminen

Painikkeiden toiminnot voidaan valita yksilöllisesti (katso 
sivu 35).

Voit muuttaa zoomausmoottorin ja tarkennusmoottorin nopeutta 
"Speed" -valikkoruudussa.
XX Paina päävalikon "Speed" -painiketta.

Seuraava asetusvalikko tulee näyttöön:

XX Paina "+" tai "–" -painiketta nopeasti.
Zoomauksen/tarkennuksen nopeus muuttuu yhden arvon askelin.
XX Paina ja pidä painettuna "+" tai "–" -painiketta.

Zoomauksen/tarkennuksen nopeus muuttuu viiden arvon askelin.

Zoomauksen manuaalinen säätäminen

HUOMAUTUS
Zoomausmoottorin tuhoutuminen!
XX Käytä zoomin manuaalista säätöä vain, kun zoomausmoottori 

on rikki.

XX Jos zoomausmoottori ei toimi, zoom voidaan säätää 
manuaalisesti kiertonupilla (1).

1

XX Paina kiertonuppia (1).
XX Säädä haluttu zoomaus nuppia kiertämällä. 
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Tarkennuksen manuaalinen säätö

VAROITUS

Työskentelyetäisyyden manuaalinen säätö voi johtaa 
vakaviin kudosvaurioihin!
XX Älä säädä työskentelyetäisyyden manuaalisen säädön 

kiertonuppia laserin käytön aikana.

Jos tarkennusmoottori ei toimi, tarkennus voidaan asettaa 
manuaalisesti kiertonupilla (2).

2

XX Aseta vaadittava tarkennus kiertonupilla (2).

8.10 Leikkausmikroskoopin 
poistaminen käytöstä

XX Päätä mahdollisesti käynnissä oleva taltiointi 
dokumentointijärjestelmässä (tietojen katoaminen).
XX Vie leikkausmikroskooppi kuljetusasentoon.
XX Kytke leikkausmikroskooppi pois päältä pääkytkimellä.
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9 Lisätarvikkeet
9.1 Stereoputki

• Mahdollistaa toimenpiteiden tarkastelun toiselle tarkkailijalle

Stereoputkeen voidaan kiinnittää seuraavat varusteet:
• Binokulaaritubus, kallistettavissa 30°–150°
• Säteenjakaja
• 30°-kiertorengas
• Muita binokulaaritubuksia 

Valon jakautuminen: kummallakin puolella 50 %

9.2 Binokulaaritubus; voidaan 
kallistaa; muunneltava 
katselukulma 30°–150°

• pupillivälin säätäminen silmäväliä varten
• polttoväli f = 170 mm
• integroidut okulaarit diopteriasäädöllä ja sisäänrakennettu 

silmäsimpukoiden säätö

9.3 Stereolisäputki

• Kiinnitetään säteenjakajaan

9.4 Videozoom-tubus

• Kiinnitetään säteenjakajaan
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9.5 Sovitinkappale Leica M600 
-sarjan varusteille

• Kiinnitetään leikkausmikroskoopin säteenjakajaan

9.6 Säteenjakaja

• Tarkoitettu samanaikaiseen tarkasteluun tai dokumentointiin
• Valon jakautuminen: kummallakin puolella 50 % tai 70 %/30 %

9.7 Varusteiden asentaminen

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä Leica M525 F20/CT20 -leikkaus-
mikroskooppi aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
XX Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella. 
XX Tasapainota Leica M525 F20/CT20 jokaisen varustelun 

jälkeen.
XX Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.
XX Älä avaa jarruja tasapainottamattomassa tilassa.

Jalustan väärät liikkeet voivat johtaa jalustan 
kallistumiseen. 
XX Huomioi kallistumisen vaaraan liittyvät huomautukset 

sivulla 6.

90° stereoskooppisen avustajan lisäputken, 
binokulaaritubuksen ja säteenjakajan asentaminen

�

XX Avaa kiinnitysruuvia (1).
XX Aseta lisätarvikkeet ylhäältä pyrstörenkaaseen.
XX Kiristä kiinnitysruuvi.
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Toisen tarkastelijan stereolisäputken ja videozoom-tubuksen 
asentaminen

XX Laita varusteet paikoilleen ja tarkista, että liitäntä on 
lukittunut.
XX Kiristä varmistusmutteri (2) käsin.

9.8 Lisätarvikeluettelo 
laajennuskonfiguraatioille

• Panasonic GP-US932 CSAP/E -kamerajärjestelmä
• Leica HD C100 -kamerajärjestelmä
• Leica-videosovitin (Manual (MVA), Remote (RVA))

Muut varusteet
• Leica Wireless Footswitch, 12 toimintoa, tyyppi B
• Leica Wireless Footswitch, 12 toimintoa, tyyppi B
• Leica Footswitch, 12 toimintoa, tyyppi B
• Leica Footswitch, 12 toimintoa, tyyppi B
• Leica Footswitch, 6 toimintoa, tyyppi B
• Leica Footswitch, 6 toimintoa, tyyppi B
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10 Hoito ja huolto
10.1 Hoito-ohjeet
• Peitä instrumentti suojakuvulla taukojen ajaksi.
• Säilytä lisätarvikkeita pölyttömissä tiloissa.
• Poista pöly paljepuhaltimella ja pehmeällä siveltimellä.
• Puhdista okulaarit ja objektiivit objektiivien puhdistuskankailla 

ja puhtaalla alkoholilla.
• Suojaa leikkausmikroskooppia kosteudelta, höyryiltä, hapoilta, 

emäksisiltä ja syövyttäviltä aineilta.
• Älä säilytä instrumenttien lähellä kemikaaleja.
• Suojaa leikkausmikroskooppia epäasianmukaiselta käsittelyltä.
• Älä asenna muita pistokkeita tai irrota optisia järjestelmiä ja 

mekaanisia osia, ellei käyttöohjeessa pyydetään tekemään niin.
• Suojaa leikkausmikroskooppia öljyltä ja rasvalta.
• Älä koskaan rasvaa ohjauspintoja ja mekaanisia osia.
• Poista karkeat epäpuhtaudet kostealla kertakäyttörätillä.
• Käytä leikkausmikroskoopin desinfiointiin 

pintadesinfiointiaineiden ryhmään kuuluvia tuotteita, joissa on 
seuraava tehoainepohja:
• aldehydit
• alkoholit
• kvaternaariset ammoniumyhdisteet 

Materiaalien mahdollisten vaurioiden takia ei tule käyttää 
preparaatteja, jotka tehoainepohjana ovat
• halogeenien erottamat yhdisteet,
• voimakkaat orgaaniset hapot,
• hapen erottamat yhdisteet

Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Suosittelemme huoltosopimuksen solmimista 
Leica Microsystems -huollon kanssa.

Leikkausmikroskoopin toimintakyvyn säilyttämiseksi 
suosittelemme huoltamaan tuotteen kerran vuodessa ja 
noudatamaan siinä yksityiskohtaiseen tarkistusluetteloon 
merkittyjä tietoja. 
XX Käänny Leica Microsystemsin huoltoedustajan puoleen.

10.2 Lampun vaihtaminen

HUOMAUTUS
Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin vaurioituminen!
XX Katkaise virta Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopista ja 

irrota se verkosta ennen lampun vaihtamista.

XX Kytke valaistus pois päältä katkaisimella (2).
XX Kytke mikroskooppi pois päältä katkaisimella (1).

21

XX Kierrä kiertonuppi (4) irti ohjauslaitteen/valaisinyksikön alla ja 
taita valaistusyskikkö (3) alas.

3 4

VARO

Palovammojen vaara!
Valaisimen kanta kuumenee hyvin kuumaksi.
XX Tarkista ennen lampun vaihtamista, että kanta on 

jäähtynyt.
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10.3 Viallisen lampun poistaminen
XX Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.
XX Irrota pistoke (1) viallisesta lampusta.

�

�

�

XX Paina liuska (2) alaspäin.
XX Ojenna lampun jalusta (3) takaosaa kohti.
XX Vedä lamppua alaspäin ja ota se varovasti pois.

XX Älä aseta uutta lamppua lampun rungon kärjen (5) varaan.
XX Älä kosketa lasikupua tai lamppuheijastinta.

4

6

5

8

7

XX Uuden lampun asentaminen:

Varmista, että lampun runko ei ole vioittunut, ennen kuin 
laitat uuden lampun paikoilleen.

XX Paina liuska (2) alaspäin.
XX Aseta lampun pään osio ohjainaukkoon.
XX Lukitse lampun runko (3) liuskaan (2). 

Liuskojen on napsahdettava tiukasti lampun runkoon.

Kun lamppu on asetettu paikoilleen, se on kohdistettava 
tarkasti, jotta tehokkuus ja jäähtyminen on paras 
mahdollinen.
Lampun kohdistuksen tarkistamista varten lampun 
rungossa on lovi (6) ja lampun kiinnittimessä on ruuvi (4).
Jos lamppu on asennettu oikein, keraamisen rungon (7) on 
oltava kokonaan lampun kiinnittimessä (8) ilman näkyvää 
rakoa.

XX Pistä pistoke (1) takaisin.
XX Taita valaisinyksikkö (9) ylös ja kierrä kiertonuppi (10) 

ohjauslaitteen/valaisinyksikön alla takaisin sisään.

Varmista, että lampun kaapeli ei jää puristuksiin.

9 10

Jokaisella ksenonlampulla on määrätty käyttöikä. Lampun 
vikojen riski kasvaa käytön aikaa, jos käyttöikä ylitetään.
XX Vaihda lamput 500 tuntia kestäneen käytön jälkeen.



Hoito ja huolto

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / versio 01 45

10.4 Sulakkeen vaihto

Katkaise virta Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopista 
ja irrota se verkosta ennen sulakkeen vaihtamista.

Verkkopistorasiassa olevien sulakkeiden vaihtaminen
XX Poista vaakavarren pohjassa oleva suojus (1) ruuvimeisselin 

avulla.
XX Ota kaksi sulaketta pois pidikkeistä ja vaihda uusiin.

Käytä vain hitaita 6.3 A -sulakkeita.

�

�

�

�

Lisäpistorasiassa olevien sulakkeiden vaihtaminen
XX Kierrä sulakkeenpidin (3) ulos vaakavarren alaosasta.
XX Ota sulake (4) pois pitimestä ja vaihda se uuteen.

Käytä vain hidasta 1 A -sulaketta.

10.5 Toimintatarkastus
Valaistus

Anna valon palaa aina vähintään 5 minuutin ajan,  
koska valaistusteho heikkenee muuten nopeasti.

Kytke valaistus päälle ohjauslaitteessa/valaisinyksikössä.
Sammuta valo.

Jalkakytkin
XX Paikoita jalkakytkin.
XX Testaa kaikki toiminnot jalkakytkimellä.
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10.6 Uudelleen steriloitavien 
tuotteiden puhdistus,  
desinfiointi ja sterilointi

Näissä tuotteissa on kyse Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, -yrityksen toimittamista, uudelleen 
käytettävistä tuotteista, joita ovat esimerkiksi kierrenupit, 
objektiivin suojalasit ja suojukset.

10.6.1 Työturvallisuus ja terveydensuojelu
Kontaminoituneiden tuotteiden valmisteluun valtuutettujen 
henkilöiden työturvallisuus ja terveydensuojelu on taattava. 
Tuotteiden valmistelussa, puhdistuksessa ja desinfioinnissa on 
noudatettava sairaalahygieniaa ja tartuntojen ehkäisyä koskevia 
voimassa olevia normeja.

10.6.2 Puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin 
rajoitukset

Usein suoritettavalla puhdistuksella, desinfioinnilla ja steriloinnilla 
on vain vähäinen vaikutus tuotteiden käyttöikään. Tuotteen 
käyttöikä riippuu tavallisesti käytön aikaisesta kulumisesta ja 
vioittumisesta.

10.6.3 Ohjeet

Käyttöpaikka
XX Puhdista työskentelypaikan pinnat kertakäyttöliinalla/

paperipyyhkeellä.

Säilytys ja kuljetus

Ei erikoisvaatimuksia.
Suosittelemme puhdistamaan, desinfioimaan ja steriloimaan 
tuotteen välittömästi sen käytön jälkeen.

Puhdistuksen valmistelu
XX Ota tuote pois Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopista.

Manuaalinen puhdistus

Varusteet: 
juokseva vesi, puhdistusaine, sprii, mikrokuituliina
Menettely:
XX Pese tuotteen pinnalla oleva lika (lämpötila < 40 °C).  

Käytä likaisuudesta riippuen hieman pesuainetta.
XX Puhdista optiikassa olevat sormenjäljet, rasva tms. pinttinyt 

lika lisäksi spriillä.
XX Kuivaa tuote optisia komponentteja lukuun ottamatta 

kertakäyttöliinalla/paperipyyhkeellä. Kuivaa optiset pinnat 
mikrokuituliinalla.

Automaattinen puhdistus

Varusteet: 
puhdistus-/desinfiointilaite

Emme suosittele puhdistamaan puhdistus-/ desinfioin-
tilaitteessa tuotteita, joissa on optisia komponentteja. 
 Optisia komponentteja ei myöskään saa puhdistaa 
 ultraäänikylvyssä, sillä tämä puhdistus voi vaurioittaa niitä.

Desinfiointi

Desinfioinnissa voidaan käyttää alkoholipitoista "Mikrozid Liquid" 
-definfiointiaineliuosta sen etiketissä annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

Huomaa, että optiset pinnat on desinfioinnin jälkeen 
huuhdeltava huolellisesti puhtaalla juomavedellä ja sen 
jälkeen puhtaalla deminaralisoidulla vedellä. Tuotteet on 
kuivattava huolellisesti ennen sterilointia.

Huolto

Ei erikoisvaatimuksia

Tarkastus ja toimintakoe

Tarkista kiertonuppien ja kahvojen varma kiinnitys.

Pakkaus

Erikseen: Voit käyttää tavallista sterilointiin tarkoitettua 
polyeteenipussia. Pussin on oltava tuotteelle tarpeeksi suuri,  
jotta se saadaan suljettua ilman pingotusta.

Sterilointi

Katso seuraavalla sivulla oleva taulukko

Säilytys

Ei erikoisvaatimuksia

Yhteydenotto valmistajaan

Paikallisen edustajan osoite
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, vahvistaa,  
että edellä mainitut tuotteen puhdistusmenetelmät soveltuvat 
tuotteen uudelleenkäytön valmisteluun. Puhdistajan vastuulla  
on suorittaa mainitut puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia 
koskevat toimenpiteet siten, että ne johtavat haluttuihin tuloksiin 
puhdistustilojen varusteiden, materiaalien ja henkilökunnan 
kanssa. Toimenpiteitä on tavallisesti valvottava rutiininomaisesti  
ja varmistuttava niiden oikeasta suorittamisesta. Jos annetuista 
ohjeista poiketaan, puhdistajan on selvitettävä toimenpiteiden 
tehokkuus ja mahdolliset haitalliset vaikutukset.
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10.6.4 Sterilointi
Luettelosta löytyvät Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division -yhtiöltä saatavissa olevat steriloitavat leikkausmikroskoopin 
komponentit.

Sallitut sterilointimenetelmät

Höyryautoklaavi Etyleenioksidi

Tuotenro Nimi 134 °C, t > 10 min enint. 60 °C

10180591 Paikoituskahva X  

10428328 Kiertonuppi, binokulaaritubus T X  

10384656 Kiertonuppi, läpinäkyvä X  

10443792 Vivun jatke X  

   

10446058 Suojalasi, monifikaalilinssi  x 1)

10446469 Objektiivin suojalasi Leica M680/FL400  x 1)

10446467 Objektiivin suojalasi Leica M840/M841  x 1)

   

10445341 Kahva Leica M655 -mikroskooppiin, steriloitava X  

10445340 Suojus Leica M655/M695 -mikroskooppiin, steriloitava X  

10446842 Kahva Leica M400 -mikroskooppiin, steriloitava X

10448440 Suojus, steriloitava, Leica M320 -kahvalle X

10448431 Objektiivin suojalasi Leica M320 x 1)

10448296 Objektiivin suojalasi Leica M720, varaosa (pakkaus, jossa 10 kpl) x 1)

10448280 Objektiivin suojalasi Leica M720, sis. kaikki osat, steriloitava x 1)

10448581 Suojus, steriloitava, Leica RUV800:lle X

1) Optisia komponentteja sisältävät tuotteet voidaan steriloida höyryllä edellä mainituissa olosuhteissa. Höyrysteriloinnin aikana lasin 
pinnalle voi kuitenkin muodostua pisteistä ja viivoista koostuva kerros, joka voi alentaa optista tehoa.

10.7 Huolto
Leikkausmikroskoopit Leica M525 F20 ja Leica M525 CT20 ovat käytännöllisesti katsoen huoltovapaita. Käyttöturvallisuuden ja 
toimintakyvyn säilyttämiseksi suosittelemme ottamaan varotoimenpiteenä yhteyttä vastaavaan huoltoyritykseen. Voit sopia sen  
kanssa määräaikaisista tarkastuksista tai solmia tarvittaessa huoltosopimuksen.
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11 Hävittäminen
Tuotteiden hävittämisessä on noudatettava kansallisia lakisääteisiä 
määräyksiä ja otettava yhteyttä vastaaviin jätealan yrityksiin. 
Laitteen pakkaus viedään kierrätykseen.
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12 Mitä tehdä, jos...
Huomaa, että optiset pinnat on desinfioinnin jälkeen 
huuhdeltava huolellisesti puhtaalla juomavedellä ja sen 
jälkeen puhtaalla deminaralisoidulla vedellä. Tuotteet on 
kuivattava huolellisesti ennen sterilointia.

12.1 Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoopin toimintahäiriöt

Häiriö Syy Korjaaminen

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoop-
pia ei voi siirtää tai sen siirtäminen vaatii 
huomattavan voiman käyttöä.

Kaapeli on jumissa. Asenna kyseinen johto uudelleen.

Toimintoja ei voida käyttää jalkakytkimellä 
tai kahvojen ohjauksella.

Kaapeliliitäntä on auennut. Tarkasta verkkojohto.
Tarkasta jalkakytkimen liitäntä.

Ohjauslaite on konfiguroitu väärin. Muuta toimintoja ohjauslaitteella.

Zoomin sähköinen säätö ei mahdollista. Zoomausmoottori ei toimi. Paina zoomin painiketta.
Säädä zoomia manuaalisesti  
(katso luku 8.9).

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoo-
pissa on liian vähän tai ei lainkaan valoa.

Viallinen lamppu. Kytke toiseen valaisimeen.

Valonjohdin vioittunut. Tarkasta valonjohdin ja vaihda tarvittaessa.

Lamppua ei ole asennettu oikein. Tarkista, että lamppu on oikein paikoillaan. 
Lampun rungon on oltava kokonaan 
lampun kiinnittimessä (katso sivu 49).

Kuva muuttuu epätarkaksi, kun 
suurennusta vaihdetaan.

Parfokaliteettiä ei säädetty tarkasti. Säädä leikkaavan kirurgin dioptria-arvot 
(katso 33).

Kuva ei säily tarkkana. Okulaarit eivät ole paikallaan. Kierrä okulaari hyvin paikoilleen.

Dioptereja ei ole asetettu oikein. Korjaa dioptria-arvot täsmälleen 
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla  
(katso luku 8.4).

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoo-
pissa näkyvässä kuvassa on varjostetut 
 reunat ja valaisukenttä on kuvakentän 
 ulkopuolella.

Tarvikkeita ei ole asennettu tarkasti. Asenna varusteet tarkasti kiinnikkeisiin 
(katso luku 7.3).
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12.2 Jalustan/kiinnittimen toimintahäiriöt

Häiriö Syy Korjaaminen

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskooppi 
tai kääntövarsi liikkuu itsestään ylös/alas tai 
pyörii.

Kääntövartta ei ole tasapainotettu. Tasapainota Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskooppi (katso luku 7.4).

Johtoja ei ole asennettu oikein tai ne ovat 
luistahtaneet. Johdot (mahdollisesti myös 
ylimääräiset videokaapelit) ovat liian 
kireällä.

Asenna kaapelit asennusohjeiden 
mukaisesti ja suorita vedonpoisto.

Leica M525 F20 -leikkausmikroskoopin 
jalusta liikkuu.

Jalkajarrut eivät ole kiinni. Lukitse jalkajarrut (katso luku 7.1).

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoop-
pia ei ole tasapainotettu oikein.

Lisätarvikkeen asentoa on muutettu 
tasapainotuksen jälkeen.

Tasapainota Leica M525 F20/CT20 
-leikkausmikroskooppi (katso luku 7.4).

Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoo-
pin liikkumisalue on rajallinen (kääntö, 
 kallistus, kierto).

Videokameraa ei asennettu oikein ja se 
koskettaa mikroskoopin kannatinta.

Asenna videokamera oikein.

12.3 Television, valokuvauksen toimintahäiriöt

Häiriö Syy Korjaaminen

Valokuvat/TV-kuvat ovat epätarkkoja. Leica M525 F20/CT20 -leikkausmikroskoop-
pia tai videozoom-sovitinta ei ole tarken-
nettu tarkasti.

Tarkenna täsmällisesti, ota tarvittaessa 
käyttöön ristipöytä.
Korjaa dioptriaa täsmälleen käyttöohjeessa 
kuvatulla tavalla.

Valokuvissa on sinistä. Käytössä on väärä filmi. Käytä päivävalofilmiä.

Käänny Leican Microsystemsin edustajan puoleen, jos laitteeseen tulee toimntahäiriö, jota ei mainita käyttöohjeessa.
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13 Tekniset tiedot
13.1 Sähkötiedot
Virransyöttöliitäntä

F20 -lattiajalusta: Keskeisesti vaakavarressa 
100-240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz

CT20 -kattokiinnike: Liitinkisko katossa  
100/120 VAC, 220/240 VAC (± 10 %), 
50/60 Hz

Sulake: 2 × T 6.3 AL/250 V

Ottoteho

Leica M525 F20: 500 VA

Leica M525 CT20: (120 V ~60 Hz) 1650 VA (koko 
järjestelmä, myös teleskooppiyksikkö)

Leica M525 CT20: (230 V ~50 Hz) 1550 VA (koko 
järjestelmä, myös teleskooppiyksikkö)

Kotelointiluokka: Luokka I

Moduulit

M525 -mikroskooppi 
ja ohjauslaite: 24 V DC/80 W

13.2 Lisäpistorasia
Antojännite: 100–230 VAC

Sulake: T1 AL, 250 V

Vieraslaitteen suurin 
sallittu ottoteho: 100 VA

Koko järjestelmän suurin sallittu maavuotovirta sen jälkeen,  
kun Leica M525 F20/CT20 ja lisälaite on liitetty: 
 IEC/EN 60601-1:  5 mA

 UL 60601-1:  300 µA

Jos maavuotovirta ylittää sallitun raja-arvon, on toimittava 
seuraavasti:
• Laite ei ole sirektiivin IEC/EN 60601-1 (EU) / UL 60601-1 (USA 

mukainen): 
XX Liitäntä eristysmuuntajan kautta.

• Laite vastaa standaria IEC/EN 60601-1 (EU) / UL 60601-1 (USA):
XX Muodosta yhteys potentiaalintasauksen kautta tai liitä 

eristysmuuntajalla.

13.3 Leikkausmikroskooppi 
Suurennusvaihdin: Zoom 6:1, moottorikäyttöinen; 

manuaalinen säätömahdollisuus

Työskentelyetäisyydet: 207-470 mm, moottorikäyttöinen 
monifokaalilinssi, jatkuvasti säädettävä; 
manuaalinen säätömahdollisuus

Tarkennus: Moottorikäyttöinen, monifokaalilinssi; 
manuaalinen säätömahdollisuus 

Okularaarit: Laajakulmaokulaarit silmälasien 
käyttäjille, 10×; 12,5×

 Dioptriasäätö ±5 dioptriat; säädettävällä 
silmäsimpukalla

Objektiivit: Monifokaalilinssi; työskentelyalue 
säädettävissä jatkuvasti 207–470 mm 
välille (motorisoidusti)

Illumination: Mikrokirurgiaan soveltuva 
valaisujärjestelmä;  
Valaisukentän halkaisijan portaaton 
säätö, kellomainen valon jakautuminen. 
Kirkkauden jatkuva säätely 
värilämpötilan ollessa tasainen

AutoIris™: Zoomista riippuva valokentän halkaisijan 
sovittaminen, yliohjattavissa ja 
uudelleenaktivoitavissa manuaalisesti.

Päävalaisin: Suurtehoksenonlamppu 180 W 
valojohtimen kautta

Varavalaisin: Suurtehoksenonlamppu 180 W, 
sähköisesti täysin riippumaton 
jännitteensyöttö 

BrightCare™: Turvatoiminto, jolla kirkkautta 
rajoitetaan työskentelyetäisyyden 
mukaan

Ohjauslaite: Graafinen LCD, jossa taustavalaisu; 
Yksilölliset käyttäjäasetukset voidaan 
tallentaa enintään 10 käyttäjlle
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13.4 Optiset tiedot
Kokonaissuurennus: 10×-okulaarilla: 1,2× - 12,8×

Näkökenttä (Ø mm): 10×-okulaarilla: 16,5× 180×

13.5 Mikroskoopin kannatin
Kääntöalue: Pyörintä ± 335°

 Lateraalinen kääntyminen ±150°  
(oikea/vasen)

 Kallistus –30° ... +120° (eteen/taakse)

Tasapainotus: Moottorikäyttöisesti A/B- ja C-kelkalla

Jarrut: 1 mekaaninen jarru A/B-akeslille 
1 mekaaninen jarru C-akselille

13.6 Lisätarvikkeet
Binokulaaritubus: Muunneltava katselukulma 30°–150°; 

sisäänrakennettu pupillivälin säätö 
asetettu jatkuvasti kohtaan 45°

Säteenjakaja: Kaksi sivuttaista ulostuloa, jotka jakavat 
valon 50 % : 50 % tai 70 % : 30 %

Video-zoomtubus: 3:1 zoom; polttovälit 35–100 mm; 
C-mount; yksilöllinen tarkennusmah-
dollisuus

Samanaikainen tarkastelu: 180° avustajan lisäputki, valon 
jakautuminen 70 % : 30 %, tai toisen 
tarkastelijan stereolisäputki 
säteenjakajaan

13.7 Lattiajalusta
Käyttö: Kannattelee ja paikoittaa Leica M525 F20/ 

CT20 -leikkausmikroskoopin 

Jarrut: 3 mekaanista jarrua

Tasapainotus: Manuaalinen tasapainotus mikroskoopin 
kannattimessa ja kääntövarressa

Kahvat: Zoomin säätö

 Työskentelyetäisyyden säätö 
monifokaalilinssille

Kuormitus: Enint. 6,5 kg Leica M525 F20/CT20  
-leikkausmikroskoopin liitännän 
pyrstörenkaasta

Kuljetuskorkeus:  1918 mm

Paino: Noin 229 kg optiikan kannattimen ja 
kahvojen kanssa

13.8 Täytetyt standardit
• Lääkinnällisistä laitteista annettu direktiivi 93/42/ETY ja sen 

muutokset.
• Luokitus: Luokka I, direktiivin liitteen IX, säännön 1 ja säännön 

12 mukaisesti.
• Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 1: Yleiset vaatimukset 

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

• Sähkömagneettinen yhteensopivuus IEC 60601-2;  
EN 60601-1-2;.

• Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division -yhtiöllä  
on hallintajärjestelmä, joka vastaa laadunhallinnan, laadunvar-
mistuksen ja ympäristöasioiden hallinnan kansainvälisten 
 standardien ISO 9001/ ISO 13485 ja ISO 14001 asettamia 
 vaatimuksia.

13.9 Ympäristöolosuhteet
Käyttö: +10 °C ... +40 °C 

+50 °F ... +104 °F

 30 % 75 % suhteellinen ilmankosteus  
780 mbar 1013 mbar ilmanpaine

Varastointi: –40 °C ... +70 °C 
–40 °F ... +158 °F 
10 % ... 100 % suhteellinen ilmankosteus  
500 mbar ... 1060 mbar ilmanpaine

Kuljetus: –40 °C ... +70 °C 
–40 °F ... +158 °F 
10 % ... 100 % suhteellinen ilmankosteus  
500 mbar ... 1060 mbar ilmanpaine



Tekniset tiedot

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / versio 01 53

13.10 Käyttörajat
Leica M525 F20 -leikkausmikroskooppia saa käyttää ainoastaan 
suljetuissa tilossa ja kiinteällä, tasaisella lattialla. Paikoiltaan 
siirtymisen negatiiviset vaikutukset on huomioita lattioilla, joiden 
kaltevuus ylittää 0,3°.
Leica M525 F20 -leikkausmikroskoopilla ei voi ylittää kynnyksiä, 
joiden korkeus on yli 20 mm.
Leikkausmikroskooppia voidaan siirtää 20 mm korkeiden kynnysten 
yli, kun käytetään apuna pakkauksessa olevaa kiilaa (1). 

�

XX Aseta kiila (1) kynnyksen eteen.
XX Siirrä leikkausmikroskooppi kuljetusasennossa kynnyksen yli 

työntämällä sitä kahvan avulla.
Ilman apuvälineitä Leica M525 F20 voidaan siirtää vain enintään 
5 mm korkeiden kynnysten yli.

13.11 Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus (EMC)

Ympäristö, jolle instrumentti soveltuu

Sairaalat poislukien alueet toiminnassa olevien 
suurtaajuuskirurgialaitteiden lähellä ja suojatuissa 
magneettitiresonanssilaitteiden tutkimushuoneissa, joissa 
elektromagneettiset häiriötasot ovat korkealla.

Yhteensopivuus IEC 60601-1-2

Päästöt • CISPR 11, luokka A, ryhmä 1
• Harmoniset yliaallot, IEC 61000-3-2 luokka A
• Välkyntä ja jännitteenvaihtelu, IEC 61000-3-3 

luokka A, kuvat 3-7
Häiriönsieto • Sähkömagneettiset purkaukset, IEC 61000-4-2: 

CD +/–8 kV, AD +/–15 kV
• Radiotaajuisen kentän sieto IEC 61000-4-3: 

80 – 2700 MHz: 10 V/m
• Langattomien kenttien läheisyys IEC 61000-4-3: 

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

± 2 kV: Virransyöttöjohdot
• Syöksyjännite IEC 61000-4-5: 

± 1 kV ulkojohdin-ulkojohdin 
± 2  kV ulkojohdin-maa

• Johtuvat radiotaajuiset häiriöt, IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Verkkotaajuinen magneettikenttä, IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Syöttöjännitteen kuopat ja katkokset,  
IEC 61000-4-11: 
IEC 60601-1-2:2014
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13.12 Konfiguraatiot ja painot

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
XX Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.

Jalustat voidaan kuormittaa mikroskoopin rajapinnasta alkaen 
enintään seuraavasti:

Jalusta/kiinnitin F20 CT20

Maks. kuormitus 6,5 kg 6,5 kg



Tekniset tiedot

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / versio 01 55

13.13 F20 -lattiajalustan mittapiirustus

(mitat mm)
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13.14 CT20 -kattokiinnikkeen mittapiirustus

1692
869430

44
1

33
6

28
4

(mitat mm)
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14 Liite
14.1 Tarkistusluettelo, ennen leikkausta

Potilas  ..................................................................................

Kirurgi  ..................................................................................

Päivämäärä  ..................................................................................

Vaihe Toimenpide Yksityskohdat Tarkistettu/allekirjoitus

1 Optisten lisätarvikkeiden 
puhdistus

XX Tarkista, että tubukset, okulaarit ja mahdollisesti 
käytettävät dokumentoinnin lisätarvikkeet ovat puhtaita.
XX Poista pöly ja lika.

2 Lisätarvikkeiden asennus XX Lukitse Leica M525 F20/CT20 paikoilleen ja asenna 
mikroskooppiin kaikki varusteet, jotta se on valmis 
käytettäväksi (katso luku 7.3).
XX Liitä jalkakytkin, jos sitä halutaan käyttää.
XX Tarkasta monitorissa näkyvä kameran kuva ja kohdista 

tarvittaessa.

3 Tubussäädön tarkistus XX Tarkista valitun käyttäjän tubuksen ja okulaarin asetukset.

4 Tasapainotus XX Tasapainota Leica M525 F20/CT20 (katso luku 7.4).
XX Kierrä kahvoja eteenpäin ja pidä tässä asennossa.

Kaikki jarrut vapautetaan.
XX Tarkasta tasapainotus.

5 Toimintatarkastus XX Liitä verkkojohto.
XX Kytke mikroskooppiin virta.
XX Kytke valaistus päälle.
XX Tarkista Main Light 1 ja Main Light 2 ennen leikkausta. 

Varmista, että jäljellä oleva käyttöaika on riittävä 
suunnitellulle leikkaukselle.
XX Vaihda vialliset lamput ennen leikkausta.
XX Testaa suurennosmoottorin ja tarkannusmoottorin 

toimintavalmius.
XX Testaa kaikki kahvojen ja jalkakytkimen toiminnot.
XX Tarkista valitun käyttäjän käyttäjäasetuksen 

ohjausyksikössä.

6 Paikoittaminen leikkauspöytään XX Paikoita Leica M525 F20/CT20 leikkauspöytään 
tarvittavalla tavalla ja lukitse jalkajarru (katsoluku 7.9).

7 Steriiliys XX Asenna steriilit komponentit ja tarvittaessa steriili suojus 
(katsoluku 7.3).

8 Viimeistely XX Tarkista, että kaikki välineet ovat oikeilla paikoillaan 
(kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).
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SQS-sertifikaatin mukaisesti Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division -yhtiöllä on hallintajärjestelmä, joka vastaa laadunhallinnan, 
laadunvarmistuksen ja ympäristöasioiden hallinnan kansainvälisten 
normien ISO 13485 ja ISO 14001 asettamia vaatimuksia. 

SQS-sertifikaatin mukaisesti Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division -yhtiöllä on hallintajärjestelmä, joka vastaa laadunhallinnan, 
laadunvarmistuksen ja ympäristöasioiden hallinnan kansainvälisten 
normien ISO 9001, ISO 13485 ja ISO 14001 asettamia vaatimuksia. 

Tuksekas yhteistyö "käyttäjän kanssa, käyttäjälle" on aina ollut 
innovatiivisen Leica Microsystemsin periaatteena. Olemme sen pohjalta 
kehittäneet yrityksemme viisi arvoa:  
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science ja 
Continuous Improvement.

MEDICAL DIVISIOn
Mitä kirurgi edellyttää erinomaiselta leikkausmikroskoopilta?
Teräviä, selkeitä kuvia ja moduularista järjestelmää, joka vastaa kirurgien ja 
leikkaussalin henkilökunnan vaatimuksia.

Käytännön innovaatioita
Leica Microsystems on aina ollut johtoasemassa leikkausmikroskooppien 
kehittelyssä kahdeksankymmentäluvun ensimmäisestä laajakulmaoptiikalla 
varustetusta leikkausmikroskoopista aina ensimmäisiin vaakaoptiikalla ja 
LED-valolla varustettuihin mikroskooppeihin saakka.

Myös HD-video- ja fluoresenssijärjestelmät sekä verkkokalvon kuvaamiseen 
tarkoitetut järjestelmät osoittavat Leica-tiimin luovat voimavarat. 
Tavoitteenamme on tarjota kirurgeille uudenaikaisinta tekniikkaa, joka 
optimoi tehon, käyttömukavuuden ja tulokset.

Leica Microsystems – kansainvälinen yritys, jolla on maailmanlaajuinen, 
tehokas asiakaspalveluverkosto:

Maailmanlaajuisesti Puh. Faksi
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Itävalta ∙ Wien +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgia ∙  +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Tanska ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Ranska ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Saksa ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Mailand +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Hollanti ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugali ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Espanja ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Ruotsi ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Sveitsi ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Iso-Britannia ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Kiina ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
          ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japani ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Korea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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