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Dziękujemy za zakup mikroskopu chirurgicznego Leica.
Opracowując nasze systemy, zwracamy szczególną uwagę na proste, niewymaga-
jące objaśnień wskazówki dotyczące ich obsługi. Mimo to proponujemy dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, dzięki czemu będą Państwo mogli 
wykorzystywać wszystkie zalety swojego mikroskopu chirurgicznego Leica  
w sposób optymalny.
Cenne informacje o produktach i usługach Leica Microsystems oraz adres 
najbliższego przedstawiciela firmy Leica można znaleźć na naszej stronie 
internetowej 

www.leica-microsystems.com

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Mamy nadzieję, że jakość i wydajność 
nowego mikroskopu chirurgicznego Leica Microsystems spełni Państwa 
oczekiwania.

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

Zastrzeżenie prawne
Wszystkie specyfikacje mogą być zmienione bez ostrzeżenia.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są bezpośrednio związane z obsługą 
sprzętu. Decyzje kliniczne pozostają w gestii lekarza klinicysty.
Firma Leica Microsystems dołożyła wszelkich starań, by przygotować kompletną  
i jasną instrukcję obsługi, opisującą podstawowe obszary zastosowania produktu. 
Gdyby potrzebne były dodatkowe informacje dotyczące zastosowania produktu, 
prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica.
Nie wolno stosować produktu medycznego firmy Leica Microsystems bez pełnego 
zrozumienia zastosowania i działania produktu.

Odpowiedzialność
W kwestiach dotyczących naszej odpowiedzialności prosimy o przeczytanie 
standardowych warunków sprzedaży. Nic w niniejszym zastrzeżeniu prawnym  
nie ogranicza naszej odpowiedzialności w sposób niezgodny z obowiązującym 
prawem, ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności, która nie może być 
wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem.
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1 Wprowadzenie
1.1 Informacje o instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi opisano mikroskop chirurgiczny 
Leica M525 F20/CT20.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje na temat 
stosowania urządzenia (patrz rozdział "Wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa").

XX Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie 
przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1.2 Symbole stosowane w niniejszej 
instrukcji obsługi

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące 
znaczenie:

Symbol Słowo 
ostrzeżenia

Znaczenie

Ostrzeżenie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe 
 użycie, które mogłoby skutkować poważ-
nym uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

Ostrożnie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe 
 użycie, które w razie dojścia do skutku, 
może prowadzić do lekkiego lub średnio 
poważnego uszkodzenia ciała. 

Uwaga Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe 
 użycie, które w razie dojścia do skutku, 
może prowadzić do znacznych strat mate-
riałowych, finansowych i środowiskowych.

Informacje na temat stosowania, mające 
pomóc użytkownikowi obsługiwać urzą-
dzenie w sposób prawidłowy i efektywny. 

XX  Wymagane działanie; ten symbol wskazuje 
potrzebę wykonania określonego działania 
lub szeregu działań.

Dokumentacja techniczna i instrukcje montażu

Dokumentacja techniczna stanowi część dokumentu “Instrukcje 
montażu”.

2 Identyfikacja produktu
Kod modelu i numer seryjny produktu podane są na tabliczce 
znamionowej umieszczonej pod spodem ramienia poziomego.
XX Prosimy o przepisanie tych informacji do poniższego wiersza, 

aby później łatwo było je sprawdzić w momencie, gdy będziecie 
Państwo kontaktować się z naszymi przedstawicielami lub 
serwisantami. 

Typ Nr seryjny

 
...

 
...

2.1 Opcjonalne cechy produktu
Opcjonalnie dostępne są inne cechy produktu i akcesoria. Ich 
dostępność jest różna w różnych krajach i zależy od lokalnych 
wymagań ustawowych. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym 
przedstawicielem, w celu uzyskania informacji o dostępności.
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3 Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 jest systemem 
najnowszej technologii. Podczas pracy z urządzeniem mogą jednak 
wystąpić niebezpieczne sytuacje.
XX Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych w 

niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa.

3.1 Przeznaczenie urządzenia
• Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 jest urządzeniem 

optycznym służącym do lepszej wizualizacji obiektów, za 
pomocą powiększenia i oświetlenia. Może być wykorzystywany 
do obserwacji i dokumentacji w chirurgii medycznej i 
weterynaryjnej.

• Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 podlega 
specjalnym przepisom dotyczącym kompatybilności 
elektromagnetycznej. 

• Przenośne, mobilne i stacjonarne urządzenia działające na 
częstotliwości radiowej mogą mieć negatywny wpływ na 
niezawodność mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20.

• Mikroskop Leica M525 F20/CT20 jest przeznaczony wyłącznie do 
użytku specjalistycznego.

OSTRZEŻENIE

Nie nadaje się do wykorzystania w okulistyce!

3.2 Informacje dotyczące użycia
• Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 jest głównie 

 wykorzystywany do zabiegów ENT, Neuro, PRS i stomatologicz-
nych w szpitalach, klinikach i innych zakładach medycznych.

• Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 może być 
stosowany wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach,  
na stabilnej podłodze lub po zamocowaniu do sufitu.

• Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla lekarzy, 
pielęgniarek i innego personelu medycznego i technicznego, 
którzy przygotowuje, obsługuje lub konserwuje urządzenie po 
odpowiednim przeszkoleniu. Przeszkolenie i wprowadzenie 
personelu należy do obowiązków właściciela/obsługującego 
urządzenie.

3.3 Przeciwwskazania
Mikroskopu Leica M525 F20/CT20 NIE WOLNO stosować w okulistyce.

3.4 Informacje dla osoby 
odpowiedzialnej za urządzenie

XX Upewnić się, że mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 jest 
stosowany przez wykwalifikowany personel.
XX Urządzenie Leica M525 F20/CT20 może być obsługiwane 

wyłącznie przez przeszkolony personel.
XX Upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi jest zawsze dostępna 

w miejscu, gdzie stosowany jest mikroskop chirurgiczny 
Leica M525 F20/CT20.
XX Przeprowadzać systematyczne kontrole w celu upewnienia się, 

że uprawnieni użytkownicy przestrzegają wymogów 
bezpieczeństwa.
XX Dokładnie przeszkolić nowych użytkowników, wyjaśniając  

im znaczenie symboli i komunikatów ostrzegawczych.
XX Rozdzielić obowiązki dotyczące uruchamiania, obsługi  

i konserwacji. Sprawdzać, czy personel stosuje się do procedur.
XX Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 można stosować 

tylko, gdy jest w pełni sprawny.
XX Poinformować lokalnego przedstawiciela firmy Leica lub 

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 
Heerbrugg, w razie wykrycia usterek, które mogą grozić 
obrażeniami ciała lub innymi poważnymi konsekwencjami.
XX W przypadku zastosowania w systemie mikroskopu 

chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 akcesoriów innych 
producentów, należy upewnić się, że producenci ci potwierdzają 
bezpieczeństwo takiego zastosowania. Postępować zgodnie z 
instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dla tych akcesoriów.

• Po zakończeniu okresu żywotności, należy utylizować urządzenie 
Leica M525 F20/CT20 zgodnie z krajowymi przepisami 
dotyczącymi utylizacji.

• W mikroskopie chirurgicznym Leica M525 F20/CT20 można 
stosować wyłącznie następujące akcesoria: 
• Akcesoria firmy Leica Microsystems opisane w rozdziale 10.2 

niniejszej instrukcji.
• Inne akcesoria, pod warunkiem, że zostały one wprost 

zatwierdzone przez firmę Leica jako bezpieczne z 
technicznego punktu widzenia w tym kontekście.

• Modyfikacje i serwis mikroskopu chirurgicznego 
Leica M525 F20/CT20 mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez serwisantów posiadających autoryzację firmy Leica.

• Przy serwisowaniu należy stosować wyłącznie oryginalne  
części zamienne Leica Microsystems.

• Po wykonaniu prac serwisowych lub modyfikacji technicznych 
urządzenie powinno zostać ponownie ustawione zgodnie 
z naszymi specyfikacjami technicznymi.

• W przypadku dokonywania modyfikacji lub serwisowania 
urządzenia przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień, 
nieprawidłowej konserwacji (jeśli zabiegów konserwacyjnych 
nie przeprowadziła firma Leica) albo niewłaściwej obsługi, firma 
Leica Microsystems nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.
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• Wpływ mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 na inne 
urządzenia został przetestowany zgodnie z EN 60601-1-2. System 
przeszedł testy dotyczące emisji i odporności. Należy stosować się 
do odpowiednich instrukcji i uwag dotyczących promieniowania 
elektromagnetycznego i innych form promieniowania.

• Instalacja elektryczna budynku musi spełniać odpowiednie krajo-
we normy. Zalecamy stosowanie prądowego systemu ELCB (RCB).

• Podobnie jak każde inne urządzenie na sali operacyjnej, także i to 
może ulec awarii. Dlatego też firma Leica Microsystems (Schweiz) 
AG, Medical Division, zaleca, aby w czasie operacji dostępny był 
dodatkowy system awaryjny.

• Stosować wolno wyłącznie załączony przewód zasilający.
• Przewód zasilający musi posiadać izolację i nie może być 

uszkodzony.
• Przewód zasilający musi być mechanicznie zabezpieczony  

w gnieździe zasilania, aby nie dopuścić do przypadkowego 
rozłączenia.

• Mikroskop chirurgiczny Leica Microsystems może być stosowany 
wyłącznie przez lekarzy i pomoc medyczną o odpowiednich 
kwalifikacjach, którzy zapoznali się ze sposobem korzystania  
z urządzenia. Specjalne szkolenie nie jest potrzebne.

• Podłączenie sprzętu elektrycznego do gniazda Auxiliary Power 
spowoduje utworzenie systemu ME, co może doprowadzić do 
obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Należy przestrzegać 
odpowiednich wymagań dla systemów ME.

• Żadnych części Leica M525 F20/CT20 nie wolno serwisować ani 
konserwować w czasie ich używania przy pacjencie.

• Lamp nie wolno wymieniać w czasie ich stosowania na pacjencie.
• Należy unikać stosowania sprzętu ustawionego w pobliżu innego 

sprzętu, ponieważ może do spowodować nieprawidłowe 
działanie. Jeśli jest to konieczne, należy sprawdzić, czy system  
i inny sprzęt działają prawidłowo.

• Użycie akcesoriów i przewodów niezatwierdzonych i nie 
dostarczonych przez producenta sprzętu może spowodować 
zwiększenie emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie 
odporności elektromagnetycznej sprzętu, powodując 
nieprawidłowe działanie.

• Przenośny sprzęt telekomunikacyjny częstotliwości radiowych  
(w tym sprzęt peryferyjny taki jak przewody antenowe i anteny 
zewnętrzne) nie powinien być wykorzystywany w odległości 
mniejszej niż 30 cm od jakiejkolwiek części mikroskopu 
Leica M525 F20/CT20, w tym od przewodów określonych przez 
producenta. W innym wypadku może dojść do pogorszenia 
wydajności systemu.

Uwaga:
Charakterystyka emisji urządzenia pozwala mu na pracę w obszarach 
przemysłowych i szpitalach (CISPR 11 klasa A). Jeśli jest on stosowany 
w środowisku domowym (gdzie konieczne jest przestrzeganie normy 
CISPR 11 klasa B), sprzęt ten może nie zapewniać odpowiedniej 
ochrony dla usług telekomunikacyjnych częstotliwości radiowej. 

Użytkownik może być zmuszony do wykonania dodatkowych 
kroków, np. przestawienia lub obrócenia sprzętu.

3.5 Instrukcje dla użytkownika
XX Należy przestrzegać opisanych w tym miejscu instrukcji.
XX Postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez pracodawcę, 

a dotyczącymi organizacji pracy i BHP.
XX Przed i w czasie operacji należy sprawdzać intensywność 

oświetlenia.
XX Nie przesuwać systemu bez zwolnionych hamulców.
XX System można obsługiwać wyłącznie, kiedy cały sprzęt 

ustawiony jest w odpowiednich pozycjach (założone wszystkie 
pokrywy, drzwiczki zamknięte).
XX Należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne nie są niczym 

przesłonięte. W przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać.

Stabilność (dotyczy tylko podstawy podłogowej)

W czasie przesuwania w sali operacyjnej, ramię wychylne musi być 
złożone i zablokowane, a hamulce muszą być włączone. W innym 
wypadku ramię wychylne może przesunąć się, a podstawa może się 
przewrócić.

Niebezpieczeństwa związane z częściami ruchomymi

Niniejszy rozdział opisuje zastosowania, które mogą prowadzić  
do powstania niebezpiecznych sytuacji.
• Dodać akcesoria i zrównoważyć podstawę przed operacją.  

Nigdy nie robić tego nad polem operacyjnym.
• Nigdy nie umieszczać dłoni między sprężyną gazową i ramieniem 

wychylnym; mogłoby dojść do jej zakleszczenia w czasie, gdy 
ramię wychylne jest przesuwane.

• Nie wkładać palców między mikroskop i napęd ogniskowania; 
• ze względu na niebezpieczeństwo zmiażdżenia.

Podstawa podłogowa
• W czasie przesuwania urządzenia, należy je zawsze pchać; nigdy 

nie należy ciągnąć urządzenia. Pod obudowę podstawy mogą 
dostać się stopy w lekkim obuwiu.

• Przez cały czas hamulce nożne muszą być włączone.

Połączenia elektryczne

Jednostka sterująca może być otwierana jedynie przez pracownika 
serwisu autoryzowanego przez firmę Leica.

Akcesoria

W mikroskopie chirurgicznym Leica Leica M525 F20/CT20 można 
stosować wyłącznie następujące akcesoria:
• Akcesoria firmy Leica Microsystems opisane w niniejszej 

instrukcji.
• Inne akcesoria, pod warunkiem, że zostały one wprost 

zatwierdzone przez firmę Leica jako bezpieczne z technicznego 
punktu widzenia w tym kontekście.
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3.6 Niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem
3.6.1 Niebezpieczeństwo przechyleniaKippgefahren

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.

Nigdy nie przesuwać podstawy w pozycji 
niezłożonej.

Nigdy nie przesuwać urządzenia po kablach 
leżących na ziemi.

Nie dopuszczać do tego, by na podstawę w pozycji 
rozłożonej działały jakiekolwiek siły poziome lub 
pionowe.

Zawsze zamykać hamulce nożne, jeśli system nie 
jest w ruchu.
Zawsze otwierać hamulce nożne, jeśli system jest 
w ruchu.
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OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała w wyniku:
• Niekontrolowanego ruchu ramienia wychylnego!
• Przechylenia podstawy!
• Pod obudowę podstawy mogą dostać się stopy w lekkim 

obuwiu!
• Nagłe hamowanie mikroskopu chirurgicznego na progu, 

którego nie można pokonać!
XX Przed planowanym transportem należy zawsze ustawić 

mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 w pozycji 
transportowej.
XX Nigdy nie przesuwać podstawy w czasie, gdy jednostka 

jest wysunięta.
XX Nigdy nie przesuwać urządzenia po kablach leżących na 

ziemi.
XX Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 należy 

przemieszczać, popychając go; nigdy nie należy ciągnąć 
urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
XX Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 może być 

podłączony wyłącznie do uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przechylenia, jeśli obciążenie jest większe 
od dozwolonego!
XX Obciążenie dodatkowe mikroskopu nie może przekroczyć 

6,5 kg.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 w dół!
XX Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem. 
XX Zawsze wykonać równoważenie mikroskopu  

Leica M525 F20/CT20 po zainstalowaniu dodatkowych 
elementów wyposażenia.
XX Nie przekraczać maks. obciążenia przy montowaniu 

elementów i akcesoriów.
XX Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje  

się w stanie równowagi.
Nieprawidłowe przesuwanie podstawy może doprowadzić 
do jej przechylenia. 
XX Zwrócić uwagę na informacje dotyczące 

niebezpieczeństwa przechylenia na stronie 6.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
XX Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 może być 

podłączony wyłącznie do uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE

Awaria oświetlenia może wiązać się z niebezpieczeństwem 
dla pacjenta!
XX Jeśli jedna z lamp ksenonowych ulegnie awarii, należy 

natychmiast przełączyć się na drugą lampę.

OSTRZEŻENIE

Nagrzewanie się tkanek!
Możliwe jest niekontrolowane nagrzewanie się tkanek poza 
polem widzenia mikroskopu.
XX Upewnić się, że średnica pola nie jest większa od pola 

widzenia, a intensywność oświetlenia nie została 
ustawiona zbyt wysoko

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowego ustawienia odległości 
roboczej może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W przypadku pracy z laserem należy zawsze ustawiać 

odległość roboczą mikroskopu na odległość lasera  
i zablokować mikroskop w takim ustawieniu.

OSTRZEŻENIE

Nagrzewanie się tkanek!
W przypadku ręcznego przestawiania odległości roboczej 
może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W czasie wykorzystywania lasera nie wolno ręcznie 

regulować odległości roboczej za pomocą pokrętła.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji!
XX Pozostawić wokół podstawy wystarczająco dużo miejsca, 

by nie dopuścić do kontaktu z niesterylnymi 
przedmiotami.

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowego ustawienia odległości 
roboczej może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W przypadku pracy z laserem należy zawsze ustawiać 

odległość roboczą mikroskopu na odległość lasera  
i zablokować mikroskop w takim ustawieniu.
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OSTRZEŻENIE

W przypadku ręcznego przestawiania odległości roboczej 
może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W czasie wykorzystywania lasera nie wolno ręcznie 

regulować odległości roboczej za pomocą pokrętła.

OSTRZEŻENIE

Awaria silnika powiększenia lub ostrości może wiązać się  
z niebezpieczeństwem dla pacjenta!
XX Jeśli silnik zoomu lub ostrości ulegnie awarii, ustawić 

zoom i ostrość ręcznie.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego w dół!
XX Nie przekraczać maks. obciążenia przy montowaniu 

elementów i akcesoriów.

OSTRZEŻENIE

Nie nadaje się do wykorzystania w okulistyce!
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OSTROŻNIE

Podłączenie niewłaściwych urządzeń dodatkowych do 
gniazda zewnętrznego zasilania może doprowadzić do 
uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego oraz urządzenia 
dodatkowego!
XX Nigdy nie podłączać urządzeń dodatkowych do gniazda 

zewnętrznego zasilania, jeżeli nie spełniają one 
specyfikacji. Wymagania dotyczące zastosowania,  
patrz rozdział 14.5.

OSTROŻNIE

Podłączanie niezatwierdzonego przez firmę Leica sprzętu  
do gniazda zewnętrznego zasilania może prowadzić do 
uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 
oraz tego sprzętu!
XX Nigdy nie podłączać urządzeń dodatkowych do gniazda 

zewnętrznego zasilania, jeżeli nie spełniają one 
specyfikacji. Wymagania dotyczące zastosowania,  
patrz rozdział 13.2.

OSTROŻNIE

Mikroskop chirurgiczny może przemieścić się bez ostrzeżenia!
XX Kiedy system nie jest przemieszczany, należy zawsze 

blokować hamulce nożne.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo poparzenia!
Oprawka oświetlenia mocno się nagrzewa.
XX Przed wymianą lamp upewnić się, że oprawka jest 

chłodna.
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3.7 Etykiety i symbole
Ramię poziome i ramię wychylne F20

161718

19 20 21 22

10

12

11

9

1

14

14 2
3

5

56

4

13

14

15

7, 8

1
 Maks. 6,5 kg

Maksymalne obciąże-
nie przystawki optyki

2 +  – Równoważenie A/B

3

10

5

0 Etykieta 
równoważenia

4

      

Otwarty/zamknięty

5 Symbol ostrzegający 
przed niebezpieczeń-
stwem zmiażdżenia

6
 NIE STOSOWAĆ  

W OKULISTYCE
Nie nadaje się do 
wykorzystania w 
okulistyce
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7 Symbol ostrzegający 
przed nagrzanymi 
powierzchniami *

8 Oznaczenia ostrze-
gawcze dotyczące 
wymiany lampy *

9 Etykieta ciężaru 
systemu (F20)

10 Pozycja transportowa 
(F20)

11 ANVISA Reg. No

XXXXXXXXXX

Numer rejestracyjny 
ANVISA (tylko 
 Brazylia)

12 Etykieta INMETRO 
(tylko Brazylia)

13 Lampa 1    Lampa 2  
Lampa 1/Lampa 2

14 Oznaczenie niebez-
pieczeństwa dotyczą-
ce przechylenia

15 Etykieta zakresu 
obrotu

16 Uwaga, prosimy  
o przestrzeganie 
instrukcji obsługi

17 Tabliczka 
znamionowa (F20)

18 Maks. pobór mocy

19 Wyrównanie 
potencjałów

20   
 

 
 

Uwaga dotycząca 
uziemienia (tylko 
Stany Zjednoczone  
i Kanada)

  
 

 
 

 

21
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�

�
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�
�

�

�

Tabliczka producenta

a Numer prefiksu
b Nr systemu Leica
c Numer seryjny
d Numer kolejny, rosnący od wartości 1 dla każdej partii
e JJ = rok (2 cyfry)
f MM = miesiąc (2 cyfry)
g TT = dzień (2 cyfry)
h Data rozpoczęcia produkcji

22 Etykieta MET
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Uchwyt sufitowy Leica M525 CT20

1

1 Tabliczka znamionowa
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4 Konstrukcja
4.1 Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20

1

2

34

6

7

8

9

10

5

11 12 13 14 15

1 Ramię wychylne
2 Tubus dwuokularowy
3 Przystawka optyki
4 Uchwyt
5 Przystawka mikroskopu
6 Uchwytu noża
7 Uchwyt
8 Kolumna
9 Jednostka sterująca/jednostka oświetlenia
10 Ramię poziome
11 Zasilacz
12 Oprawka bezpiecznika (2× 6,3 A, zwłoczny)
13 Gniazdo ekwipotencjalne 

Do podłączenia mikroskopu chirurgicznego 
Leica M525 F20/CT20 do urządzenia ekwipotencjalnego. 

Jest to część instalacji budowlanej użytkownika. 
Należy przestrzegać wymagań normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

14 Zewnętrzne wyjście zasilania (maks. moc 100 VA) Wymagania 
dotyczące zastosowania opisano w rozdziale 14.5.

15 Bezpiecznik (1 A, zwłoczny)

OSTROŻNIE

Podłączenie niewłaściwych urządzeń dodatkowych do 
gniazda zewnętrznego zasilania może doprowadzić do 
uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego oraz urządzenia 
dodatkowego!
XX Nigdy nie podłączać urządzeń dodatkowych do gniazda 

zewnętrznego zasilania, jeżeli nie spełniają one 
specyfikacji. Wymagania dotyczące zastosowania,  
patrz rozdział 14.5.
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4.2 Uchwyt sufitowy Leica M525/CT20

1

2

34

5

7

6

8

1 Ramię wychylne
2 Tubus dwuokularowy
3 Uchwyt
4 Przystawka optyki
5 Przystawka mikroskopu
6 Jednostka sterująca/jednostka oświetlenia
7 Ramię poziome
8 Uchwyt sufitowy CT20
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5 Działanie
5.1 System równoważenia
System równoważenia służy do równoważenia mikroskopu 
chirurgicznego Leica M525 F20/CT20. Wszystkie ruchy, które muszą 
być wykonywane w trakcie operacji, wymagają użycia jedynie 
minimalnej siły.
W mikroskopie chirurgicznym Leica M525 F20/CT20 równoważone  
są dwa kierunki ruchu: A i B.

A

B

Ruch w kierunku C równoważony jest na przystawce mikroskopu.

C

5.2 Hamulce
Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 jest wyposażony  
w pięć mechanicznych hamulców blokujących ruch podstawy  
i mikroskopu:
Na przegubie obrotowym (1)
W przystawce mikroskopu (2)
Na szynach A/B mikroskopu chirurgicznego (3)
Ramię poziome (4)
Ramię poziome przy kolumnie (5)

1

2

3

5 4
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5.3 Regulacja pozycji przystawki 
mikroskopu

W mikroskopie chirurgicznym Leica M525 F20/CT20 można przechlać 
przystawkę mikroskopu w zakresie od 45° do 70°. Pozycja 70° oferuje 
drugiemu chirurgowi korzystającemu z tubusa stereo 180° więcej 
przestrzeni wokół głowy. Blokowanie w pozycji 45° i/lub 70° 
dokonywane jest za pośrednictwem śrub pod osłoną (1)  
(patrz rozdział 7.10).

45°

70°

5.4 Oświetlenie
Oświetlenie mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 jest 
umieszczone w jednostce sterującej/jednostce oświetlenia (3).  
Na oświetlenie składają się dwie lampy ksenonowe. 
Jeżeli jedna z lamp ksenonowych przestanie świecić, można włączyć 
drugą lampę, używając przełącznika (2).

2 3
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6 Sterowanie
6.1 Mikroskop chirurgiczny 

Leica M525 z przystawką 
mikroskopu

1
2

3

45674

10

3

9

8

1 Pokrętło do ręcznego równoważenia szyny C
2 Szyna C
3 Dźwignia mocująca uchwytu
4 Uchwyt
5 Przystawka optyki
6 Szyna B
7 Szyna A
8 Przycisk kierunku ruchu – (przystawka optyki przesuwa się do 

przodu)
9 Przycisk kierunku ruchu + (przystawka optyki przesuwa się do 

tyłu)
10 Przystawka mikroskopu

11

12

13

14

Uchwyty (element 4)

11 Zoom
12 Fokus
13 Przycisk ALL FREE (funkcja zwolnienia hamulców, może być 

przypisany także do innych funkcji)
14 Przycisk wyboru (funkcja zwolnienia hamulców, może być 

przypisany także do innych funkcji)

16

171819

20

21

15

Przystawka optyki (element 5)

15 Przycisk reaktywacji automatycznej regulacji średnicy pola
16 Pokrętło ręcznej regulacji średnicy pola
17 Dioda LED wskazująca mechanizm blokujący fokus o zmiennej 

ogniskowej
18 Przycisk do blokowania fokusa o zmiennej ogniskowej
19 Pokrętło do ręcznego regulowania odległości roboczej
20 Wskaźnik odległości roboczej
21 Pokrętło do ręcznego ustawiania powiększenia (używać tylko  

w sytuacjach awaryjnych)
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6.2 Jednostka sterująca/jednostka 
oświetlenia

1 2 3

1 Wyświetlacz
2 Włącznik
3 Włącznik/wyłącznik oświetlenia

4

4 Przełącznik lampy 1/2

Złącza pod jednostką sterującą/jednostką oświetlenia

5 6 8

910111213

7 7

5 Gniazdo stabilizacji potencjałów do podłączenia mikroskopu 
chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 do stabilizatora 
potencjałów. Jest to część instalacji budowlanej użytkownika.  
Należy przestrzegać wymagań normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

6 Podłączenie zasilacza
7 Oprawki bezpieczników
8 Zewnętrzne wyjście zasilania (maks. moc 100 VA) 

Wymagania dotyczące zastosowania opisano w danych 
technicznych, rozdział 13.2.

OSTROŻNIE

Podłączanie niezatwierdzonego przez firmę Leica sprzętu  
do gniazda zewnętrznego zasilania może prowadzić do 
uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 
oraz tego sprzętu!
XX Nigdy nie podłączać urządzeń dodatkowych do gniazda 

zewnętrznego zasilania, jeżeli nie spełniają one 
specyfikacji. Wymagania dotyczące zastosowania,  
patrz rozdział 13.2.

9 Złącze 12 V (zasilanie kamery, prąd stały)
10 Złącze RS232 (MDRS i serwis)
11 Interfejs USB (serwis Leica)
12 Interfejs CAN
13 Włącznik nożny/ręczny  

Dopuszczalne jest użycie włączników nożnych/ręcznych 
dostarczonych przez Leica Microsystems, Medical Division.

Można tu podłączać jedynie systemy sprawdzone przez 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.
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6.3 Ramię wychylne

1

2

1 Dźwignia zatrzymująca
2 Pokrętło do równoważenia

6.4 Włącznik nożny

4

5

4

3 3

Y-

56

6

3 Regulowane podnóżki
4 Automatyczna pozycja podstawowa fokusa
5 Ostrość (możliwość dowolnego przypisania, patrz strona 35)
6 Zoom (możliwość dowolnego przypisania, patrz strona 35)

6.5 Włącznik ręczny

4

56

4 Automatyczna pozycja podstawowa fokusa
5 Ostrość (możliwość dowolnego przypisania, patrz strona 35)
6 Zoom (możliwość dowolnego przypisania, patrz strona 35)

6.6 Uchwyt sufitowy CT20

3 2

1

1 Pilot zdalnego sterowania
2 Uchwyt sufitowy w dół
3 Uchwyt sufitowy w górę
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7 Przygotowanie przed 
operacją

7.1 Transport (dotyczy tylko F20)

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała w wyniku:
• Niekontrolowanego ruchu ramienia wychylnego!
• Przechylenia podstawy!
• Pod obudowę podstawy mogą dostać się stopy w lekkim 

obuwiu!
• Nagłe hamowanie mikroskopu chirurgicznego na progu, 

którego nie można pokonać!
XX Przed planowanym transportem należy zawsze ustawić 

mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 w pozycji 
transportowej.
XX Nigdy nie przesuwać podstawy w czasie, gdy jednostka 

jest wysunięta.
XX Nigdy nie przesuwać urządzenia po kablach leżących na 

ziemi.
XX Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 należy 

przemieszczać, popychając go; nigdy nie należy ciągnąć 
urządzenia.

OSTROŻNIE

Mikroskop chirurgiczny może przemieścić się bez ostrzeżenia!
XX Kiedy system nie jest przemieszczany, należy zawsze 

blokować hamulce nożne.

Przywracanie mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20 do 
pozycji transportowej
XX Pociągnąć dźwignię blokady (1) i obrócić ją do pozycji poziomej.
XX Chwycić za uchwyty.
XX Poruszać ramieniem wychylnym w górę i w dół do zadziałania 

blokady transportowej.
XX Włączyć wszystkie hamulce.
XX Przesunąć ramię wychylne w pozycję transportową.
XX Nacisnąć stopą na dźwignię zwalniania hamulców (3) w celu 

zwolnienia hamulców (2).
XX Przesunąć mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20, używając 

uchwytu.

1

2
3
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7.2 Czyszczenie elementów 
optycznych

XX Należy kontrolować czystość okularów i obiektywów, jak również 
adapterów foto i TV.
XX Usunąć kurz i zabrudzenia.

7.3 Montaż akcesoriów

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
XX Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 może być 

podłączony wyłącznie do uziemionego gniazdka.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przechylenia, jeśli obciążenie jest większe 
od dozwolonego!
XX Obciążenie dodatkowe mikroskopu nie może przekroczyć 

6,5 kg.

XX Podłączyć przewód zasilania.
XX Włączyć główny włącznik.
XX Włączyć hamulce nożne (patrz rozdział 7.1).
XX Podłączyć do mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 

wszystkie potrzebne akcesoria, które mają być wykorzystywane.
XX Ustawić uchwyty w pozycjach odpowiednich dla wykonywanej 

operacji.
XX Podłączyć włącznik nożny i sprawdzić ustawienia.

7.4 Równoważenie mikroskopu 
chirurgicznego  
Leica M525 CT20

XX Równoważenie mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 
(patrz rozdział 7.12).

7.5 Ustawianie okularów
XX Wyregulować rozstaw oczu i rozstaw międzyźreniczy 

(patrz  strona 30).
XX Ustawić odpowiednią wartość dioptrii dla użytkowników  

(patrz strona 30).

7.6 Konfiguracja jednostki sterującej
XX Patrz strona 32.
XX Sprawdzić ustawienia uchwytów (patrz strona 36).
XX Sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały zamontowane  

w prawidłowy i bezpieczny sposób.

7.7 Przeprowadzenie testu działania
Oświetlenie

Pozostawić oświetlenie włączone na przynajmniej 5 minut, 
ponieważ w innym wypadku intensywność świecenie szybko 
spadnie.

XX Włączyć oświetlenie.
XX Przy użyciu przełącznika przełączyć się na drugą lampę 1/2  

(4, strona 9), sprawdzić prawidłowość działania obydwu lamp.

Włącznik nożny / włącznik ręczny 
XX Sprawdzić działanie wszystkich funkcji za pomocą włącznika 

nożnego / ręcznego.

Uchwyt
XX Sprawdzić działanie zoomu i fokusa.

Podłączenie kamery TV i sprzętu fotograficznego

(jeśli są w użyciu)
XX Sprawdzić obraz na ekranie monitora TV.
XX Dostroić TV oraz kamerę SLR do obrazu mikroskopowego.
XX W przypadku fotografii: włożyć film do zdjęć dziennych.

Sterylność
XX Nałożyć elementy sterylne i sterylne osłony.
XX Zwolnić hamulce i sprawdzić zrównoważenie.

Równoważenie mikroskopu
XX Zwolnić hamulce szyny AB oraz szyny C.
XX Mikroskop musi zostać zrównoważony. 

7.8 Podnoszenie i opuszczanie 
uchwytu sufitowego CT20

Uchwyt sufitowy CT20 może być podnoszony i opuszczany 
elektrycznie. Funkcjami tymi można sterować za pomocą przycisków 
(1) na pilocie zdalnego sterowania.
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XX Przesunąć ramię teleskopowe na odpowiednią wysokość:
XX Włączyć przycisk (1). 

 Podnieść ramię teleskopowe 
 Opuścić ramię teleskopowe

�

Przy stałym obciążeniu teleskop nie może działać przez 
dłużej niż 1 w okresie 10-minutowym. 
Po dwóch minutach nieprzerwanego działania, wbudowany 
wyłącznik temperaturowy wyłącza silnik uchwytu 
sufitowego Leica.

7.9 Ustawianie przy stole 
operacyjnym (dotyczy tylko F20)

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 w dół!
XX Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem. 
XX Zawsze wykonać równoważenie mikroskopu  

Leica M525 F20/CT20 po zainstalowaniu dodatkowych 
elementów wyposażenia.
XX Nie przekraczać maks. obciążenia przy montowaniu 

elementów i akcesoriów.
XX Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje  

się w stanie równowagi.
Nieprawidłowe przesuwanie podstawy może doprowadzić 
do jej przechylenia. 
XX Zwrócić uwagę na informacje dotyczące 

niebezpieczeństwa przechylenia na stronie 6.

XX Przestawić mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 w pozycję 
transportową i zwolnić hamulce nożne (patrz rozdział 7.1).
XX Ostrożnie przesunąć mikroskop chirurgiczny M525 F20 w stronę 

stołu operacyjnego i ustawić go w pozycji odpowiedniej do 
operacji. 
Opcje pozycjonowania znaleźć można na następnych stronach.
XX Włączyć hamulec nożny.
XX Ustawić i podłączyć włącznik nożny.
XX Podłączyć uziemienie do jednostki sterującej/jednostki oświetlenia.
XX Sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały zamontowane  

w prawidłowy i bezpieczny sposób.
XX Jeśli to konieczne, założyć torebkę plastikową na włącznik nożny.
XX Ustawić podstawę w taki sposób, aby punkt obrotu ramienia 

wychylnego znajdował się nad polem operacyjnym.
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Uwagi dotyczące pozycjonowania

Możliwe zastosowanie w neurochirurgii przy różnych ustawieniach 
roboczych (wymiary w mm):

Opcja 1:

830

580

Opcja 2:

420

920

We wszystkich sytuacjach związanych z korzystaniem z mikroskopu 
powinien on być ustawiony w taki sposób, by kąt między ramieniem 
poziomym i ramieniem wychylnym wynosił 90°, jak to pokazano na 
rysunkach powyżej.
Opisane tutaj ustawienie jest ustawieniem standardowym, 
ponieważ daje chirurgowi najwyższy stopień wolności przesuwania 

przystawki optycznej w różnych kierunkach, bez wywierania 
bezpośrednio siły na podstawę mikroskopu.
Widok od góry ustawienia z ramieniem poziomy i ramieniem 
wychylnym pod kątem 90°:

Poniższa rycina przedstawia etykietę, która zostanie umieszczona  
na mikroskopie w celu ułatwienia chirurgowi ustawienia urządzenia 
w odpowiedniej pozycji:

1

Skala (1) wskazuje zalecane i niedopuszczalne ustawienia.

2 3 2

2 pozycja zalecana (zielone)
3 pozycja niedopuszczalna (czerwone)
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7.10 Regulacja wychylenia przystawki 
mikroskopu (45°/70°)

1

XX Otworzyć pokrywę (1).
XX Odkręcić 2 śruby (2) i ustawić żądane nachylenie.

2

XX Założyć i dokręcić 2 śruby (2).
XX Zamknąć i przykręcić pokrywę (1).

7.11 Równoważenie mikroskopu 
chirurgicznego  
Leica M525 CT20

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
XX Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 może być 

podłączony wyłącznie do uziemionego gniazdka.

XX Podłączyć urządzenie do zasilania.

Montaż akcesoriów

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 w dół!
XX Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem. 
XX Zawsze wykonać równoważenie mikroskopu  

Leica M525 F20/CT20 po zainstalowaniu dodatkowych 
elementów wyposażenia.
XX Nie przekraczać maks. obciążenia przy montowaniu 

elementów i akcesoriów.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przechylenia, jeśli obciążenie jest większe 
od dozwolonego!
XX Obciążenie dodatkowe mikroskopu nie może przekroczyć 

6,5 kg.

XX Zainstalować odpowiednie akcesoria w mikroskopie 
chirurgicznym Leica M525 F20/CT20 (patrz rozdział 9.7).
XX Włączyć przycisk zasilania (2, rozdział 6.2) na jednostce 

sterującej.
Zapali się dioda LED włącznika.



Przygotowanie przed operacją

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

Równoważenie mikroskopu chirurgicznego Leica M525 CT20
XX Przesunąć tubusy (tubus dwuokularowy, przystawka dla 

drugiego obserwatora, tubus zoomu wideo) w pozycję roboczą.
XX Ustawić mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 w pozycji 

poziomej.

1

2

3

XX Poluzować gałkę hamulca (3).
Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 przechyla się do 
przodu:
XX È Naciskać przycisk w kierunku + (1), aż mikroskop chirurgiczny 

Leica M525 F20/CT20 nie będzie się poruszał przy zwolnionych 
hamulcach.

Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 przechyla się do tyłu:
XX È Naciskać przycisk w kierunku + (2), aż mikroskop chirurgiczny 

Leica M525 F20/CT20 nie będzie się poruszał przy zwolnionych 
hamulcach.
XX Przechylić mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 o 90°.

1

2

3

Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 przechyla się do 
przodu:
XX È Naciskać przycisk w kierunku + (1), aż mikroskop chirurgiczny 

Leica M525 F20/CT20 nie będzie się poruszał przy zwolnionych 
hamulcach.

Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 przechyla się do tyłu:
XX È Naciskać przycisk w kierunku + (2), aż mikroskop chirurgiczny 

Leica M525 F20/CT20 nie będzie się poruszał przy zwolnionych 
hamulcach.
XX Przechylić mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 o 90°.
XX Dokręcić gałkę hamulca (3).
XX Ustawić mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 poziomo, 

do pozycji roboczej.
XX Poluzować gałkę hamulca (4).

Mikroskop chirurgiczny przechyla się w prawą stronę:
XX Rozłożyć pokrętło (5) i obracać je w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara do chwili zrównoważenia przystawki 
mikroskopu.
XX Ponownie złożyć pokrętło (5).

Mikroskop chirurgiczny przechyla się w lewą stronę:
XX Rozłożyć pokrętło (5) i obracać je w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara do chwili zrównoważenia przystawki 
mikroskopu.
XX Ponownie złożyć pokrętło (5).

4

5
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7.12 Równoważenie ramienia 
wychylnego

XX Przytrzymać pewnie mikroskop.
XX Pociągnąć dźwignię blokady (1) i obrócić ją do pozycji poziomej. 

Blokada transportowa jest zwolniona.

1

2

XX Sprawdzić czy mikroskop przemieszcza się samoczynnie.
Mikroskop przesuwa się w dół:
XX Wyregulować pokrętło (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

do chwili, gdy mikroskop nie będzie samoistnie poruszał się  
w dół.

Mikroskop przesuwa się w górę:
XX Wyregulować pokrętło (2) w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara do chwili, gdy mikroskop nie będzie 
samoistnie poruszał się w górę.

7.13 Regulacja hamulców połączeń 
przegubowych

3

3

3
3

3

Wszystkie połączenia w podstawie wyposażone są w hamulce 
przegubów, które można regulować w taki sposób, by zmiana 
położenia była łatwiejsza lub trudniejsza.
Ustawić łatwiejszy przesuw połączeń:
XX Poluzować czarną gałkę hamulca (3).

Ustawić trudniejszy przesuw połączeń:
XX Dokręcić czarną gałkę hamulca (3).

7.14 Ustawianie pozycji dla "posterior 
fossa sitting" (pacjent siedzący)

XX Ustawić mikroskop chirurgiczny zgodnie z poniższą ilustracją.
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8 Obsługa
Pozostawić oświetlenie włączone na przynajmniej 5 minut, 
ponieważ w innym wypadku intensywność świecenie szybko 
spadnie.

1 32

XX Włączyć oświetlenie główne za pomocą włącznika (3).

Regulacja jasności

Można wzmocnić lub osłabić jasność przy użyciu monitora z panelem 
dotykowym, włącznika ręcznego/nożnego lub uchwytu CAN.
Na monitorze z panelem dotykowym:
XX Nacisnąć przycisk "+" lub "–" na pasku w celu regulacji jasności 

(1) oświetlenia.
lub
XX Nacisnąć bezpośrednio pasek (1) regulacji jasności.

Jasność aktywnego oświetlenia głównego zmienia się.

• Kliknięcie przycisku "+" lub "–" zmienia wartość jasności  
w skokach co 1 stopień. Przytrzymanie palcem przycisku 
myszy spowoduje zmianę wartości w skokach co 5 stopni.

• Wartość początkową można zapisywać indywidualnie dla 
każdego użytkownika.

• Ustawienie jasności jest również widoczne, kiedy 
oświetlenie jest wyłączone. Jednak pasek wyświetlania 
będzie ciemniejszy.

Na włączniku ręcznym/nożnym/uchwycie CAN:
W zależności od konfiguracji (patrz strona 35) można również 
zwiększać lub zmniejszać jasność głównego oświetlenia przy użyciu 
dwóch odpowiednio zaprogramowanych przycisków na włączniku 
ręcznym/włączniku nożnym/uchwycie.

BrightCare™

Na monitorze z panelem dotykowym można włączać lub wyłączać 
funkcję BrightCare™, używając przycisku (2).
BrightCare™ to funkcja bezpieczeństwa, która automatycznie 
ogranicza maksymalną jasność w zależności od odległości roboczej. 
Zbyt silne oświetlenie, w połączeniu z krótką odległością roboczą, 
może powodować poparzenia u pacjentów.

Wyjaśnienie energii oświetlenia:
Optyka mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 umożliwia 
zmianę odległości roboczej w zakresie 207 i 470mm. System jest 
zaprojektowany w taki sposób, że zapewnia wystarczająco dużo 
światła, by obraz był jasny, nawet przy większej odległości roboczej, 
wynoszącej 470 mm.h
IZgodnie ze wzorem Ev = Iv/d2, ilość światła wzrasta w sposób ciągły 
o 510 % gdy odległość robocza zmienia się z 470 do 207 mm. (Ev = 
natężenie światła, Iv= jasność, d= odległość od źródła światła).
Oznacza to, że mniej światła jest wymagane do pracy z mikroskopem 
przy mniejszej odległości roboczej, a więcej przy większej odległości.
Dlatego zaleca się, by zaczynać od niewielkiej intensywności światła 
i zwiększać intensywność, aż do uzyskania optymalnego poziomu 
oświetlenia.

Gdy mikroskop jest przesyłany z fabryki, funkcja 
bezpieczeństwa "BrightCare Plus" jest włączona dla 
wszystkich użytkowników.

Objaśnienia dotyczące nagrzewania:
Ciepło pochodzące ze światła niewidzialnego (powyżej 700 nm)  
jest odfiltrowywane ze światła zastosowanego oświetlenia 
ksenonowego. Mimo to światło białe także zawsze prowadzi do 
nagrzewania się powierzchni, na które pada. Duża ilość światła 
białego może prowadzić do przegrzewania się tkanek i metalowych 
obiektów. 
Dlatego zaleca się, by zaczynać od niewielkiej intensywności światła 
i zwiększać intensywność, aż do uzyskania optymalnego poziomu 
oświetlenia.
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Czerwona linia na pasku regulacji jasności wskazuje na maksymalną 
granicę jasności, która może być ustawiona w zależności od danej 
odległości roboczej. Jasności nie można zwiększyć poza zakres 
wyznaczony przez czerwoną linię. Kiedy odległość robocza zostanie 
obniżona przy zadanej jasności, jasność zostanie automatycznie 
obniżona.

Funkcję tę można wyłączyć, klikając przycisk "BrightCare". 
Otwiera się okno dialogowe, w którym należy potwierdzić, 
że funkcja bezpieczeństwa ma zostać wyłączona.

Jeśli funkcja bezpieczeństwa BrightCare™ zostanie wyłączona, kolor 
przycisku "BrightCare" zmieni się z zielonego na żółty.

OSTRZEŻENIE

Przy małej odległości ogniskowej, źródło światła jednostki 
oświetlenia może być zbyt jasne dla lekarza operującego i dla 
pacjenta.
XX Należy zaczynać od małej intensywności źródła światła,  

a następnie zwiększać intensywność do momentu, gdy 
lekarz operujący uzyska optymalnie oświetlony obraz.

XX Ponowne włączanie funkcji bezpieczeństwa BrightCare™:
XX Ponownie kliknąć żółty przycisk "BrightCare".

Funkcja BrightCare™ jest aktywna, a przycisk zmienia kolor na zielony.

8.1 Regulacja pozycji oświetlenia

OSTRZEŻENIE

Awaria oświetlenia może wiązać się z niebezpieczeństwem 
dla pacjenta!
XX Jeśli jedna z lamp ksenonowych ulegnie awarii, należy 

natychmiast przełączyć się na drugą lampę.

• Przy najbliższej sposobności wymienić wadliwą lampę 
ksenonową.

• Nie wolno rozpoczynać operacji w sytuacji, gdy tylko 
jedna lampa ksenonowa jest sprawna.

1

XX Użyć przełącznika (1), aby przełączyć się z uszkodzonej lampy 
ksenonowej na sprawną lampę.

8.2 Ustawianie średnicy pola 
świetlnego

OSTRZEŻENIE

Nagrzewanie się tkanek!
Możliwe jest niekontrolowane nagrzewanie się tkanek poza 
polem widzenia mikroskopu.
XX Upewnić się, że średnica pola nie jest większa od pola 

widzenia, a intensywność oświetlenia nie została 
ustawiona zbyt wysoko
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Średnica pola jest regulowana automatycznie w taki sposób, by 
odpowiadała polu widzenia w przystawce optyki mikroskopu 
Leica M525. Poza tym, średnica pola może być regulowana ręcznie, 
przy użyciu pokrętła (1). Regulacja automatyczna przestaje działać 
po poruszeniu pokrętłem. Regulację automatyczną można 
przywrócić przy użyciu pokrętła resetowania (2).

1 2

• Jeśli przy dużej intensywności światła średnica pola 
zostanie zablokowana w pozycji szerokiej i nie da się jej 
zmienić automatycznie ani ręcznie, należy zmniejszyć 
intensywność oświetlenia, aby zapobiec uszkodzeniu 
tkanek.

• Jeśli średnica pola zostanie zablokowana w pozycji 
wąskiej i nie da się jej zmienić automatycznie ani ręcznie, 
można skorzystać z lampy operacyjnej do lepszego 
oświetlenia dużego pola widzenia (pozycja małego 
zoomu).

8.3 Praca z LASEREM i blokowanie / 
zwalnianie fokusa o zmiennej 
ogniskowej

Blokowanie ustawienia ostrości przydatne jest, gdy 
pracujemy przy ustalonej odległości roboczej, lub gdy 
pracujemy z laserem.

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowego ustawienia odległości 
roboczej może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W przypadku pracy z laserem należy zawsze ustawiać 

odległość roboczą mikroskopu na odległość lasera i 
zablokować mikroskop w takim ustawieniu.

OSTRZEŻENIE

Nagrzewanie się tkanek!
W przypadku ręcznego przestawiania odległości roboczej 
może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W czasie wykorzystywania lasera nie wolno ręcznie 

regulować odległości roboczej za pomocą pokrętła.

Ustawić odpowiednią odległość roboczą za pomocą przycisków 
regulacji ostrości znajdujących się na uchwycie/włączniku nożnym 
lub, w razie błędu, za pomocą pokrętła (4). 
Ustawiona odległość robocza prezentowana jest na wyświetlaczu 
(3).
Nacisnąć przycisk (5). 
Żółta dioda LED (6) zaświeci się, a ustawienie ostrości zostanie 
zablokowane.
Nacisnąć ponownie przycisk (5). 
Żółta dioda LED (6) zgaśnie, a ustawienie ostrości zostanie 
odblokowane.

3

4 5 6
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8.4 Określanie liczby dioptrii  
dla użytkowników

Indywidualna liczba dioptrii może być ustawiana w sposób ciągły, od 
+5 do –5.  
W przypadku prawidłowego ustawienia dioptrii dla obu oczu funkcja 
ta zapewnia dużą wytrzymałość operującego na zmęczenie.

Przygotowania
XX Otworzyć wykorzystywane przesłony dwuirysowe.
XX Ustawić oba okulary na <0>.

Ustawianie ostrości obrazu testowego
XX Wybrać największe powiększenie, 12.8.
XX Umieścić płaski obiekt testowy o ostrych brzegach pod 

obiektywem, w odległości roboczej.
XX Przy pomocy kamery lub siatki przesunąć mikroskop chirurgiczny 

Leica M525 F20/CT20 w kierunku obiektu testowego, aż obraz 
będzie ostry.

Regulacja ustawień dioptrii
XX Wybrać najmniejsze powiększenie (powiększenie 1.2).
XX Nie patrząc w okulary, ustawić obie soczewki na  +5 dioptrii.

XX Powoli obracać soczewki w kierunku –5 dioptrii, oddzielnie dla 
każdego oka, aż obraz stanie się wyraźny.

Sprawdzanie ustawienia
XX Wybrać największe powiększenie (powiększenie 12.8).
XX Sprawdzić ostrość i jeśli to konieczne, wyregulować ją.

8.5 Ustawianie okularów
Ustawianie liczby dioptrii dla poszczególnych użytkowników

Liczba dioptrii musi być ustawiona precyzyjnie i oddzielnie dla 
każdego oka; tylko w ten sposób można sprawić, by ustawienie było 
takie samo dla całego zakresu zoomu (parafokalność).
XX Odczytać liczbę dioptrii dla chirurga operującego na jednostce 

sterującej (patrz strona 35).
XX Za pomocą pierścienia regulacyjnego (2) ustawić liczbę dioptrii  

w każdym okularze.

� � �

Regulacja rozstawu oczu i rozstawu międzyźreniczego
XX Ustawić rozstaw międzyźreniczy za pomocą pokrętła (3).
XX Ustawić rozstaw międzyźreniczy za pomocą pierścienia 

obrotowego (1).

8.6 Zakładanie szybki ochronnej  
na obiektyw

XX Umieścić szybkę ochronną, którą można sterylizować gazowo,  
na soczewce w taki sposób, aby oznaczenia na mikroskopie 
chirurgicznym Leica M525 F20/CT20 (4) znajdowały się obok 
oznaczeń na szybce ochronnej (5).

�

�

�

�
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XX Włożyć szybkę ochronną w uchwyt z zamkiem bagnetowym, 
przesuwając ją do góry, w kierunku (a).
XX Przesunąć szybkę w kierunku (b) do jej zablokowania.

8.7 Zakładanie sterylnych elementów 
sterowania

Na pokrętła mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 można 
założyć pokrowce, które nadają się do sterylizacji.

Pokrowce na pokrętła

Pokrowce należy założyć także w przypadku korzystania ze 
sterylnych, jednorazowych osłon. Łatwiej będzie chwytać za 
elementy sterujące.

XX Nałożyć pokrowce sterylizowane parowo (1) na pokrętło 
regulacji średnicy pola oraz pokrętło odległości roboczej.

�

XX Nałożyć pokrowce sterylizowane parowo również na akcesoria 
(jeśli są stosowane).

Pokrowiec dla włącznika nożnego

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji!
XX Pozostawić wokół podstawy wystarczająco dużo miejsca, 

by nie dopuścić do kontaktu z niesterylnymi 
przedmiotami.

Umieszczenie włącznika nożnego w plastikowej torebce 
zapobiegnie zabrudzeniu go.

Sterylna osłona podstawy

Uwagi ogólne:
• Jeśli cały system będzie pokryty osłoną sterylną aż do ziemi, 

można spodziewać się kontrolowanego odcięcia oświetlenia na 
skutek przegrzania.

• Postępować zgodnie z instrukcjami załączonymi przez 
producenta sterylnej osłony.

2

XX Włączyć oświetlenie główne.
XX Zwolnić hamulce i rozłożyć ramię wychylne.
XX Założyć sterylne rękawiczki.
XX Zamontować wszystkie sterylne elementy sterujące.
XX Ostrożnie rozpakować sterylny pokrowiec i nasunąć go na 

mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 aż do ramienia 
wychylnego.

Należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne (2) nie są niczym 
przesłonięte.

XX Zamocować szybkę ochronną obiektywu.
XX Nie mocować osłony sterylnej zbyt ściśle za pomocą załączonych 

taśm. Po założeniu osłony musi być możliwość łatwego 
przesuwania urządzenia. 
XX Sprawdzić, czy mikroskop daje się łatwo przesunąć.
XX Ostrożnie zamocować osłonę sterylną do uchwytów. 
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8.8 Jednostka sterująca z panelem 
dotykowym

Struktura menu

1

2

3

4

5

1 Szybki dostęp do ekranów "Main", "Speed", "Menu" i "User"
2 Wiersz stanu
3 Wyświetlacz: drzwiczki jednostki oświetlenia są otwarte/

zamknięte
4 Przycisk aktywujący funkcję BrightCare™
5 Obszar wyświetlania

W celu ustawienia języka menu należy skontaktować się  
z serwisem Leica.

Wprowadzanie nazwiska lekarza operującego
XX Nacisnąć przycisk "User" w menu głównym.

Ukażą się następujące pozycje menu do wyboru:

XX Nacisnąć przycisk "Load User".
Ukaże się menu ze wszystkimi zapisanymi nazwiskami.

XX Wybrać żądanego lekarza.
Ponownie pojawi się menu główne. Ustawienia zapisane dla 
wybranego lekarza są wyświetlane na pasku stanu.



Obsługa

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / Wersja 01 33

Przejmowanie ustawień lekarza i zapisywanie ich pod nową 
nazwą użytkownika

Można wybrać ustawienia dla dowolnego lekarza i zapisać je pod 
nową nazwą użytkownika.
XX Wybrać lekarza, którego ustawienia są najbardziej zbliżone do 

aktualnych wymagań (patrz strona 35).
XX Nacisnąć przycisk "User" w menu głównym.
XX W pozycjach menu, które się ukażą, nacisnąć przycisk "Save 

Actual Settings".
Na ekranie pojawi się klawiatura:

XX Wprowadzić nową nazwę użytkownika i zatwierdzić, naciskając 
OK.

Ukaże się menu ze wszystkimi zapisanymi nazwiskami.

XX Z listy wybrać miejsce, pod którym ma zostać zapisany lekarz 
oraz jego dane.

XX Zatwierdzić komunikat z ostrzeżeniem, naciskając OK.

Ustawienia zostały zapisane pod nową nazwą.

Wybieranie zapisanych wartości domyślnych

Dla państwa wygody Leica wprowadziła ustawienia fabryczne 
odpowiadające najczęstszym typom operacji. Można z nich 
skorzystać w następujący sposób.
XX Nacisnąć przycisk "User" w menu głównym.
XX W pozycjach menu, które się ukażą, kliknąć przycisk "Load Preset 

User".
Pojawią się pozycje menu z najczęstszymi typami operacji.

XX Wybrać żądany typ operacji.
Mikroskop ustawi się w pozycji odpowiadającej wybranym 
parametrom. Ukaże się menu ze wszystkimi zapisanymi nazwiskami.
XX Z listy wybrać miejsce, pod którym ma zostać zapisany lekarz 

oraz jego dane.
XX Zatwierdzić komunikat z ostrzeżeniem, naciskając OK.

Ustawienia zostały zapisane pod nową nazwą.
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Usuwanie nazwy użytkownika
XX Nacisnąć przycisk "User" w menu głównym.

Ukażą się następujące pozycje menu do wyboru:

XX Nacisnąć przycisk "Delete User".

Ukaże się menu ze wszystkimi zapisanymi nazwiskami.

XX Wybrać użytkownika do usunięcia.
Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.

XX Zatwierdzić komunikat z ostrzeżeniem, naciskając OK.
Nazwa i ustawienia wybranego lekarza zostały usunięte.
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Przeglądanie zapisanych wartości domyślnych
XX Nacisnąć przycisk "User" w menu głównym.

Ukażą się następujące pozycje menu do wyboru:

XX Nacisnąć przycisk "Show Settings".
Bieżące ustawienia włącznika ręcznego/nożnego, uchwytów  
i tubusa oraz skonfigurowane prędkości zoomu i ostrości.

Wybór typu włącznika nożnego/ręcznego oraz przypisywanie 
funkcji
XX Nacisnąć przycisk "Menu" w menu głównym.

Ukażą się następujące pozycje menu do wyboru:

XX Nacisnąć przycisk "User Settings".
Ukażą się następujące pozycje menu do wyboru:

1

2

345

1

XX Za pomocą przycisków strzałek (1) wybrać "Footswitch Progr.".
XX Wybrać żądany przycisk nożny, korzystając z przycisku "Type" (4).

Konfiguracja przypisania funkcji:
XX Nacisnąć żądany przycisk na włączniku nożnym/ręcznym.

Na wyświetlaczu (5), podświetlona zostanie zielona dioda LED dla 
odpowiedniego przycisku. 
XX Używając przycisków strzałek (2), wybrać z listy (3) odpowiednią 

funkcję dla aktywnego przycisku obsługowego i kliknąć ją.
Do przycisku włącznika nożnego/ręcznego przypisana została 
wybrana funkcja.
XX Wykonać tę samą procedurę w celu przypisania funkcji do 

pozostałych przycisków.
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Zmiana ustawień dla uchwytów

Pokrętła (6) na uchwytach mogą być przypisane indywidualnie  
(np. sterowanie jasnością oświetlenia).

6

6

6

XX Nacisnąć przycisk "Menu" w menu głównym.
XX W pozycjach menu, które się ukażą, nacisnąć przycisk "User 

Settings".
Ukażą się następujące pozycje menu do wyboru:

7

8

910

7

XX Użyć przycisków strzałek (7), aby wybrać lewy lub prawy uchwyt 
"Handle Left" / "Handle Right".

Konfiguracja przypisania funkcji:
XX Nacisnąć przycisk obsługowy na uchwycie.

Na wyświetlaczu (10), podświetlona zostanie zielona dioda dla 
odpowiedniego przycisku. 
XX Używając przycisków strzałek (8), wybrać z listy (9) odpowiednią 

funkcję dla aktywnego przycisku obsługowego i kliknąć ją.
Przycisk obsługowy został przypisany do wybranej funkcji.
XX Wykonać tę samą procedurę w celu przypisania funkcji do 

pozostałych przycisków.

Ustawienia mikroskopu

W tym polu menu można skonfigurować stosowane akcesoria oraz 
jasność monitora z panelem dotykowym.
XX Nacisnąć przycisk "Menu" w menu głównym.
XX W pozycjach menu, które się ukażą, nacisnąć przycisk 

"Maintenance".
Ukażą się następujące pozycje menu do wyboru:

11

W przypadku braku wyboru, powiększenie zostanie 
obliczone dla standardowej konfiguracji: tubus 
dwuokularowy 30°– 150° i okular z powiększeniem 10x.

Wybrać używany tubus:
XX Za pomocą przycisków strzałek wybrać (1) "Tube Settings".

Zostają wyświetlone wszystkie tubusy, których można używać  
w mikroskopie chirurgicznym Leica M525 F20/CT20.
XX Wybrać żądany tubus.

Tubus został wybrany.

Wybrać używany okular:
XX Za pomocą przycisków strzałek (3) wybrać "IP Settings".

Zostają wyświetlone wszystkie okulary, których można używać  
w mikroskopie chirurgicznym Leica M525 F20/CT20.
XX Wybrać żądany okular.

Okular został wybrany.
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Regulacja jasności monitora z panelem dotykowym:
XX Za pomocą przycisków strzałek wybrać (1) "LCD Brightness".

Ukaże się następujące okno menu:

XX Nacisnąć krótko przycisk "+" lub "–".
Jasność monitora z ekranem dotykowym jest zmieniana w skokach 
co 1.
XX Nacisnąć i przytrzymać przycisk "+" lub "–".

Jasność monitora z ekranem dotykowym jest zmieniana w skokach 
co 5.

8.9 Zmiana zoomu i ostrości

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowego ustawienia odległości 
roboczej może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W przypadku pracy z laserem należy zawsze ustawiać 

odległość roboczą mikroskopu na odległość lasera i 
zablokować mikroskop w takim ustawieniu.

OSTRZEŻENIE

Awaria silnika powiększenia lub ostrości może wiązać się  
z niebezpieczeństwem dla pacjenta!
XX Jeśli silnik zoomu lub ostrości ulegnie awarii, ustawić 

zoom i ostrość ręcznie(patrz rozdział 8.9).

Zoom i ostrość można zmieniać przy użyciu suwaków "Magn." 
(powiększenie) oraz "WD" (odległość robocza) w menu głównym lub 
przy użyciu włącznika nożnego/ręcznego.

Używanie suwaków w menu głównym

XX Nacisnąć krótko przycisk "+" lub "–".
Zoom/ostrość jest zmieniana w skokach co 1.
XX Nacisnąć i przytrzymać przycisk "+" lub "–".

Zoom/ostrość jest zmieniana w skokach co 5.
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Za pomocą włącznika nożnego

XX Wyregulować zoom i ostrość, naciskając pedały.
Pedały ustawiane są poprzecznie lub podłużnie.
Przypisanie przycisków i pedałów można wybierać indywidualnie 
(patrz strona 35).

Na uchwytach 

Z

F

Zoom (Z): 
• Górny przycisk: powiększenie widoku
• Dolny przycisk: pomniejszenie widoku

Ostrość (F)
• Górny przycisk: zwiększenie odległości roboczej
• Dolny przycisk:  zmniejszenie odległości roboczej

Przypisanie przycisków można wybierać indywidualnie 
(patrz strona 35).

Użytkownik może zmienić prędkość silnika zoomu i ostrości  
w ekranie menu "Speed".
XX Nacisnąć przycisk "Speed" w menu głównym.

Ukaże się następujące okno menu konfiguracji:

XX Nacisnąć krótko przycisk "+" lub "–".
Prędkość zoomu/ostrości jest zmieniana w skokach co 1.
XX Nacisnąć i przytrzymać przycisk "+" lub "–".

Prędkość zoomu/ostrości jest zmieniana w skokach co 5.

Ręczne ustawianie zoomu

UWAGA
Zniszczenie silnika zoomu!
XX Zoom należy regulować ręcznie tylko wtedy, gdy silnik zoomu 

jest uszkodzony.

XX Jeśli silnik zoomu ulegnie awarii, zoom można regulować ręcznie 
za pomocą pokrętła (1).

1

XX Nacisnąć pokrętło (1).
XX Ustawić odpowiednie powiększenie obracając pokrętło. 
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Ręczne ustawianie ostrości

OSTRZEŻENIE

W przypadku ręcznego przestawiania odległości roboczej 
może dojść do poważnego uszkodzenia tkanek!
XX W czasie wykorzystywania lasera nie wolno ręcznie 

regulować odległości roboczej za pomocą pokrętła.

Jeśli silnik ostrości ulegnie awarii, ostrość można wyregulować 
ręcznie za pomocą pokrętła (2).

2

XX Ustawić odpowiednią ostrość za pomocą pokrętła (2).

8.10 Wyłączanie mikroskopu 
chirurgicznego

XX Jeśli to możliwe, zakończyć procedurę rejestracji w systemie 
dokumentacji (utrata danych).
XX Ustawić mikroskop w pozycji transportowej.
XX Wyłączyć mikroskop chirurgiczny włącznikiem głównym.
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9 Akcesoria
9.1 Podwójna przystawka stereo

• Umożliwia drugiej osobie obserwację czynności.

Do podwójnej przystawki stereo można zamontować:
• Tubus dwuokularowy, obracany o 30° – 150°
• Rozdzielacz wiązki
• Pierścień obrotowy 30°
• Dodatkowe tubusy dwuokularowe 

Dystrybucja światła: 50 % po każdej stronie

9.2 Tubus dwuokularowy; wychylny; 
ze zmiennym kątem patrzenia 
30°–150°

• Z regulacją odstępu międzyźreniczego dla rozstawu oczu
• Długość ogniskowej f = 170 mm
• Zintegrowane okulary z regulacją dioptrii i wbudowaną regulacją 

muszli ocznej

9.3 Tubus stereo dla drugiego 
obserwatora

• Podłączona do rozdzielacza wiązki

9.4 Tubus wideo-zoom

• Podłączona do rozdzielacza wiązki
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9.5 Adapter do akcesoriów  
z serii Leica M600

• Podłączony do rozdzielacza wiązki mikroskopu chirurgicznego

9.6 Rozdzielacz wiązki

• Może być używany dla drugiego obserwatora lub do 
dokumentacji

• Podział wiązki światła: 50 % na obie strony lub 70 % / 30 %

9.7 Montaż akcesoriów

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego Leica M525 F20/CT20 w dół!
XX Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem. 
XX Zawsze wykonać równoważenie mikroskopu  

Leica M525 F20/CT20 po zainstalowaniu dodatkowych 
elementów wyposażenia.
XX Nie przekraczać maks. obciążenia przy montowaniu 

elementów i akcesoriów.
XX Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje  

się w stanie równowagi.
Nieprawidłowe przesuwanie podstawy może doprowadzić 
do jej przechylenia. 
XX Zwrócić uwagę na informacje dotyczące 

niebezpieczeństwa przechylenia na stronie 6.

Montaż przystawki stereo 90° dla asystenta, tubusa 
dwuokularowego i rozdzielacza wiązki

�

XX Odkręcić śrubę mocującą (1).
XX Włożyć akcesoria w pierścień wczepowy, od góry.
XX Dokręcić śrubę mocującą.
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Montaż przystawki stereo dla drugiego obserwatora oraz 
tubusa wideo-zoom

XX Założyć osprzęt i sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe.
XX Dokręcić nakrętkę (2) ręcznie.

9.8 Lista akcesoriów dla 
zaawansowanych konfiguracji

• Kamera Panasonic GP-US932 CSAP/E
• Kamera Leica HD C100
• Adapter wideo Leica (ręczny (MVA), zdalny (RVA))

Akcesoria dodatkowe
• Bezprzewodowy włącznik nożny Leica, 12 funkcji, typ B
• Bezprzewodowy włącznik nożny Leica, 12 funkcji, typ A
• Włącznik nożny Leica, 12 funkcji, typ B
• Włącznik nożny Leica, 12 funkcji, typ A
• Włącznik nożny Leica, 6 funkcji, typ B
• Włącznik nożny Leica, 6 funkcji, typ A
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10 Czyszczenie i konserwacja
10.1 Instrukcje dotyczące konserwacji
• W czasie przerw w pracy na urządzenie zakładać osłonę 

przeciwkurzową.
• Kiedy akcesoria nie są wykorzystywane, należy je przechowywać 

w miejscu wolnym od kurzu.
• Usuwać kurz za pomocą pompki pneumatycznej i miękkiego 

pędzelka.
• Czyścić obiektywy i okulary za pomocą specjalnych ściereczek 

czyszczących do optyki i czystego alkoholu.
• Chronić mikroskop chirurgiczny przed wilgocią, oparami, kwasa-

mi, zasadami i innymi substancjami powodującymi korozję.
• Nie przechowywać odczynników chemicznych w pobliżu 

urządzenia.
• Chronić mikroskop chirurgiczny przed niewłaściwym 

zastosowaniem.
• Nie instalować innych gniazd i nie rozkręcać systemów 

optycznych lub części mechanicznych, jeśli nie zostało to 
wyraźnie wskazane w niniejszej instrukcji obsługi.

• Chronić mikroskop chirurgiczny przed smarami i tłuszczami.
• Nigdy nie smarować i nie natłuszczać elementów mechanicznych 

ani powierzchni przesuwnych.
• Grubsze osady usuwać za pomocą zwilżonej ściereczki 

jednorazowej.
• W celu dezynfekcji mikroskopu chirurgicznego stosować 

substancje z grupy substancji dezynfekujących powierzchnie, 
przygotowane na bazie następujących składników aktywnych:
• Aldehydy
• Alkohole
• Czwartorzędowe związki amonowe. 

W związku z potencjalnym ryzykiem zniszczenia elementów 
urządzenia, nigdy nie stosować substancji na bazie:
• związków rozdzielanych za pomocą gazów 

halogenowych,
• silnych kwasów organicznych,
• związków rozdzielanych za pomocą tlenu

Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta środka 
dezynfekującego.

Zalecamy podpisanie umowy serwisowej z serwisem firmy 
Leica Microsystems.

W celu utrzymania funkcjonalności mikroskopu chirurgicznego 
zalecamy raz na rok wykonać przegląd mikroskopu według punktów 
z naszej listy kontrolnej. 
XX Prosimy o kontakt z serwisem firmy Leica Microsystems.

10.2 Wymiana lamp

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego 
Leica M525 F20/CT20 !
XX Przed wymianą lampy należy wyłączyć mikroskop  

Leica M525 F20/CT20 i odłączyć go od zasilania.

XX Wyłączyć oświetlenie za pomocą włącznika (2).
XX Wyłączyć mikroskop za pomocą włącznika (1).

21

XX Odkręcić pokrętło (4) pod jednostką sterującą/jednostką 
oświetlenia (3) i odchylić w dół jednostkę oświetlenia.

3 4

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo poparzenia!
Oprawka oświetlenia mocno się nagrzewa.
XX Przed wymianą lamp upewnić się, że oprawka jest 

chłodna.
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10.3 Wyjmowanie uszkodzonej lampy
XX Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.
XX Wyjąć wtyk (1) z uszkodzonej lampy.

�

�

�

XX Wcisnąć zakładkę (2).
XX Wysunąć podstawę lampy (3) do tyłu.
XX Pociągnąć lampę do dołu i ostrożnie wyjąć.

XX Nie kłaść nowej lampy na wierzchołku korpusu (5).
XX Nie dotykać szklanej żarówki lub odbłyśnika lampy.

4

6

5

8

7

XX Wkładanie nowej lampy:

Chcąc włożyć nową lampę, upewnić się, że jej korpus nie jest 
uszkodzony.

XX Wcisnąć zakładkę (2).
XX Wprowadzić górną część lampy w wycięcie.
XX Wsunąć podstawę lampy (3) w zakładki (2). 

Podstawa lampy musi w całości zaskoczyć w zakładki.

Po włożeniu, pozycję lampy należy wyrównać, aby zapewnić 
optymalną wydajność świecenia i dobre chłodzenie.
W celu sprawdzenia optymalnego położenia, korpus lampy 
posiada wcięcie (6), a w oprawie lampy znajduje się śruba (4).
Jeżeli lampa jest założona prawidłowo, część ceramiczna (7) 
musi znajdować się w całości w oprawie lampy (8) bez 
wyraźnej szczeliny.

XX Ponownie włożyć wtyk (1).
XX Złożyć jednostkę oświetlenia (9) i ponownie przykręcić pokrętło 

(10) pod jednostką sterującą/jednostką oświetlenia.

Upewnić się, że przewód lampy nie został zaciśnięty.

9 10

Każda lampa ksenonowa ma określoną długość życia. Jeśli 
długość życia zostanie przekroczona, w czasie jej pracy 
wzrasta ryzyko uszkodzenia.
XX Wymienić lampy po przepracowaniu 500 godzin.
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10.4 Wymiana bezpieczników

Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć mikroskop 
Leica M525 F20/CT20 i odłączyć go od zasilania.

Wymiana bezpieczników przy gnieździe zasilania
XX Na dole ramienia poziomego, zdjąć pokrywę (1) za pomocą 

śrubokręta.
XX Wyjąć 2 bezpieczniki z oprawek i wymienić je.

Stosować tylko bezpieczniki zwłoczne 6,3 A.

�

�

�

�

Wymiana bezpieczników przy dodatkowym gnieździe zasilania
XX Wyjąć oprawkę bezpiecznika (3) znajdującą się w dolnej części 

ramienia poziomego.
XX Wyjąć z oprawki bezpiecznik (4) i wymienić go.

Stosować tylko bezpieczniki zwłoczne 1 A.

10.5 Sprawdzenie działania
Oświetlenie

Pozostawić oświetlenie włączone na przynajmniej 5 minut, 
ponieważ w innym wypadku intensywność świecenie szybko 
spadnie.

Włączyć oświetlenie na jednostce sterującej/jednostce oświetlenia.
Ponownie wyłączyć oświetlenie.

Włącznik nożny
XX Ustawić włącznik nożny.
XX Sprawdzić wszystkie funkcje włącznikiem nożnym.
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10.6 Obróbka elementów 
poddawanych sterylizacji

Elementy takie to produkty wielokrotnego użytku, takie jak 
pokrętła, szybki chroniące obiektyw i nasadki dostarczane 
przez firmę Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division.

10.6.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę  
pracy osób, które odpowiedzialne są za przygotowanie materiałów 
zakaźnych. W przypadku przygotowywania, czyszczenia i 
dezynfekcji produktów, należy przestrzegać aktualnych przepisów 
szpitalnych, w tym zasad dotyczących pracy z materiałami 
zakaźnymi.

10.6.2 Ograniczenia dotyczące obróbki
Częste wykorzystywanie ma minimalny wpływ na te produkty. 
Koniec żywotności wyznacza się najczęściej na podstawie zużycia  
i uszkodzeń powstałych na skutek używania.

10.6.3 Instrukcje

Miejsce wykorzystania
XX Powierzchniowe zanieczyszczenia powstające w miejscu 

używania usunąć za pomocą jednorazowej ściereczki/
papierowego ręcznika.

Przechowywanie i transport

Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.
Zaleca się dokonanie obróbki produktu natychmiast po użyciu.

Przygotowanie do czyszczenia
XX Wyjąć element z mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/

CT20.

Czyszczenie ręczne

Sprzęt: 
woda bieżąca, detergent, spirytus, ściereczka z mikrowłókien
Procedura:
XX Spłukać zanieczyszczenia powierzchniowe z elementu 

(temperatura < 40 °C). W zależności od stopnia zabrudzenia, 
można użyć detergentu.
XX W przypadku silniejszego zabrudzenia, takiego jak odciski 

palców, tłuste plamy itp. można także użyć spirytusu do 
czyszczenia optyki.
XX Wysuszyć elementy (oprócz elementów optycznych) za pomocą 

jednorazowej/papierowej ściereczki. Osuszyć powierzchnie 
optyczne za pomocą ściereczki z mikrowłókien.

Czyszczenie automatyczne

Sprzęt: 
Urządzenie czyszczące/dezynfekujące

Nie zaleca się czyszczenia produktów z elementami 
optycznymi w urządzeniu czyszczącym/dezynfekującym. 
Elementów optycznych nie należy także czyścić w łaźniach 
ultradźwiękowych, ponieważ może to spowodować ich 
uszkodzenie.

Dezynfekcja

Możliwe jest stosowanie alkoholowego płynu do dezynfekcji 
"Mikrozid, Liquid", zgodnie z instrukcjami na etykiecie.

Należy pamiętać, aby po dezynfekcji powierzchnie optyczne 
przemyć dokładnie świeżą wodą pitną, a następnie świeżą 
wodą demineralizowaną. Elementy muszą być dokładnie 
wysuszone przed sterylizacją.

Konserwacja

Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.

Kontrola i test działania

Sprawdzić prawidłowość podłączenia pokręteł i uchwytów.

Pakowanie

Indywidualne: do sterylizacji można wykorzystać typową torbę 
polietylenową. Torba musi być na tyle duża, aby element nie był  
w niej poddawany naprężeniom.

Sterylizacja

Patrz tabela na następnej stronie

Przechowywanie

Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.

Kontakt z producentem

Adres lokalnego przedstawiciela
Firma Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division sprawdziła, 
że powyższe instrukcje dotyczące przygotowania produktu do 
ponownego wykorzystania są prawidłowe. Osoba przygotowująca 
elementy odpowiedzialna jest za sprzęt, osoby biorące udział w 
czyszczeniu i osiągnięcie zamierzonych efektów czyszczenia. 
Zazwyczaj w takich przypadkach stosuje się procedury kontrolne  
i rutynowy nadzór. Wszelkie odchylenia od niniejszej instrukcji 
powinny być dokładnie przeanalizowane przez osobę 
przygotowującą elementy, w celu określenia ich wpływu na 
wydajność i ew. niepożądane skutki.
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10.6.4 Sterylizacja
Lista zawiera wybór sterylizowanych elementów dla mikroskopu chirurgicznego, dostępnych w firmie Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division.

Dopuszczalne metody sterylizacji

Autoklaw parowy Tlenek etylenu

Nr kat. Nazwisko 134 °C, t > 10 min. maks. 60 °C

10180591 Uchwyt podłączany X  

10428328 Pokrętło, tubus dwuokularowy T X  

10384656 Pokrętło, transparentne X  

10443792 Przedłużka dźwigni X  

   

10446058 Szybka ochronna, soczewka zmiennoogiskowa  X 1)

10446469 Szybka ochronna obiektywu, Leica M680/FL400  X 1)

10446467 Szybka ochronna obiektywu, Leica M840/M841  X 1)

   

10445341 Uchwyt do Leica M655, do sterylizacji X  

10445340 Nasadka do Leica M655/M695, do sterylizacji X  

10446842 Uchwyt do Leica M400, do sterylizacji X

10448440 Pokrywa, nadaje się do sterylizacji, do uchwytu Leica M320 X

10448431 Szybka ochronna obiektywu, Leica M320 X 1)

10448296 Szybka ochronna obiektywu, Leica M720, część zamienna (opakowanie 10 sztuk) X 1)

10448280 Szybka ochronna obiektywu, Leica M720, komplet, do sterylizacji X 1)

10448581 Osłona sterylizowana dla Leica RUV800 X

1)  Elementy zawierające składniki optyczne mogą być sterylizowane parowo, przy zachowaniu podanych powyżej warunków. Może to 
jednak prowadzić do powstania warstwy plamek i smug na powierzchni szkła, co może ograniczyć wydajność optyczną.

10.7 Konserwacja
Mikroskopy chirurgiczne Leica M525 F20 i Leica M525 CT20 są z zasady urządzeniami bezobsługowymi. W celu utrzymania bezpieczeństwa 
pracy i niezawodności, zalecamy na wszelki wypadek kontakt z serwisem. Można tu umówić się na okresowe przeglądy lub, jeśli to konieczne, 
poprosić o konserwację.
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11 Utylizacja
Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać odpowiednich 
rozporządzeń krajowych oraz zatrudniać odpowiednie firmy 
zajmujące się utylizacją. 
Opakowanie urządzenia powinno być poddane recyklingowi.
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12 Co robić, jeśli...
Należy pamiętać, aby po dezynfekcji powierzchnie optyczne 
przemyć dokładnie świeżą wodą pitną, a następnie świeżą 
wodą demineralizowaną. Elementy muszą być dokładnie 
wysuszone przed sterylizacją.

12.1 Usterki mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/CT20

Usterka Przyczyna Naprawa

Mikroskopu chirurgicznego Leica M525 F20/
CT20 nie można przesunąć lub przesuwa się 
on po przyłożeniu dużej siły.

Wystaje przewód. Przełożyć przewód.

Nie można uruchomić pewnych funkcji za 
pomocą wyłącznika nożnego lub elementów 
sterowania na uchwytach.

Kabel jest poluzowany. Sprawdzić przewód zasilania.
Sprawdzić podłączenie włącznika nożnego.

W jednostce sterującej dokonano 
niewłaściwego przypisania.

Zmienić przypisanie funkcji w jednostce 
sterującej.

Zoom nie daję się regulować elektrycznie. Silnik zoomu nie działa. Nacisnąć przycisk zoom.
Ustawić zoom ręcznie (patrz rozdział 8.9).

Zbyt mało światła lub brak światła w 
mikroskopie chirurgicznym Leica M525 F20/
CT20.

Uszkodzona lampa. Przełączyć się na drugie oświetlenie.

Przewód światłowodowy jest uszkodzony. Sprawdzić przewód światłowodowy i w razie 
potrzeby wymienić.

Lampa nie została prawidłowo 
zainstalowana.

Sprawdzić, czy lampa jest prawidłowo 
zainstalowana. 
Korpus lampy musi znajdować się w całości 
w podstawie (patrz strona 49).

Obraz staje się zamglony przy zmianie 
powiększenia.

Parafokalność nie jest ustawiona dokładnie. Ustawić wartości dioptrii chirurga 
operującego (patrz strona 33).

Obraz przesuwa się poza ogniskową. Okulary nie zostały poprawnie zamocowane. Wkręcić okulary do końca.

Liczba dioptrii nie jest ustawiona 
prawidłowo.

Przeprowadzić dokładnie kontrolę dioptrii, 
zgodnie z procedurą (patrz rozdział 8.4).

Obraz z mikroskopu chirurgicznego 
Leica M525 F20/CT20 wydaje się zamazany 
na krawędziach a pole świetlne znajduje się 
poza polem widzenia.

Akcesoria nie zostały prawidłowo 
zainstalowane.

Zamocować prawidłowo akcesoria w 
uchwytach (patrz rozdział 7.3).
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12.2 Usterki podstawy

Usterka Przyczyna Naprawa

Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 
lub ramię wychylne przesuwa się samo w 
górę/w dół lub obraca się.

Ramię wychylne nie zostało prawidłowo 
zrównoważone.

Zrównoważyć mikroskop chirurgiczny 
Leica M525 F20/CT20 (patrz rozdział 7.4).

Przewody nie są poprowadzone prawidłowo 
lub uległy przemieszczeniu. Przewody  
(w tym potencjalnie dodatkowe przewody 
wideo) wywierają siłę na system.

Poprowadzić przewody zgodnie z instrukcją; 
zwrócić uwagę, by nie istniała możliwość 
powstawania naprężeń.

Podstawa mikroskopu chirurgicznego 
Leica M525 F20 przesuwa się.

Hamulce nożne nie włączone. Włączyć hamulce nożne (patrz rozdział 7.1).

Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 
nie został prawidłowo zrównoważony.

Pozycja akcesoriów została zmieniona  
po zrównoważeniu.

Zrównoważyć mikroskop chirurgiczny 
Leica M525 F20/CT20 (patrz rozdział 7.4).

Zakres ruchu mikroskopu chirurgicznego 
Leica M525 F20/CT20 jest ograniczony 
(wychylenie, pochylenie, obrót).

Kamera wideo nie została właściwie 
zamontowana i dotyka przystawki 
mikroskopowej.

Odpowiednio zainstalować kamerę wideo.

12.3 Usterki układu TV, fotografii

Usterka Przyczyna Naprawa

Zdjęcia/obraz TV jest nieostry. Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 
lub przystawka wideo-zoom nie są 
właściwie zogniskowane.

Wyregulować precyzyjnie fokus.  
Jeśli to konieczne, skorzystać z siatki.
Dokonać korekcji ustawienia dioptrii, 
postępując dokładnie według instrukcji.

Zdjęcia mają niebieskawy odcień. Zastosowano niewłaściwy film. Skorzystać z filmu do zdjęć dziennych.

Jeśli Państwa urządzenie ma usterkę, która nie została tutaj opisana, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Leica Microsystems.
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13 Dane techniczne
13.1 Dane elektryczne
Podłączenie zasilacza

Podstawa podłogowa F20: Centralnie, na ramieniu poziomym 
100–240 V (± 10 %), 50/60 Hz

Uchwyt sufitowy/CT20: Terminal na suficie  
100/120 V, 220/240 V (± 10 %), 50/60 Hz

Bezpiecznik: 2 × T 6,3 AL/250 V

Pobór mocy

Leica M525 F20: 500 VA

Leica M525 CT20: (120 V ~60 Hz) 1650 VA (cały system  
wraz z modułem teleskopowym)

Leica M525 CT20: (230 V ~50 Hz) 1550 VA (cały system  
wraz z modułem teleskopowym)

Klasa ochrony: Klasa 1

Moduły

Mikroskopu chirurgicznego 
Leica M525: 24 V prądu stałego/80 W

13.2 Zewnętrzne gniazdo zasilania
Napięcie zasilające: 100 –230 V prądu zmiennego

Bezpiecznik: T1 AL, 250 V

Maks. dopuszczalny pobór mocy drugiego urządzenia:

 100 VA

Maks. dopuszczalny prąd upływu dla całego systemu po podłączeniu 
Leica M525 F20/CT20 wraz z drugim urządzeniem: 
 IEC/EN 60601-1:  5 mA

 UL 60601-1:  300 µA

Jeżeli prąd upływu przekracza dopuszczalny limit, należy podjąć 
następujące kroki:
• Urządzenie nie spełnia norm IEC/EN 60601-1 (EU) /  

UL 60601-1 (USA): 
XX Podłączyć poprzez transformator izolujący.

• Urządzenie spełnia normy IEC/EN 60601-1 (EU) /  
UL 60601-1 (USA):
XX Podłączyć poprzez stabilizator potencjałów lub transformator 

izolujący.

13.3 Mikroskop chirurgiczny 
Zmiana powiększenia: Powiększenie 6:1, napęd silnikowy; opcja 

ręcznej regulacji

Odległości robocze: 207-470 mm, soczewka wieloogniskowa, 
z napędem silnikowym, regulacja ciągła; 
opcja ręcznej regulacji

Ogniskowanie: Napędzana silnikiem soczewka o 
zmiennej ogniskowej; opcja ręcznej 
regulacji 

Okulary: Okulary szerokokątne dla osób noszących 
okulary 10x; 12.5×

 Regulacja dioptrii ±5; regulacja muszli 
ocznej

Obiektywy: Soczewka o zmiennej ogniskowej; 
odległość robocza regulowana w sposób 
ciągły w zakresie 207–470 mm (silnikiem)

Oświetlenie: System oświetlenia przystosowany  
do zastosowań w mikrochirurgii;  
regulowana w sposób ciągły średnica  
pola z rozkładem Gaussa. 
Jasność regulowana w sposób ciągły,  
przy stałej temperaturze kolorystycznej

AutoIris™: Zależna od zoomu regulacja średnicy pola 
z ręczną regulacją i funkcją resetowania.

Oświetlenie główne: Wysokowydajna lampa ksenonowa, 
180 W przez światłowód

Oświetlenie dodatkowe: Wysokowydajna lampa ksenonowa 
180 W, w pełni niezależne zasilanie 
elektryczne 

BrightCare™: Funkcja bezpieczeństwa z ograniczeniem 
jasności w zależności od odległości 
roboczej,

Jednostka sterująca: Wyświetlacz LCD z podświetleniem; 
możliwość zapisania indywidualnych 
ustawień dla dziesięciu użytkowników
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13.4 Dane optyczne
Powiększenie całkowite: W okularze 10×: 1.2× do 12.8×

Pole widzenia (Ø mm): W przypadku okularu 10×:  
16.5× do 180×

13.5 Przystawka mikroskopu
Zakres obrotu: Obrót ± 335°

 Wychylenie boczne ±150°  
(w prawo/w lewo)

 Pochylenie –30° do +120°  
(do przodu/do tyłu)

Równoważenie: Mechaniczne, na szynach A/B i C

Hamulce: 1 hamulec mechaniczny dla osi A/B  
1 hamulec mechaniczny dla osi C

13.6 Akcesoria
Tubus dwuokularowy: Zmienny kąt patrzenia w zakresie  

30° – 150°; wbudowana regulacja 
rozstawu oczu o stałym ustawieniu  
dla 45°

Rozdzielacz wiązki: Dwa boczne wyjścia światła z podziałem 
wiązki 50 % na 50 %, lub 70 % na 30 %

Tubus wideo-zoom: Powiększenie 3:1; ogniskowa  
35 – 100 mm; z mocowaniem C;  
ze złączem C opcja indywidualnej 
regulacji

Tubus drugiego 
obserwatora: Przystawka asystenta 180° z rozdziałem 

wiązki światła 70 % na 30 % lub 
przystawka stereo dla drugiego 
obserwatora podłączona do rozdzielacza 
wiązki

13.7 Podstawa podłogowa
Użytkowanie: Utrzymuje i pozycjonuje mikroskop 

chirurgiczny Leica M525 F20/CT20 

Hamulce: 3 hamulce mechaniczne

Równoważenie: Równoważenie ręczne przystawki 
mikroskopu i ramienia wychylnego

Uchwyty: Regulacja zoomu

 Regulacja odległości roboczej dla 
soczewek o zmiennej ogniskowej

Obciążenie: Maks. 6,5 kg na interfejsie mikroskopu 
chirurgicznego / pierścienia wczepowego 
Leica M525 F20/CT20

Wysokość transportowa:  1918 mm

Ciężar: Ok. 229 kg z przystawką optyki i 
uchwytami

13.8 Spełnione normy
• 93/42/EWG: Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych wraz  

z poprawkami.
• Klasyfikacja: Klasa I, zgodnie z Aneksem IX, zasadą 1 i zasadą 

12 dyrektywy.
• Elektryczny sprzęt medyczny, Część 1: Ogólne wymagania dot. 

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

• Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 60601-2; EN 60601-1-2.
• Dział Medical Division firmy Leica Microsystems (Schweiz) AG 

przechowuje certyfikaty systemów zarządzania dla 
międzynarodowych standardów ISO 9001, ISO 13485 i ISO 14001 
dotyczących zarządzania jakością, zapewnienia jakości oraz 
zarządzania środowiskiem.

13.9 Warunki zewnętrzne
Użytkowanie: +10 °C do +40 °C 

+50 °F do +104 °F

 wilgotność względna 30 % do 75 %  
ciśnienie atmosferyczne 780 mbar do 
1013 mbar

Przechowywanie: –40 °C do +70 °C 
–40 °F do +158 °F 

 wilgotność względna 10 % do 100 %, 
ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 
1060 mbar

Transport: –40 °C do +70 °C 
–40 °F do +158 °F

 wilgotność względna 10 % do 100 %, 
ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 
1060 mbar
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13.10 Ograniczenia zastosowania
Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 stosowany wyłącznie  
w pomieszczeniach zamkniętych, na twardym, równym podłożu.  
W przypadku podłoża o nachyleniu przekraczającym 0,3° należy  
brać pod uwagę negatywne efekty samoczynnego dryftu.
Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 nie może pokonywać progów 
wyższych niż 20 mm.
Do przetransportowania mikroskopu chirurgicznego nad progiem 
20 mm można zastosować klin (1) zawarty w opakowaniu. 

�

XX Umieścić klin (1) przed progiem.
XX Przesunąć mikroskop chirurgiczny nad progiem w pozycji 

transportowej, pchając go za uchwyt.
Mikroskop chirurgiczny Leica M525 F20 bez wyposażenia 
dodatkowego może pokonywać progi o maks. wysokości 5 mm.

13.11 Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC)

Środowisko, dla którego przeznaczono urządzenie

Szpitale, poza miejscami w pobliżu aktywnego sprzętu 
chirurgicznego wysokich częstotliwości oraz pomieszczeniami 
ekranowanymi przed RF systemu ME do rezonansu magnetycznego, 
gdzie intensywność zakłóceń elektromagnetycznych jest wysoka.

Zgodność IEC 60601-1-2

Emisje • CISPR 11, Klasa A, Grupa 1
• Zniekształcenia harmoniczne zgodnie z  

IEC 61000-3-2 Klasa A
• Emisja prądu o zmiennym napięciu / emisje 

skokowe zgodnie z IEC 61000-3-3 Klasa A,  
Ryciny 3-7

Odporność • Wyładowania elektrostatyczne IEC 61000-4-2: 
CD +/–8 kV, AD +/–15 kV

• Promieniowanie RF pól elektromagnetycznych 
IEC 61000-4-3: 
80 – 2700 MHz: 10 V/m

• Bezprzewodowe pola zbliżenia IEC 61000-4-3: 
380 – 5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m

• Szybkie przejściowe skoki napięcia i impulsy 
IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: linii zasilania

• Skoki IEC 61000-4-5: 
± 1 kV Linia do linii 
± 2  kV Linia do uziemienia

• Zakłócenia przeniesione, indukowane przez pola 
RF IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Pole magnetyczne częstotliwości znamionowej 
IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Spadki i przerwy w napięciu IEC 61000-4-11: 
zgodne z IEC 60601-1-2:2014
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13.12 Konfiguracja i obciążenie

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego w dół!
XX Nie przekraczać maks. obciążenia przy montowaniu 

elementów i akcesoriów.

Maksymalne obciążenie podstaw od interfejsów mikroskopu:

Podstawa F20 CT20

Maks. obciążenie 6,5 kg 6,5 kg
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13.13 Rysunek wymiarowy podstawy podłogowej F20

(wymiary w mm)
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13.14 Rysunek wymiarowy uchwytu sufitowego CT20

1692
869430

44
1

33
6

28
4

(wymiary w mm)
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14 Aneks
14.1 Lista kontrolna czynności przed 

operacją

Pacjent .....................................................................................

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

Data .....................................................................................

Krok Procedura Informacje Sprawdzono / Podpis

1 Czyszczenie elementów 
optycznych

XX Sprawdzić tubusy, obiektywy i akcesoria do dokumentacji  
(jeśli są stosowane) pod kątem czystości.
XX Usunąć kurz i zabrudzenia.

2 Instalacja akcesoriów XX Zablokować mikroskop Leica M525 F20/CT20 i zainstalować  
wszystkie akcesoria, aby był gotów do pracy (patrz rozdział 7.3).
XX Podłączyć włącznik nożny, jeśli jest wykorzystywany.
XX Sprawdzić obraz z kamery na monitorze i w razie potrzeby 

wyregulować.

3 Sprawdzenie ustawień 
tubusu

XX Sprawdzić ustawienie tubusu i okularów dla wybranego  
użytkownika.

4 Równoważenie XX Zrównoważyć Leica M525 F20/CT20 (patrz rozdział 7.4).
XX Obrócić uchwyty do przodu i przytrzymać.  

Wszystkie hamulce są zwolnione.
XX Sprawdzić zrównoważenie.

5 Sprawdzenie działania XX Podłączyć przewód zasilania.
XX Włączyć mikroskop.
XX Włączyć oświetlenie.
XX Przed zabiegiem sprawdzić oświetlenie główne 1 i oświetlenie 

główne 2. Upewnić się, że pozostała żywotność jest wystarczająca  
dla planowanej operacji.
XX Wymienić uszkodzone żarówki przed zabiegiem.
XX Sprawdzić gotowość operacyjną silnika powiększenia i silnika fokusa.
XX Sprawdzić wszystkie funkcje uchwytów i włącznika nożnego.
XX Sprawdzić ustawienia użytkownika na jednostce sterującej dla 

wybranego użytkownika.

6 Ustawianie przy stole 
operacyjnym

XX Ustawić mikroskop Leica M525 F20/CT20 na stole operacyjnym, zgodnie 
z wymaganiami i zablokować włącznik nożny (patrz rozdział 7.9).

7 Sterylność XX Przymocować elementy sterylne oraz chustę sterylną, jeśli są  
potrzebne (patrz rozdział 7.3).

8 Czynności końcowe XX Upewnić się, że cały sprzęt jest w odpowiedniej pozycji  
(wszystkie osłony założone, drzwiczki zamknięte).
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Dział Medical Division, należący do Leica Microsystems (Schweiz) AG, posiada certyfikat 

systemu zarządzania, który spełnia międzynarodowe normy ISO 13485 oraz ISO 14001 w 

zakresie zarządzania jakością, zapewnienia jakości i ochrony środowiska. 

Owocna współpraca "z użytkownikami i dla użytkowników" zawsze stanowiła 

podstawę innowacyjności firmy Leica Microsystems. Na tej podstawie 

stworzyliśmy pięć wartości korporacyjnych: nowatorstwo, najwyższa 

jakość, duch pracy zespołowej, oddanie nauce i ciągły rozwój.

MEDICAL DIVISION

Czego chirurg oczekuje od znakomitego mikroskopu chirurgicznego?

Ostrych, czystych obrazów i systemu modułowego współpracującego z chirurgiem i potrzebami 

zespołu operacyjnego.

 

Innowacje w Twojej praktyce
Od pierwszego mikroskopu chirurgicznego z optyką szerokokątną w latach osiemdziesiątych XX 

wieku aż po pierwsze mikroskopy z optyką poziomą i oświetleniem LED, firma Leica Microsystems 

zawsze była i jest liderem innowacji w dziedzinie mikroskopów chirurgicznych.

Również obraz wideo HD, fluorescencja i systemy wizyjne do siatkówki stanowią dowód 

innowacyjnej natury zespołu Leica. Robimy wszystko, by zapewnić chirurgom dostęp do 

najnowszej technologii zwiększającej wydajność, komfort pracy chirurga i korzyści pacjenta.

Leica Microsystems – międzynarodowa firma z rozbudowaną światową siecią usług:

Aktywni na całym świecie Tel. Faks
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

Austria ∙ Wiedeń +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgia ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dania ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francja ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Niemcy ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Włochy ∙ Mediolan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Holandia ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugalia ∙ Lizbona +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Hiszpania ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Szwecja ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Szwajcaria ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Zjednoczone Królestwo ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Chiny ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Szanghaj +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japonia ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Korea ∙ Seul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6550 5999 +65 6564 5955

www.leica-microsystems.com
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