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Vi tackar Er för inköpet av ett Leica operationsmikroskopsystem.
Vid utvecklingen av våra system lägger vi stor vikt på att användningen av 
produken ska vara enkel och lätt att förstå. Vi rekommenderar Er ändå att läsa 
bruksanvisningen noga för att känna till och optimalt kunna utnyttja alla 
fördelarna hos Leica operationsmikroskop.
För viktig information om de produkter och tjänster som Leica Microsystems 
tillhandahåller samt adressen till närmaste Leicarepresentant, se vår hemsida, 

www.leica-microsystems.com

Tack för att Ni valt vår produkt. Vi hoppas Ni får nytta av kvaliteten på och 
prestandan hos Leica Microsystems operationsmikroskop.

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

Ansvarsfriskrivning
Alla specifikationer kan bli föremål för ändringar utan förvarning.
Informationen i denna bruksanvisning är direkt relaterad till användningen av 
utrustningen. Medicinska beslut är fortfarande klinikerns ansvar.
Leica Microsystems har gjort allt för att tillhandahålla en komplett och tydlig 
bruksanvisning som belyser nyckelområdena för produktens användning. Skulle 
ytterliga information om produktens användning behövas ska du kontakta din 
lokala Leicarepresentant.
Använd aldrig en medicinsk produkt från Leica Microsystems utan att vara fullt 
insatt i produktens användning och prestanda.

Ansvar
Angående vårt ansvar, se våra standardförsäljningsvillkor. Ingenting i denna 
ansvarsfriskrivning begränsar vårt ansvar på ett sätt som inte är tillåtet enligt 
gällande lagstiftning, eller utesluter någon del av vårt ansvar som inte får 
uteslutas enligt gällande lagstiftning.
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1 Inledning
1.1 Om denna bruksanvisning
I denna bruksanvisning beskrivs operationsmikroskopet 
Leica M525 F20/CT20.

I denna bruksanvisning finns viktiga säkerhetsföre-
skrifter och användarinstruktioner för instrumentet 
(se kapitlet "Säkerhetsanvisningar").

XX Läs igenom bruksanvisningen noga innan du 
installerar produkten.

1.2 Symboler i bruksanvisningen
Symbolerna i bruksanvisningen har följande betydelse:

Symbol Varningsord Betydelse

Varning Påvisar en potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som kan leda  
till allvarliga personskador eller dödsfall. 

Försiktighet Påvisar en potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som, om den 
inte undviks, kan leda till lättare eller 
medelsvåra skador. 

Observera Påvisar en potentiellt riskfylld situation 
eller felaktig användning som, om den 
inte undviks, kan leda till avsevärda 
skador på material och miljö samt 
ekonomiska förluster.

Information som hjälper användaren att 
hantera produkten på ett tekniskt riktigt 
och effektivt sätt. 

XX  Något måste göras; denna symbol visar 
att här måste du agera på ett visst sätt.

Teknisk dokumentation och monteringsinstruktioner

Den tekniska dokumentationen är en del av dokumentet 
“Monteringsinstruktioner”.

2 Produktidentifiering
Typbeteckning och serienummer för produkten hittar du på 
typskylten som sitter på horisontalarmens undersida.
XX Skriv upp dessa uppgifter på nedanstående rad så att de finns 

tillhands vid frågor till våra representanter eller serviceenheter. 

Typ Serienr.

 
...

 
...

2.1 Tillval av produktfunktioner
Olika produktfunktioner och tillbehör finns att tillgå som tillval. 
Tillgängligheten varierar från land till land och är föremål för lokala 
lagbestämmelser. Kontakta din lokala representant angående 
tillgänglighet.
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3 Säkerhetsanvisningar
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop uppfyller alla de krav 
som modern teknologi ställer. Ändå kan det förekomma vissa risker 
vid användningen av det.
XX Följ därför alltid instruktionerna i bruksanvisningen och  

i synnerhet säkerhetsanvisningarna.

3.1 Avsedd användning
• Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop är ett optiskt 

instrument för bättre synliggörande av objekt genom förstoring 
och belysning. Det kan användas för observation och 
dokumentation och även för medicinsk behandling av 
människor och djur.

• Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop är föremål för 
särskilda säkerhetsåtgärder avseende elektromagnetisk 
överensstämmelse. 

• Bärbar och mobil såväl som fast RF-kommunikationsutrustning 
kan inverka negativt på funktionssäkerheten hos 
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop.

• Leica M525 F20/CT20 är avsett endast för professionell 
använding.

VARNING

Inte lämplig för användning i oftalmologi!

3.2 Information om använding
• Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop används 

huvudsakligen för kirurgi på öron, näsa och hals, neuro-, PRS- 
och tandkirurgi på sjukhus, kliniker och andra institutioner för 
humanmedicin.

• Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop får endast användas 
i slutna utrymmen och måste placeras på ett solitt golv eller 
monteras i taket.

• Dessa användningsinstruktioner är avsedda för läkare, 
sköterskor och annan medicinsk och teknisk personal som 
förbereder, använder och underhåller enheten efter lämplig 
utbildning. Enhetens ägare/användare har skyldighet att 
utbilda och informera all operativ personal.

3.3 Kontraindikationer
Leica M525 F20/CT20 får INTE användas inom oftalmologi.

3.4 Information till ansvarig personal
XX Säkerställ att endast därför kvalificerad personal arbetar med 

Leica Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop.
XX Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop får användas endast 

av utbildad personal.
XX Säkerställ att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig där 

Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop används.
XX Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att de 

auktoriserade användarna följer säkerhetsanvisningarna.
XX Instruera nya användare utförligt och förklara betydelsen av 

informationsmeddelanden och varningsetiketter för dem.
XX Fördela ansvaret för igångsättande, användning och underhåll. 

Övervaka att detta följs.
XX Använd Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop endast när 

det är i absolut felfritt skick.
XX Anmäl genast brister hos produkten som kan orsaka 

personskador eller annan skada till din Leicarepresentant  
eller till Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
CH-9435 Heerbrugg.
XX Om tillbehör från andra tillverkare används tillsammans med 

Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop ska du säkerställa 
att denna tillverkare intygar att kombinationen är säker att 
använda. Följ instruktionerna i denna tillverkares 
bruksanvisning för tillbehören.

• Vid slutet av beräknad livslängd ska Leica M525 F20/CT20 
skrotas i enlighet med nationella föreskrifter för 
avfallshantering.

• Endast följande tillbehör får användas tillsammans med 
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop: 
• Tillbehör från Leica Microsystems som beskrivs i kapitel 10.2 

i bruksanvisningen.
• Tillbehör från andra tillverkare förutsatt att dessa tillbehör 

uttryckligen godkänts av Leica som säkerhetstekniskt 
riskfria för sina ändamål.

• Modifieringar eller service på Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop får endast utföras av tekniker som 
uttryckligen auktoriserats av Leica för uppgiften.

• Endast originalreservdelar från Leica Microsystems får användas 
vid underhållsarbete.

• Efter service och tekniska modifieringar måste enheten ställas 
in på nytt enligt våra tekniska anvisningar.

• Om instrumentet modifieras eller repareras av icke auktoriserade 
personer, om det används eller underhålls på ett icke 
fackmässigt sätt (såvida inte underhållet utförts av oss),  
upphör allt ansvar från Leica sida.

• Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskops inverkan på  
andra instrument har testats i enlighet med specifikationen  
i EN 60601-1-2. Systemet klarade strålnings- och immunitets-
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testerna. Sedvanliga försiktighetsåtgärder och säkerhets-
bestämmelser beträffande elektromagnetisk och annan 
 strålning måste iakttas.

• Byggnadens elektriska kabelledningar måste motsvara gällande 
nationell standard. 
Vi rekommenderar användningen av ett strömkontrollerat  
back-up-system.

• Likt andra apparater på operationsarenan kan även detta 
system råka ut för funktionsstörningar. Därför rekommenderar 
Leica Microsystem (Schweiz) AG, Medical Division, att ett  
back-up-system alltid finns att tillgå under operationen.

• Endast medföljande nätkabel får användas.
• Nätkabeln måste ha en skyddsledare och vara utan skador.
• Nätkabeln ska säkras mekaniskt i anslutningen "Power Input" 

för att förhindra oavsiktlig frånkoppling.
• Leica Microsystems operationsmikroskop får användas endast  

av läkare och medicinskt assistanspersonal med lämpliga 
kvalifikationer som instruerats i användningen av instrumentet. 
Specifik utbildning krävs inte.

• Anslutning av elektrisk utrustning till det extra eluttaget leder 
till uppkomsten av ett “ME-system” och kan resultera i sänkt 
säkerhetsnivå. Motsvarande standardkrav för “ME-system” 
måste följas.

• Ingen del av Leica M525 F20/CT20 får utsättas för service eller 
underhåll under använding med patient.

• Lampor får inte bytas under användning med patient.
• Användning av utrustningen i närheten av annan utrustning bör 

undvikas då det kan leda till funktionsstörningar. Om sådan 
användning blir nödvändig, ska denna och den andra 
utrustningen övervakas för att säkerställa normal funktion.

• Användning av andra tillbehör och kablar än de som specificeras 
och levereras av utrustningens tillverkare kan leda till ökad 
elektromagnetisk strålning eller minskad elektromagnetisk 
immunitet hos utrustningen och resultera i funktionsstörningar.

• Bärbar RF-kommunikationsutrustning (inklusive 
kringutrustning som antennkablar och externa antenner) bör 
inte användas närmare någon del av Leica M525 F20/CT20, 
kablar specificerade av tillverkaren inkluderade, än 30 cm. 
Annars kan det leda till en sänkning av utrustningens prestanda.

Observera:
Utrustningens egenskaper för STRÅLNING gör den lämplig för 
användning i industriområden och på sjukhus (CISPR 11 klass A).  
Om den används i bostadsmiljö (för vilket CISPR 11 klass B normalt 
krävs) kan det hända att utrustningen inte erbjuder tillräckligt 
skydd mot radiokommunikationstjänster. Användaren kan behöva 
företa begränsande åtgärder, som att flytta på eller ändra 
inriktning på utrustningen.

3.5 Instruktioner till användaren
XX Följ instruktionerna som ges här.
XX Följ de instruktioner du får av din arbetsgivare för 

arbetsorganisering och arbetssäkerhet.
XX Kontrollera belysningsstyrkan före och under kirurgi.
XX Förflytta inte systemet utan lossade bromsar.
XX Använd systemet endast när all utrustning befinner sig i rätt 

position (alla lock fastsatta, luckor stängda).
XX Säkerställ att ventilationsspringan inte är övertäckt. Annars kan 

instrumentet bli överhettat.

Stabilitet (endast golvstativ)

Vid förflyttning i operationssalen måste bärararmen vara ihopvikt 
och låst och bromsarna måste vara påslagna. Annars kan 
bärararmen svänga ut okontrollerat och stativet välta.

Risk på grund av rörliga delar

Detta avsnitt beskriver användning av mikroskopet som plötsligt 
kan leda till farliga situationer.
• Sätt fast tillbehör och balansera stativet före operationen, och 

aldrig ovanför operationsfältet.
• Placera aldrig handen mellan gastrycksfjädern och bärararmen; 

den kan fastna när bärararmen flyttas.
• Inga fingrar får placeras mellan mikroskopet och 

fokuseringsmotorn; de riskerar att krossas.

Golvstativ
• Skjut alltid på instrumentet vid förflyttning; dra det aldrig efter 

dig. Lättskodda fötter kan komma i kläm under stativets fot.
• Fotbromsarna måste vara påslagna under hela operationen.

Elektriska anslutningar

Kontrollboxen får endast öppnas av servicetekniker som 
auktoriserats av Leica.

Tillbehör

Endast följande tillbehör får användas tillsammans med 
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop:
• Tillbehör från Leica Microsystems som beskrivs i 

bruksanvisningen.
• Tillbehör från andra tillverkare förutsatt att dessa tillbehör 

uttryckligen godkänts av Leica som säkerhetstekniskt riskfria 
för sina ändamål.
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3.6 Risker vid användning
3.6.1 Risk för tiltningKippgefahren

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.

Flytta aldrig stativet med bärararmen utfälld.

Kör aldrig över kablar som ligger på golvet.

Tillåt inga vertikala eller horisontala krafter att 
påverka stativet i utfälld position.

Lås alltid fotbromsarna om systemet inte ska 
förflyttas.
Lossa alltid på fotbromsarna om systemet ska 
förflyttas.
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VARNING

Skaderisk vid:
• Okontrollerad utsvängning av bärararmen!
• Tiltning av stativet!
• Fötter i icke robusta skor kan fastna under stativets fot!
• Abrupt stopp av operationsmikroskopet vid en tröskel som 

inte går att komma över.
XX Vid transport ska Leica M525 F20 operationsmikroskop 

alltid försättas i transportläge.
XX Flytta aldrig stativet när bärararmen är utfälld.
XX Kör aldrig över kablar som ligger på golvet.
XX Skjut alltid Leica M525 F20 operationsmikroskop framför 

dig; dra det aldrig efter dig.

VARNING

Risk för livsfarliga elstötar!
XX Leica F20/CT20 operationsmikroskop får anslutas endast 

till jordade säkerhetsuttag.

VARNING

Risk för tiltning om belastningen överstiger tillåtna gränser!
XX Belastningen på mikroskopets gränssnitt får inte 

överstiga 6,5 kg.

VARNING

Skaderisk om Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 
sjunker nedåt!
XX Byt aldrig tillbehör och försökt aldrig balansera 

mikroskopet när det befinner sig ovanför 
operationsfältet. 
XX Balansera alltid Leica M525 F20/CT20 efter ombyggnad.
XX Överskrid inte max. tillsatsvikt vid fastsättning av 

komponenter och tillbehör.
XX Lossa aldrig på bromsarna när instrumentet är 

obalanserat.
Felaktiga rörelser av stativet kan leda till att det tiltar. 
XX Observera information om risk för tiltning på 

sidan 6.

VARNING

Risk för livsfarliga elstötar!
XX Leica F20/CT20 operationsmikroskop får anslutas endast 

till jordade säkerhetsuttag.

VARNING

Bortfall av en belysning kan vara farligt för patienten!
XX Om den ena xenonlampan slocknar kopplar du genast 

om till den andra.

VARNING

Upphettning av vävnad!
Utanför området som syns genom mikroskopet kan 
okontrollerad upphettning av vävnad uppstå.
XX Säkerställ att fältdiametern inte är större än synfältet 

och att ljusstyrkan inte är för högt inställd.

VARNING

Allvarliga vävnadsskador kan uppkomma vid ett inkorrekt 
arbetsavstånd!
XX Vid arbete med laser ska mikroskopets arbetsavstånd 

alltid vara inställt på laseravståndet och låst i den 
positionen.

VARNING

Upphettning av vävnad!
Allvarliga skador på vävnader kan uppkomma vid manuell 
justering av arbetsavståndet!
XX Vredet för manuell inställning av arbetsavståndet får 

inte användas under arbete med laser.

VARNING

Risk för infektion!
XX Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt 

stativet, så att sterilöverdraget inte kommer i kontakt 
med icke sterila delar.

VARNING

Allvarliga vävnadsskador kan uppkomma vid ett inkorrekt 
arbetsavstånd!
XX Vid arbete med laser ska mikroskopets arbetsavstånd 

alltid vara inställt på laseravståndet och låst i den 
positionen.

VARNING

Allvarliga skador på vävnader kan uppkomma vid manuell 
justering av arbetsavståndet!
XX Vredet för manuell inställning av arbetsavståndet får 

inte användas under arbete med laser.
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VARNING

Bortfall av zoomnings- eller fokuseringsmotorn kan vara 
farligt för patienten!
XX Vid funktionsstörning på zoomnings- eller 

fokuseringsmotorn ska du ställa in zoomning och 
fokusering manuellt.

VARNING

Skaderisk om operationsmikroskopet sjunker nedåt!
XX Överskrid inte max. tillsatsvikt vid fastsättning av 

komponenter och tillbehör.

VARNING

Inte lämplig för användning i oftalmologi!
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FÖRSIKTIGHET

Anslutning av icke godkända tillbehör till det extra 
eluttaget kan leda till att både operationsmikroskopet  
och tillbehöret förstörs!
XX Anslut aldrig icke godkända tillbehör till det extra 

eluttaget såvida de inte uppfyller de specifika 
användningskraven. Användningskrav, se kapitel 14.5.

FÖRSIKTIGHET

Anslutning av icke godkända tillbehör till det extra 
eluttaget kan leda till att Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop och tillbehöret förstörs!
XX Anslut aldrig icke godkända tillbehör till det extra 

eluttaget såvida de inte uppfyller de specifika 
användningskraven. Användningskrav, se kapitel 13.2.

FÖRSIKTIGHET

Operationsmikroskopet kan röra sig utan förvarning!
XX Ha alltid fotbromsen påslagen utom vid förflyttning.

FÖRSIKTIGHET

Risk för brännskador!
Belysningens fattning blir mycket het.
XX Innan byte av lampa ska du säkerställa att lampfästet 

svalnat.
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3.7 Etiketter och symboler
Horisontalarm och bärararm 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

Max. tillsatsvikt för 
optikhållaren

2 +    – A/B-balansering

3

10

5

0 Skalbalanserings-
etikett

4

      

Öppen/stängd

5 Varningsskylt för 
krosskador

6
 DO NOT USE IN 

OPHTALMOLOGY
Inte lämplig för 
användning i 
oftalmologi
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7 Varning för heta  
ytor *

8 Varningsskylt för 
lampbyte *

9 Systemviktsetikett 
(F20)

10 Transportläge F20)

11 ANVISA Reg. Nr.

XXXXXXXXXX

ANVISA registrerings-
nummer  
(för  Brasilien endast)

12 INMETRO-etikett  
(för Brasilien endast)

13 Lamp 1    Lamp 2  
Lampa 1/Lampa 2

14 Varningsskylt för  
risk för tiltning

15 Vridräckviddsetikett

16 Försiktighet, följ 
bruksanvisningen.

17 Typbricka (F20)

18 Max. energiför-
brukning

19 Spänningsutjämning

20   
 

 
 

Information om 
jordning (USA och 
Kanada endast)

  
 

 
 

 

21

���� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

Tillverkningsetikett

a Prefixnummer
b Leica systemartikelnr.
c Serienummer
d Inkrementellt nummer som startar med 1 för varje sats
e ÅÅ = år (2 siffror)
f MM = månad (2 siffror)
g DD = dag (2 siffror)
h Produktionsstartdatum

22 MET-etikett
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Leica M525 CT20 takmonterat operationsmikroskop

1

1 Typbricka
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4 Design
4.1 Leica M525 F20 operationsmikroskop

1

2

34

6

7

8

9

10

5

11 12 13 14 15

1 Bärararm
2 Binokulärtub
3 Optikhållare
4 Handtag
5 Optikhållararm
6 Fot
7 Kanthandtag
8 Pelare
9 Kontroll-/belysningsenhet
10 Horisontalarm
11 Nätanslutning
12 Säkringshållare (2× 6,3 A, trög)

13 Anslutning för potentialutjämning för anslutning av 
Leica M525 F20/CT20 till en potentialutjämningsenhet.  
Detta ingår i kundens byggnadsinstallation. 
Observera kraven i EN 60601-1 (§ 8.6.7).

14 Extra nätuttag (max. uteffekt 100 VA) 
För användningskrav, se kapitel 14.5.

15 Säkringshållare (1 A, trög)

FÖRSIKTIGHET

Anslutning av icke godkända tillbehör till det extra 
eluttaget kan leda till att både operationsmikroskopet  
och tillbehöret förstörs!
XX Anslut aldrig icke godkända tillbehör till det extra 

eluttaget såvida de inte uppfyller de specifika 
användningskraven. Användningskrav, se kapitel 14.5.
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4.2 Leica M525/CT20 takmonterat operationsmikroskop

1

2

34

5

7

6

8

1 Bärararm
2 Binokulärtub
3 Handtag
4 Optikhållare
5 Optikhållararm
6 Kontroll-/belysningsenhet
7 Horisontalarm
8 CT20 teleskopiskt takstativ
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5 Funktion
5.1 Balanseringssystem
Balanseringssystemet används för att hela tiden balansera 
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop. De rörelser som måste 
utföras under operationen kräver endast minimal kraftinsats.
Två rörelseriktningar, A och B, balanseras på Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop.

A

B

Rörelse C balanseras på optikhållararmen.

C

5.2 Bromsar
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop har fem mekaniska 
bromsar som stoppar upp rörelserna på stativet och optikhållaren:
I vridleden (1)
På optikhållararmen (2)
I optikhållarens A- och B-slider (3)
Horisontalarmen (4)
Horisontalarmen intill pelaren (5)

1

2

3

5 4
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5.3 Tiltning av optikhållararmen
På Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop kan optikhållararmen 
tiltas inom räckvidden 45° till 70°. I läget 70° har assisterande kirurg 
mer utrymme för huvudet vid 180°-medarbetartuben. Fastsättning 
i position 45° och/eller 70° görs med skruvar under locket (1)  
(se kapitel 7.10).

45°

70°

5.4 Belysning
Belysningen på Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop sitter  
i kontroll-/belysningsenheten (3). Den består av två xenonlampor. 
Om den ena xenonlampan går sönder kan du byta till den andra 
xenonlampan med hjälp av omkopplaren (2).

2 3



Styrkontroller

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / Version 01 17

6 Styrkontroller
6.1 Leica M525 optikhållare med 

optikhållararm

1
2

3

45674

10

3

9

8

1 Vred för manuell balansering av C-sliden
2 C-slid
3 Klämspakshandtag
4 Handtag
5 Optikhållare
6 B-slid
7 A-slid
8 Knapp i riktning – (optikhållaren flyttas framåt)
9 Knapp i riktning + (optikhållaren flyttas bakåt)
10 Optikhållararm

11

12

13

14

Handtag (pos. 4):
11 Zoom
12 Fokus
13 ALL FREE-knapp (ingen bromsfunktion, men kan programmeras 

för andra funktioner)
14 Väljarknapp (ingen bromsfunktion, men kan tilldelas andra 

funktioner)

16

171819

20

21

15

Optikhållare (pos. 5)

15 Knapp för återaktivering av automatisk inställning av 
ljusfältsdiameter

16 Vred för manuell inställning av ljusfältsdiameter
17 Statuslampa för låsning av multifokalfokus
18 Knapp för låsning av multifokalfokus
19 Vred för manuell inställning av arbetsavståndet
20 Display för arbetsavstånd
21 Vred för manuell inställning av förstoringen (används endast  

i nödfall)
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6.2 Kontroll-/belysningsenhet

1 2 3

1 Display
2 Huvudbrytare
3 Brytare på/av för belysningen

4

4 Omkopplare för belysningen 1/2

Anslutningar under kontroll-/belysningsenheten

5 6 8

910111213

7 7

5 Anslutning för potentialutjämning  
för anslutning av Leica M525 F20/CT20 till en potential-
utjämningsenhet. Detta ingår i kundens byggnadsinstallation.  
Observera kraven i EN 60601-1 (§ 8.6.7).

6 Nätanslutning
7 Säkringshållare
8 Extra nätuttag (max. uteffekt 100 VA) 

För användningskrav, se tekniska uppgifter, kapitel 13.2.

FÖRSIKTIGHET

Anslutning av icke godkända tillbehör till det extra 
eluttaget kan leda till att Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop och tillbehöret förstörs!
XX Anslut aldrig icke godkända tillbehör till det extra 

eluttaget såvida de inte uppfyller de specifika 
användningskraven. Användningskrav, se kapitel 13.2.

9 12 V anslutning (DC nätanslutning för kamera)
10 RS232-gränssnitt (MDRS och Leica service)
11 USB-gränssnitt (Leica service)
12 CAN-buss-gränssnitt
13 Fotkontroll/handkontroll  

Endast fotkontroller och handkontroller som levereras  
av Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,  
får anslutas här.

Endast system godkända av Leica Microsystems (Schweiz) 
AG, Medical Division, får kopplas till ovan nämnda 
anslutningar.
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6.3 Bärararm

1

2

1 Låssprint
2 Vred för balansering

6.4 Fotkontroll

4

5

4

3 3

Y-

56

6

3 Justerbara fotstöd
4 Automatiskt grundinställning för fokus
5 Fokus (fritt tilldelningsbar, se sidan 35)
6 Zoom (fritt tilldelningsbar, se sidan 35)

6.5 Handkontroll

4

56

4 Automatiskt grundinställning för fokus
5 Fokus (fritt tilldelningsbar, se sidan 35)
6 Zoom (fritt tilldelningsbar, se sidan 35)

6.6 CT20 teleskopiskt takstativ

3 2

1

1 Fjärrkontroll
2 Takstativ ner
3 Takstativ upp
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7 Förberedelser innan 
operationen

7.1 Förflyttning (endast F20)

VARNING

Skaderisk vid:
• Okontrollerad utsvängning av bärararmen!
• Tiltning av stativet!
• Fötter i icke robusta skor kan fastna under stativets fot!
• Abrupt stopp av operationsmikroskopet vid en tröskel som 

inte går att passera.
XX Vid transport ska Leica M525 F20 operationsmikroskop 

alltid försättas i transportläge.
XX Flytta aldrig stativet när bärararmen är utfälld.
XX Kör aldrig över kablar som ligger på golvet.
XX Skjut alltid Leica M525 F20 operationsmikroskop framför 

dig; drag det aldrig efter dig.

FÖRSIKTIGHET

Operationsmikroskopet kan röra sig utan förvarning!
XX Ha alltid fotbromsen påslagen utom vid förflyttning.

Leica M525 F20 till transportläge
XX Dra i stoppspaken (1) och vrid den till vertikalt läge.
XX Håll i handtagen.
XX Rör bärararmen en aning uppåt och nedåt till säkerhetsspärren 

hakar i.
XX Lås alla bromsar.
XX Försätt bärararmen i transportläge.
XX Tryck på fotbromsens frigörarspak (3) för att lossa på 

fotbromsen (2).
XX Förflytta Leica M525 F20 med hjälp av kanthandtaget.

1

2
3
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7.2 Rengöring av optiska tillbehör
XX Kontrollera att okular, objektiv samt foto- och videoadaptrar  

är rena.
XX Avlägsna damm och smuts.

7.3 Montering av tillbehör

VARNING

Risk för livsfarliga elstötar!
XX Leica F20/CT20 operationsmikroskop får anslutas endast 

till jordade säkerhetsuttag.

VARNING

Risk för tiltning om belastningen överstiger tillåtna gränser!
XX Belastningen på mikroskopets gränssnitt får inte 

överstiga 6,5 kg.

XX Anslut nätkabeln.
XX Slå på huvudbrytaren.
XX Lås fotbromsarna (se kapitel 7.1).
XX Utrusta Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop med alla 

tillbehör som ska användas.
XX Positionera handtagen enligt önskemål inför kommande 

operation.
XX Anslut medföljande fotkontroll och kontrollera inställningarna.

7.4 Balansering av Leica M525 F20/
CT20 operationsmikroskop

XX Balansering av Leica M525 F20/CT20 (se kapitel 7.12).

7.5 Inställning av okularen
XX Ställ in ögonavstånd och pupilldistans (se sidan 30).
XX Ställ in användarnas dioptrital (se sidan 30).

7.6 Konfigurering av kontrollenheten
XX Se sidan 32.
XX Kontrollera inställningarna på handtagen (se sidan 36).
XX Kontrollera att alla tillbehör är korrekt anslutna och ordentligt 

fastsatta.

7.7 Funktionskontroll
Belysning

Låt belysningen vara påslagen i minst 5 minuter, annars 
minskar ljuskvaliteten snabbt.

XX Slå på belysningen.
XX Med hjälp av omkopplaren för belysningen 1/2 (4, sidan 9), 

kontrollerar du att båda xenonlamporna fungerar.

Fotkontroll/handkontroll 
XX Testa alla funktionerna på fotkontroll/handkontroll.

Handtag
XX Kontrollera fokuserings- och zoomningsfunktionerna.

Videokamera/monitor och fotokamera

(om sådana används)
XX Kontrollera bilden på videomonitorn.
XX Rikta in video- och fotokameran på mikroskopbilden.
XX För fotografi: Sätt i dagljusfilm.

Sterilitet
XX Sätt fast sterilhattar och sterilskydd.
XX Lossa på bromsarna och kontrollera balanseringen.

Balansering av mikroskopet
XX Lossa på bromsarna i AB-sliden och C-sliden.
XX Miikroskopet måste vara balanserat. 
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7.8 Höjning och sänkning av CT20 
teleskopiskt takstativ

CT20 teleskopiskt takstativ kan höjas och sänkas på elektrisk väg. 
Dessa funktioner styrs med knappar (1) på fjärrkontrollen.

XX Flytta teleskoparmen till önskad höjd:
XX Aktivera knappen (1). 

 Lyft teleskoparmen 
 Sänk teleskoparmen

�

Vid kontinuerlig användning får teleskopstativet inte 
aktiveras längre än 1 minut under en 10-minutersperiod. 
Efter 2 minuters oavbruten användning slår den inbyggda 
temperaturbrytaren av motorn på Leica Microsystems 
teleskopiskt takstativ.

7.9 Positionering vid operations-
bordet (endast F20)

VARNING

Skaderisk om Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 
sjunker nedåt!
XX Byt aldrig tillbehör och försökt aldrig balansera 

mikroskopet när det befinner sig ovanför 
operationsfältet. 
XX Balansera alltid Leica M525 F20/CT20 efter ombyggnad.
XX Överskrid inte max. tillsatsvikt vid fastsättning av 

komponenter och tillbehör.
XX Lossa aldrig på bromsarna när instrumentet är 

obalanserat.
Felaktiga rörelser av stativet kan leda till att det tiltar. 
XX Observera information om risk för tiltning på sidan 6.

XX Försätt Leica M525 F20 operationsmikroskop i transportläge 
och lossa på fotbromsarna (se kapitel 7.1).
XX Skjut försiktigt Leica M525 F20 operationsmikroskop fram över 

operationsbordet med hjälp av kanthandtaget och placera det  
i önskad position inför operationen. 
För positioneringsalternativ, se följande sidor.
XX Lås fotbromsen.
XX Anslut och positionera fotkontrollen.
XX Anslut potentialutjämningsenheten till kontroll-/belysnings-

enheten.
XX Kontrollera att alla tillbehör är korrekt anslutna och ordentligt 

fastsatta.
XX Packa vid behov in fotkontrollen i en plastpåse.
XX Positionera stativet så att bärararmens rotationspunkt befinner 

sig ovanför operationsfältet.



Förberedelser innan operationen

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / Version 01 23

Information om positionering

Användningsmöjligheter vid neurokirurgi med olika 
arbetspositioner för kirurgen (mått i mm):

Alternativ 1:

830

580

Alternativ 2:

420

920

I alla användningssituationer förväntas mikroskopet vara 
positionerat så att en 90°-vinkel uppstår mellan horisontalarmen 
och bärararmen enligt bilden ovan.
Positionen som visas i bilden ovan betraktas som standard-
förfarande, för den ger kirurgen den högsta graden av frihet  
att manövrera och flytta optikhållaren i olika riktningar utan  
att utöva direkt kraft på mikroskopets stativ.

Sett uppifrån positionerad i en 90°-vinkel mellan horisontalarmen 
och bärararmen:

Bilden nedan visar etiketten som vi kommer att sätta på mikroskopet 
för att hjälpa kirurgen att positionera enheten korrekt:

1

Skalan (1) visar rekommenderade och inte tillåtna positioner.

2 3 2

2 rekommenderad position (grön)
3 position som inte är tillåten (röd)
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7.10 Inställning av optikhållararmens 
tiltning (45°/70°)

1

XX Skruva loss locket (1).
XX Lossa på de 2 skruvarna (2) och ställ in önskad tiltningsvinkel.

2

XX Sätt tillbaka och dra åt de 2 skruvarna (2).
XX Skruva fast locket (1).

7.11 Balansering av Leica M525 F20/
CT20 operationsmikroskop

VARNING

Risk för livsfarliga elstötar!
XX Leica F20/CT20 operationsmikroskop får anslutas endast 

till jordade säkerhetsuttag.

XX Anslut instrumentet till nätanslutningen.

Montering av tillbehör

VARNING

Skaderisk om Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 
sjunker nedåt!
XX Byt aldrig tillbehör och försökt aldrig balansera 

mikroskopet när det befinner sig ovanför 
operationsfältet. 
XX Balansera alltid Leica M525 F20/CT20 efter ombyggnad.
XX Överskrid inte max. tillsatsvikt vid fastsättning av 

komponenter och tillbehör.

VARNING

Risk för tiltning om belastningen överstiger tillåtna gränser!
XX Belastningen på mikroskopets gränssnitt får inte 

överstiga 6,5 kg.

XX Sätt fast de tillbehör som ska användas på Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop (se kapitel 9.7).
XX Slå på huvudbrytaren (2, kapitel 6.2) på kontrollboxen.

Huvudbrytarens statuslampa tänds.
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Balansering av Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop
XX Placera tuberna (binokulärtub, stereotub för assistent, 

videozoomningsadapter) i användningsläge.
XX Positionera Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 

horisontellt.

1

2

3

XX Lossa på bromsknappen (3).
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop tiltar framåt:
XX Skjut knappen i riktning "+" (1) tills Leica M525 F20/CT20 

operationsmikroskop inte längre rör sig med lossade bromsar.
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop tiltar bakåt:
XX Skjut knappen i riktning "–" (2) tills Leica M525 F20/CT20 

operationsmikroskop inte längre rör sig med lossade bromsar.
XX Tilta Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 90°.

1

2

3

Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop tiltar framåt:
XX Skjut knappen i riktning "+" (1) tills Leica M525 F20/CT20 

operationsmikroskop inte längre rör sig med lossade bromsar.
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop tiltar bakåt:
XX Skjut knappen i riktning "–" (2) tills Leica M525 F20/CT20 

operationsmikroskop inte längre rör sig med lossade bromsar.
XX Tilta Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 90°.
XX Dra åt bromsknappen (3).
XX Placera åter Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 

horisontellt i arbetsläge.
XX Lossa på bromsknappen (4).

Optikhållaren faller åt höger:
XX Vik ut vredet (5) och vrid det medurs tills optikhållararmen är 

balanserad.
XX Vik in vredet (5) igen.

Optikhållaren faller åt vänster:
XX Vik ut vredet (5) och vrid det moturs tills optikhållararmen är 

balanserad.
XX Vik in vredet (5) igen.

4

5
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7.12 Balansering av bärararmen
XX Håll mikroskopet i ett fast grepp.
XX Dra i låssprinten (1) och vrid den till horisontellt läge. 

Säkerhetsspärren är nu lossad.

1

2

XX Kontrollera om mikroskopet driver nedåt/uppåt eller inte.
Mikroskopet driver nedåt:
XX Vrid vredet (2) medurs till mikroskopet inte längre driver nedåt 

av egen kraft.
Mikroskopet driver uppåt:
XX Vrid vredet (2) moturs till mikroskopet inte längre driver uppåt 

av egen kraft.

7.13 Inställning av ledbromsar

3

3

3
3

3

Alla leder på stativet är utrustade med ledbromsar med motstånd 
som justeras för att öka eller minska ledens rörlighet.
För ökad rörlighet i leden:
XX Lossa på den svarta bromsknappen (3).

För minskad rörlighet i leden:
XX Dra åt den svarta bromsknappen (3).

7.14 Positionering för "Posterior fossa 
sitting" (sittande patient)

XX Placera operationsmikroskopet som bilden nedan visar.
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8 Användning
Låt belysningen vara påslagen i minst 5 minuter, annars 
minskar ljuskvaliteten snabbt.

1 32

XX Slå på huvudbelysningen med hjälp av brytaren (3).

Inställning av ljusstyrka

Ljusstyrkan kan ökas eller minskas med hjälp av pekskärmen, 
handkontrollen/fotkontrollen eller CAN-handtaget.
På pekskärmen:
XX Tryck på knapp "+" eller "–" på stapeln (1) för inställning av 

belysningens ljusstyrka.
eller
XX Tryck direkt på belysningsstapeln (1).

Ljusstyrkan hos aktiv belysning ändras.

• En tryckning på knappen "+" eller "–" ändrar 
ljusstyrkans värde med ett steg. Om du håller knappen 
nedtryckt ändras värdet med 5 steg.

• Startvärdet kan sparas individuellt för varje användare.
• Ljusstyrkans inställning kan också avläsas när 

belysningen är avslagen. Belysningsstapeln är  
då mörkare.

På handkontroll/fotkontroll/CAN-handtag:
Beroende på tilldelningen (se sidan 35) kan huvudbelysningens 
ljusstyrka också ökas eller minskas med hjälp av två knappar för 
dessa funktioner på handkontroll/fotkontroll/CAN-handtag.

BrightCare™

På pekskärmen kan du aktivera eller avaktivera funktionen 
BrightCare™ med hjälp av knappen (2).
BrightCare™ är en säkerhetsfunktion som automatiskt anpassar 
maximal ljusstyrka efter arbetsavståndet. För mycket starkt ljus 
kan, i kombination med kort arbetsavstånd, orsaka brännskador 
hos patienterna.

Förklaring av ljusenergi:
Optiken på Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop har ett 
variabelt arbetsavstånd på mellan 207 och 470 mm. Systemet är 
utformat så att det avger tillräckligt med ljus för att ge en klar bild 
även på ett långt arbetsavstånd på 470 mm.
Enligt formeln Ev=Iv/d2, ökar ljusmängden gradvis med 510 % när 
arbetsavståndet ändras från 470 till 207 mm. (Ev = ljusintensitet, 
Iv= ljusstyrka, d= avstånd från ljuskällan).
Detta innebär att det behövs mindre ljus för att arbeta med 
mikroskopet på ett kortare avstånd än på ett längre avstånd.
Det är klokt att börja med låg ljusintensitet och sedan öka den tills 
optimal belysningsnivå är uppnådd.

Vid leverans från fabriken är säkerhetsfunktionen 
"BrightCare Plus" aktiverad för alla användare.

Förklaring av värmeutveckling:
Värmen från osynligt ljus (över 700 nm) filtreras bort från 
xenonlampans ljuskälla. Men vitt ljus utvecklar också alltid värme. 
För stor mängd vitt ljus kan orsaka överhettning av vävnader och 
metallföremål. 
Därför rekommenderas att börja med låg ljusintensitet och sedan 
öka den tills optimal belysningsnivå är uppnådd.
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Det röda strecket på belysningsstapeln visar maximal gräns för den 
ljusstyrka som kan ställas in beroende på aktuellt arbetsavstånd.
Ljusstyrkan kan inte ställas in på ett värde ovanför det röda 
strecket.
Om arbetsavståndet minskas för lite i förhållande till inställd 
ljusstyrka reduceras ljusstyrkan automatiskt.

Du kan avaktivera denna säkerhetsfunktion genom att 
trycka på knappen "Brightcare™". En dialogruta öppnas där 
du kan bekräfta att du vill avaktivera säkerhetsfunktionen.

Om säkerhetsfunktionen BrightCare™ avaktiveras ändrar knappen 
"BrightCare" färg från grön till gul.

VARNING

Med kort brännvidd kan belysningens ljuskälla bli för stark 
för den opererande läkaren och patienten!
XX Börja med en låg inställning på ljuskällan och öka sedan 

inställningen gradvis tills opererande läkare får en 
optimalt belyst bild.

XX Återaktivering av säkerhetsfunktionen BrightCare™:
XX Tryck på den gula knappen "BrightCare" en gång till.

BrightCare™ är nu aktiverad och knappen blir grön.

8.1 Omkoppling av belysning

VARNING

Bortfall av en belysning kan vara farligt för patienten!
XX Om den ena xenonlampan slocknar kopplar du genast 

om till den andra.

• Byt ut den trasiga xenonlampan vid första bästa tillfälle.
• Inled aldrig en operation med bara en fungerande 

xenonlampa.

1

XX Skjut belysningens omkopplare (1) från den trasiga 
xenonlampan till den intakta xenonlampan.
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8.2 Inställning av ljusfältsdiameter

VARNING

Upphettning av vävnad!
Utanför området som syns genom mikroskopet kan 
okontrollerad upphettning av vävnad uppkomma.
XX Säkerställ att fältdiametern inte är större än synfältet 

och att ljusstyrkan inte är för högt inställd.

Ljusfältsdiametern anpassas automatiskt till synfältets storlek på 
Leica M525 optikhållare. Dessutom kan ljusfältsdiametern ställas in 
manuellt med hjälp av vred (1). Automatisk justering avaktiveras 
om vid manövrering av vredet. Du kan återaktivera den med hjälp 
av återställningsknappen (2).

1 2

• Om ljusfältsdiametern blockeras vid hög ljusstyrka med 
hög zoominställning och inte kan justeras automatiskt 
eller manuellt, då måste ljusstyrkan reduceras för att 
skydda vävnader.

• Om ljusfältsdiametern är låst i ett lågt värde och inte 
kan justeras vare sig manuellt eller automatiskt, då kan 
man använda en operationslampa för ökad belysning av 
ett större synfält (med liten zoomningsgrad).

8.3 Arbete med LASER och låsning/
frigörande av multifokalfokus

Låsning av fokuseringen är nödvändig vid användning av 
fast arbetsavstånd eller vid arbete med laser.

VARNING

Allvarliga vävnadsskador kan uppkomma vid ett inkorrekt 
arbetsavstånd!
XX Vid arbete med laser ska mikroskopets arbetsavstånd 

alltid vara inställt på laseravståndet och låst i den 
positionen.

VARNING

Upphettning av vävnad!
Allvarliga skador på vävnader kan uppkomma vid manuell 
justering av arbetsavstånd!
XX Vredet för manuell inställning av arbetsavståndet får 

inte användas under arbete med laser.

Ställ in lämpligt arbetsavstånd med fokuseringsknappen på 
handkontrollen/fotkontrollen eller, vid störningar, manuellt  
med vredet (4). 
Inställt arbetsavstånd visas på displayen (3).
Tryck på knappen (5). 
Den gula statuslampan (6) tänds och fokus är låst.
Tryck på knappen (5) igen. 
Den gula ljusdioden (6) slocknar och låsningen av fokus upphör.

3

4 5 6
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8.4 Inställning av dioptrital  
för användare

De individuella dioptritalen kan regleras steglöst från +5 till –5.  
Med korrekt dioptriinställningen för båda ögonen kan operations-
mikroskopet användas längre med mindre trötthet för ögonen.

Förberedelser
XX Öppna eventuellt använd dubbelirisbländare.
XX Vrid båda okularen till <0>.

Föra testföremålet till skarpt fokus
XX Välj högsta förstoring, 12,8.
XX Placera ett platt testobjekt med skarpa konturer under 

objektivet på arbetsavstånd.
XX Rör Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop med kameran 

eller streckplattan mot testföremålet tills du får en skarpt 
fokuserad bild.

Inställning av dioptrital
XX Ställ in lägsta förstoringen (förstoring 1,2).
XX Vrid båda objektiven till +5 utan att titta i okularen.

XX Vrid långsamt objektivet för ett öga i taget i riktning –5 tills 
testföremålet framträder skarpt.

Kontroll av inställningarna
XX Välj högsta förstoring (förstoring 12,8).
XX Kontrollera bildskärpan och justera vid behov.

8.5 Inställning av okularen
Inställning av dioptrital för användare

Ställ in korrekt dioptrital för vardera ögat separat; Endast på  
detta sätt erhåller du en bild som förblir fokuserad genom hela 
zoomningsområdet = parfokal.
XX Läs av opererande läkares dioptrital på kontrollboxen  

(se sidan 35).
XX Ställ in dioptritalen på vardera okularet separat med ringen (2).

� � �

Inställning av ögonavstånd och pupilldistans
XX Ställ in pupilldistansen med inställningshjulet (3).
XX Ställ in pupilldistans med vridringen (1).

8.6 Fastsättning av skyddsglas  
på objektivet

XX Sätt skyddsglaset, som kan gassteriliseras, på objektivet på  
ett sådant sätt att markeringarna på Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop (4) och skyddsglaset (5) står mittför 
varandra.

�

�

�

�

XX För in skyddsglaset uppåt i bajonettfattningen i riktningen (a).
XX Vrid skyddsglaset i riktning (b) tills det hakar fast.
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8.7 Fastsättning av sterilhattar
Steriliserbara sterilhattar, kan sättas fast på vreden på  
Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop.

Sterilhattar

Sätt även på sterilhattarna när du använder sterila 
engångsöverdrag. vreden blir då lättare att greppa.

XX Sätt fast de ångsteriliserbara hattarna (1) på vreden som 
justerar ljusfältsdiameter och arbetsavstånd.

�

XX Sätt också fast de ångsteriliserbara hattarna på tillbehören  
(om sådana används).

Skydd för fotkontroll

VARNING

Risk för infektion!
XX Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt 

stativet, så att sterilöverdraget inte kommer i kontakt 
med icke sterila delar.

Om fotkontrollerna packas in i en plastpåse skyddas de mot 
nedsmutsning.

Sterilöverdrag för stativet

Allmän information:
• Om hela systemet täcks med ett sterilöverdrag hela vägen ner 

till golvet, kan en kontrollerad avstängning av belysningen på 
grund av överhettning förväntas.

• Följ de anvisningar som tillverkaren av sterilöverdraget 
levererar.

2

XX Slå på huvudbelysningen.
XX Lossa på bromsarna och fäll ut bärararmen.
XX Sätt på sterilhandskar.
XX Sätt fast sterilhattarna.
XX Veckla försiktigt ut sterilöverdraget och dra det över  

Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop så långt som  
till bärararmen.

Säkerställ att ventilationsspringan (2) inte är övertäckt.

XX Sätt fast skyddsglaset på objektivet.
XX Fäst inte sterilöverdraget för snävt med de bifogade banden. 

Det måste fortfarande gå lätt att röra instrumentet. 
XX Kontrollera att det går lätt att röra instrumentet.
XX Fäst sterilöverdraget ordentligt i handtagen. 
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8.8 Kontrollbox med pekskärm
Menyns utseende

1

2

3

4

5

1 Genväg till skärmmenyerna "Huvud", "Hastighet", "Meny" och 
"Användare"

2 Statusstapel
3 Display: flik för belysningsenheten öppen/stängd
4 Knapp för aktivering av funktionen BrightCare™
5 Displayfält

För språk i menyn, kontakta Leica service.

Ange opererande läkares namn.
XX Tryck på knappen "Användare" i huvudmenyn.

Följande valmeny visas:

XX Tryck på knappen "Läs in användare".
Valmenyn med alla sparade namn visas.

XX Välj önskad läkare.
Huvudmenyn visas igen. Inställningarna som sparats för vald läkare 
visas på statusstapeln.
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Överföring av en läkares inställningar för att spara dem under 
ett annat namn

Du kan välja inställningarna för vilken läkare som helst och spara 
dem under ett annat namn.
XX Välj en läkare vars inställningar är närmast de du själv önskar 

(se sidan 35).
XX Tryck på knappen "Användare" i huvudmenyn.
XX I valmenyn som följer trycker du på knappen "Spara som 

Aktuell".
Tangentbordet på skärmen visas:

XX För in det nya namnet och bekräfta med OK.
Valmenyn med alla sparade namn visas.

XX I vallistan väljer du ett ställe där läkarens och dennes 
inställningar ska sparas.

XX Bekräfta varningsmeddelandet som följer med OK.

Inställningarna är nu sparade under ett annat namn.

Val av förinställningar

För att underlätta för användaren har Leica Microsystems sparat 
förinställningar för de vanligaste typerna av operationer. Dessa kan 
tas fram vid behov.
XX Tryck på knappen "Användare" i huvudmenyn.
XX I valmenyn som följer trycker du på knappen "Load Preset User".

En valmeny med de vanligaste typerna av operationer visas.

XX Välj önskad operationstyp.
Mikroskopet försätts i ett läge som motsvarar dessa värden. 
Valmenyn med alla sparade namn visas.
XX I vallistan väljer du ett ställe där läkarens och dennes 

inställningar ska sparas.
XX Bekräfta varningsmeddelandet som följer med OK.

Inställningarna för vald operationstyp är sparade under ett namn.
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Borttagning av läkarens namn
XX Tryck på knappen "Användare" i huvudmenyn.

Följande valmeny visas:

XX Tryck på knappen "Ta bort användare".

Valmenyn med alla sparade namn visas.

XX Välj den läkaren som ska tas bort.
Ett varningsmeddelande visas.

XX Bekräfta varningsmeddelandet med OK.
Läkarens namn och sparade inställningar är nu borttagna.
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Val av förinställningar
XX Tryck på knappen "Användare" i huvudmenyn.

Följande valmeny visas:

XX Tryck på knappen "Visa inställningar".
Aktuell inställning för handkontrollen/fotkontrollen, handtagen 
och tuberna samt de inställda hastigheterna för zoom och fokus 
visas.

Val av typ av fotkontroll/handkontroll och tilldelning  
av funktioner
XX Tryck på knappen "Meny" i huvudmenyn.

Följande valmeny visas:

XX Tryck på knappen "Användarinställningar".
Följande valmeny visas:

1

2

345

1

XX Välj "Footswitch Progr." med pilknapparna (1).
XX Välj önskad fotkontroll med knappen "Typ" (4).

Programmering:
XX Tryck på önskad knapp på fotkontrollen/handkontrollen.

På displayen (5), lyser en statuslampa grönt på motsvarande knapp. 
XX I vallistan (3), använder du pilknapparna (2) för att välja och 

klicka på önskad funktion för den aktiverade knappen.
Knappen på fotkontrollen/handkontrollen har nu programmerats 
med vald funktion.
XX Upprepa samma procedur för programmering av de andra 

knapparna.
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Ändring av inställning för handtagen

Styrkontrollerna (6) på handtagen kan ställas in individuellt  
(t.ex. för att kontrollera belysningens ljusstyrka).

6

6

6

XX Tryck på knappen "Meny" i huvudmenyn.
XX I valmenyn som följer trycker du på knappen 

"Användarinställningar".
Följande valmeny visas:

7

8

910

7

XX Använd pilknapparna (7) för att välja "Vänster handtag" eller 
"Höger handtag".

Programmering:
XX Tryck på aktuell knapp på handtaget.

På displayen (10), lyser en statuslampa grönt på motsvarande 
knapp. 
XX I vallistan (9), använder du pilknapparna (8) för att välja och 

klicka på önskad funktion för den aktiverade knappen.
Knappen är nu programmerad med vald funktion.
XX Upprepa samma procedur för programmering av funktioner till 

övriga använda knappar.

Mikroskopinställningar

I denna meny kan du ställa in tillbehören som används och 
ljusstyrkan på pekskärmen.
XX Tryck på knappen "Meny" i huvudmenyn.
XX I valmenyn som följer trycker du på knappen "Underhåll".

Följande valmeny visas:

11

Om du inte gör några val kommer förstoringen att beräknas 
enligt standardkonfigurationen: binokulärtub 30° –150° och 
okular med 10x förstoring.

Välj de tuber du ska använda:
XX Välj "Inställning av tuberna" med pilknapparna (1).

Alla tuber som kan användas på Leica M525 F20/CT20 visas.
XX Tryck på önskad tub.

Tuben är nu vald.

Välj de okular du ska använda:
XX Välj "IP Settings" med pilknapparna (3).

Alla tuber som kan användas på Leica M525 F20/CT20 visas.
XX Tryck på önskat okular.

Okularet är nu valt.
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Inställning av ljusstyrka på pekskärmen:
XX Välj "LCD Brightness" med pilknapparna (1).

Följande valmeny visas:

XX Tryck lätt på knapp "+" eller "–".
Ljusstyrkan på pekskärmen ändras med ett steg.
XX Tryck och håll ner knapp "+" eller "–".

Ljusstyrkan på pekskärmen ändras med fem steg.

8.9 Styrning av zoom och fokus

VARNING

Allvarliga vävnadsskador kan uppkomma vid ett inkorrekt 
arbetsavstånd!
XX Vid arbete med laser ska mikroskopets arbetsavstånd 

alltid vara inställt på laseravståndet och låst i den 
positionen.

VARNING

Bortfall av zoomnings- eller fokuseringsmotorn kan vara 
farligt för patienten!
XX Vid funktionsstörning på zoomnings- eller 

fokuseringsmotorn ska du ställa in zoomning och 
fokusering manuellt (se kapitel 8.9).

Du kan ställa in zoomning och fokusering med staplarna "Magn." 
(Magnification) och "WD" (Working Distance) i huvudmenyn eller 
med hjälp av fotkontroll/handkontroll.

Användning av staplar för inställning i huvudmenyn

XX Tryck lätt på knapp "+" eller "–".
Värdet för zoom och fokus ändras med ett steg.
XX Tryck och håll ner knapp "+" eller "–".

Värdet för zoom och fokus ändras med fem steg.
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Med fotkontroll

XX Kontrollera zoom och fokus genom att trycka på pedalerna.
Pedalerna är placerade tvärgående eller längsgående.
Inställning av knappar och pedaler kan väljas individuellt  
(se sidan 35).

Med handtagen 

Z

F

Zoom (Z): 
• Övre knappen: Förstorar bilden
• Nedre knappen: Förminskar bilden

Fokus (F):
• Övre knappen: Ökar arbetsavståndet
• Nedre knappen: Minskar arbetsavståndet

Inställning av knappar kan väljas individuellt  
(se sidan 35).

Du kan ändra hastighet för zoomnings- och fokuseringsmotorn  
i skärmmenyn "Hastighet".
XX Tryck på knappen "Hastighet" i huvudmenyn.

Följande inställningsmeny visas:

XX Tryck lätt på knapp "+" eller "–".
Hastighet för zoom och fokus ändras med ett steg.
XX Tryck och håll ner knapp "+" eller "–".

Hastighet för zoom och fokus ändras med fem steg.

Manuell inställning av fokus

OBSERVERA
Zoomningsmotorn förstörs!
XX Manuell inställning av zoomen ska göras endast när 

zoommotorn inte fungerar.

XX Vid funktionsstörning på zoomningsmotorn kan zoomen ställas 
in manuellt med vredet (1).

1

XX Tryck på vredet (1).
XX Ställ in önskad zoomning genom att vrida på vredet. 
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Manuell inställning av fokus

VARNING

Allvarliga skador på vävnader kan uppkomma vid manuell 
justering av arbetsavstånd!
XX Vredet för manuell inställning av arbetsavståndet får 

inte användas under arbete med laser.

Om fokuseringsmotorn inte fungerar, kan fokus ställas in manuellt 
med vredet (2).

2

XX Ställ in önskat fokus med vredet (2).

8.10 Ta operationsmikroskopet ur drift
XX Vid lämpligt tillfälle ska du avsluta inspelningen på 

dokumentationssystemet (förlust av data).
XX Försätt operationsmikroskopet i transportläge.
XX Slå av operationsmikroskopet med huvudbrytaren.
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9 Tillbehör
9.1 Dualstereoadapter

• Gör det möjligt för en andra observatör att se ingreppet.

På dualstereoadaptern kan följande instrument sättas fast:
• Binokulärtub, kan tiltas 30°–150°
• Stråldelare
• 30°-vridring
• Ytterligare binokulärtuber 

Ljusfördelning 50 % på vardera sidan

9.2 Binokulärtub; kan tiltas; med 
variabel inblickvinkel 30°–150°

• Med inställning av pupilldistans och ögonavstånd
• Brännvidd f = 170 mm
• Integrerade okular med dioptriinställning och inbyggd justering 

av ögonmusslan

9.3 Stereo medarbetartub för assistent

• Monteras på stråldelaren.

9.4 Videozoomningsadapter

• Monteras på stråldelaren.
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9.5 Adapter för tillbehör till 
Leicaserien M600

• Fästes på stråldelaren på operationsmikroskopet

9.6 Stråldelare

• Kan användas för medobservation och dokumentation
• Ljusfördelning: 50 % på vardera sidan eller 70 %/30 %

9.7 Montering av tillbehör

VARNING

Skaderisk om Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 
sjunker nedåt!
XX Byt aldrig tillbehör och försökt aldrig balansera 

mikroskopet när det befinner sig ovanför 
operationsfältet. 
XX Balansera alltid Leica M525 F20/CT20 efter ombyggnad.
XX Överskrid inte max. tillsatsvikt vid fastsättning av 

komponenter och tillbehör.
XX Lossa aldrig på bromsarna när instrumentet är 

obalanserat.
Felaktiga rörelser av stativet kan leda till att det tiltar. 
XX Observera information om risk för att välta på 

sidan 6.

Installation av 90°-stereomedarbetartub, binokulärtub och 
stråldelare

�

XX Lossa på klämskruven (1).
XX För in tillbehören i laxspårringen uppifrån.
XX Dra åt klämskruven.
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Installation av stereotub för assistent och 
videozoomningsadapter

XX För in tillbehöret och kontrollera att det hakar fast ordentligt.
XX Dra åt låsmuttern (2) för hand.

9.8 Tillbehörslista för avancerade 
konfigurationer

• Panasonic kamerasystem GP-US932 CSAP/E
• Leica HD C100 kamerasystem
• Leica videoadapter (manuell (MVA), fjärrkontroll (RVA))

Extra tillbehör
• Leica trådlös fotkontroll, 12 funktioner, typ B
• Leica trådlös fotkontroll, 12 funktioner, typ A
• Leica fotkontroll, 12 funktioner, typ B
• Leica fotkontroll, 12 funktioner, typ A
• Leica fotkontroll, 6 funktioner, typ B
• Leica fotkontroll, 6 funktioner, typ A
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10 Skötsel och underhåll
10.1 Instruktioner för underhåll
• Skydda instrumentet med dammskyddet under avbrott i 

arbetet.
• Tillbehör som inte används ska förvaras dammfritt.
• Avlägsna damm med ett blåsinstrument och en mjuk borste.
• Rengör objektiv och okular med rengöringstrasor för optik och 

ren alkohol.
• Skydda operationsmikroskopet från fukt, ånga och syror och 

även från alkaliska och frätande ämnen.
• Förvara inga kemikalier i närheten av instrumentet.
• Skydda operationsmikroskopet från icke fackmässig 

användning.
• Fastsättning av andra instrumentkontakter eller borttagning  

av optiska system och mekaniska delar får endast göras i de fall 
bruksanvisningen uttryckligen kräver detta.

• Skydda operationsmikroskopet från olja och fett.
• Fetta aldrig in styrytor och mekaniska delar.
• Avlägsna grova föroreningar med en fuktig engångsduk.
• För desinficering av operationsmikroskopet ska du använda 

preparat ur gruppen ytdesinficeringssmedel baserade på 
följande aktiva ämnen:
• Aldehyder
• Alkoholer
• Kvartära ammoniumföreningar 

På grund av risk för materialskador ska du inte använda 
preparat baserade på:
• Halogenspjälkande föreningar
• Starka organiska syror
• Syrespjälkande föreningar

Följ direktiven från desinficeringsmedlets tillverkare.

Vi rekommenderar dig att sluta ett serviceavtal med 
Leica Microsystems Service.

För att hålla operationsmikroskopets i fortsatt tillförlitligt skick 
rekommenderar vi en årlig inspektion enligt vår detaljerade 
kontrollista. 
XX Kontakta din servicerepresentant från Leica Microsystems.

10.2 Byte av lampa

OBSERVERA
Skador på Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop!
XX Innan byte av lampa ska du slå av Leica M525 F20/CT20 

operationsmikroskop och dra nätsladden ur nätkontakten.

XX Stäng av belysningen med brytare på/av (2).
XX Stäng av mikroskopet med brytare på/av (1).

21

XX Skruva upp vredet (4) under kontroll-/belysningsenheten (3) 
och fäll ner belysningsenheten.

3 4

FÖRSIKTIGHET

Risk för brännskador!
Belysningens fattning blir mycket het.
XX Innan byte av lampa ska du säkerställa att lampfästet 

svalnat.
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10.3 Borttagning av trasig lampa
XX Slå av instrumentet och ta loss kontakterna.
XX Ta loss kontakten (1) till den trasiga lampan.

�

�

�

XX Skjut spärren (2) nedåt.
XX Dra ut lamphållaren (3) bakåt.
XX Dra ut lampan nedåt och ta försiktigt bort den.

XX Ställ inte ifrån dig den nya lampan på änden av 
lampkroppen (5).
XX Rör inte vid glaskupan eller lampreflektorn.

4

6

5

8

7

XX Fastsättning av ny lampa:

När du sätter fast den nya lampan, försäkra dig om att 
lampkroppen inte är skadad.

XX Skjut spärren (2) nedåt.
XX För in lampans övre del i styrspåren.
XX Sätt fast lamphållaren (3) på spärren (2). 

Spärren måste klicka i läge ordentligt i lamphållaren.

När lampan satts in måste den riktas in korrekt för att 
erhålla optimalt uteffekt och avkylning.
För att kontrollera att lampan riktats in optimalt är 
lampkroppen utrustad med en skåra (6) och lamphållaren 
med en skruv (4).
Om lampan är korrekt installerad ska lampans keramikkropp 
(7) vila helt på lamphållaren (8) utan något synligt 
mellanrum.

XX Sätt i kontakten (1) igen.
XX Fäll tillbaka belysningsenheten (9) och skruva fast vredet (10) 

under kontroll-/belysningsenheten igen.

Se till att lampkabeln inte kommer i kläm.

9 10

Varje xenonlampa har en förutbestämd livslängd. Risken för 
fel på lampan ökar vid användning utöver denna livslängd.
XX Byt ut lampan efter en användningstid på 500 timmar.
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10.4 Byte av säkringar

Innan byte av säkring ska du slå av Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop och dra nätsladden ur nätkontakten.

Byte av säkring i nätintaget
XX Ta loss locket (1) under horisontalarmen med en skruvmejsel.
XX Ta ur de 2 säkringarna från hållarna och byt ut dem.

Använd endast säkringar 6,3 A trög.

�

�

�

�

Byte av säkring i den extra nätanslutningen
XX Skruva loss säkringshållaren (3) under horisontalarmen.
XX Ta ur säkringen (4) från hållaren och byt ut den.

Använd endast en säkring 1 A trög.

10.5 Funktionskontroll
Belysning

Låt belysningen vara påslagen i minst 5 minuter, annars 
minskar ljuskvaliteten snabbt.

Slå på belysningen på kontroll-/belysningsenheten.
Släck belysningen igen.

Fotkontroll
XX Positionera fotkontrollen.
XX Testa alla funktionerna med fotkontrollen.
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10.6 Preparering av produkter som 
kan omsteriliseras

Detta gäller produkter som kan återanvändas, som vred, 
skyddsglas för objektiv och andra skydd, levererade av 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

10.6.1 Arbetssäkerhet och hälsoskydd
Arbetssäkerheten och hälsoskyddet för den personal som bereder 
förorenade produkter måste säkerställas. Vid förberedelser, 
rengöring och desinficering av produkterna ska gällande regler  
för sjukhushygien och infektionsskydd följas.

10.6.2 Gränser för återberedning
Frekvent återberedning påverkar dess produkter marginellt. 
Produktens livslängd avgörs snarare av de förslitningar och skador 
som uppkommer vid användningen.

10.6.3 Anvisningar

Användningsplats
XX Ta bort ytligt smuts på användningsplatsen med en 

engångstrasa/pappersserviett.

Förvaring och förflyttning

Inga särskilda krav.
Vi rekommenderar att återberedningen utförs omedelbart efter 
användning.

Förberedelser av rengöring
XX Ta loss produkten från Leica M525 F20/CT20 operations-

mikroskop.

Manuell rengöring

Utrustning: 
rinnande vatten, rengöringsmedel, sprit, mikrofibertrasa
Tillvägagångssätt:
XX Spola bort ytlig smuts på produkten (temperatur < 40 °C). 

Använd ev. lite diskmedel beroende på föroreningsgrad.
XX Sprit kan också användas för rengöring av optiken vid grov 

förorening som fingeravtryck, fettfläckar etc.
XX Torka av produkten, optiska komponenter undantaget, med  

en engångstrasa/pappersserviett. Torka av optiska ytor med  
en mikrofibertrasa.

Maskinell rengöring

Utrustning: 
Diskmaskin/desinficeringsapparat

Vi avråder från rengöring av produkter med optiska 
komponenter i diskmaskin/desinficeringsapparat. För att 
undvika skador ska optiska komponenter inte heller 
rengöras i ultraljudsbad.

Desinficering

Det alkoholhaltiga desinficeringsmedlet "Mikrozid Liquid" kan 
användas i enligt anvisningarna på etiketten.

Observera att efter desinficeringen ska de optiska ytorna 
sköljas ordentligt med rinnande dricksvatten och därefter 
med rinnande avsaltat vatten. Produkterna måste torka 
innan påföljande sterilisering.

Underhåll

Inga särskilda krav.

Kontroll och funktionstest

Kontrollera att vred och handtag sitter ordentligt.

Förpackning

Separat: En standardpåse av polyeten för sterilisering kan 
användas. Påsen måste vara så stor att tillslutningen inte utsätts 
för påfrestningar.

Sterilisering

Se tabellen på nästa sida.

Förvaring

Inga särskilda krav.

Tillverkarens kontaktinformation

Adress lokal representant
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, har godkänt att 
ovanstående anvisningar är lämpliga för preparering av produkter 
som ska återanvändas. Personen som återbereder produkterna 
ansvarar för att önskat resultat uppnås med hjälp av erforderliga 
redskap och kunskaper samt lämpligt material. Detta kräver 
vanligen validering och rutinövervakning av processen. Varje 
avvikelse från de gällande anvisningarna för återberedning ska 
noggrant utvärderas med hänsyn till effektivitet och möjliga 
skadliga följder.



Skötsel och underhåll

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / Version 01 47

10.6.4 Sterilisering
Denna lista ger en översikt över steriliserbara komponenter som finns att tillgå från Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division,  
för operationsmikroskopet.

Tillåtna steriliseringsmetoder

Ångautoklav Etylenoxid

Art. nr. Namn 134 °C, t > 10 min. max. 60 °C

10180591 Positioneringshandtag X  

10428328 Vred, binokulärtub T X  

10384656 Vred, genomskinligt X  

10443792 Spakförlängning X  

   

10446058 Skyddsglas, multifokalobjektiv  X 1)

10446469 Skyddsglas objektiv, Leica M680/FL400  X 1)

10446467 Skyddsglas objektiv, Leica M840/M841  X 1)

   

10445341 Handtag till Leica M655, steriliserbart X  

10445340 Lock till Leica M655/M695, steriliserbart X  

10446842 Handtag till Leica M400, steriliserbart X

10448440 Skydd, steriliserbart till Leica M320:s handtag X

10448431 Skyddsglas objektiv, Leica M320 X 1)

10448296 Skyddsglas objektiv, Leica M720, reservdel (förpackning på 10) X 1)

10448280 Skyddsglas glas, Leica M720, komplett, steriliserbart X 1)

10448581 Lock, steriliserbart för Leica RUV800 X

1)  Produkter med optiska komponenter kan ångsteriliseras under ovan beskrivna förhållanden. Detta kan emellertid leda till att ett skikt 
med punkter och streck bildas på glasytan, vilket minskar den optiska prestandan.

10.7 Underhåll
Leica M525 F20 och Leica M525 CT20 operationsmikroskop kräver i princip inget underhåll. För att upprätthålla operativ säkerhet och 
tillförlitlighet, rekommenderar vi att du vidtar försiktighetsåtgärden att kontakta ansvarig serviceorganisation. Ni kan då komma överens 
om regelbunden besiktning och eventuellt sluta ett serviceavtal.
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11 Avyttring
Produkten ska avyttras enligt gällande nationell lagstiftning  
och i samarbete med ett lämpligt avfallshanteringsföretag. 
Instrumentets förpackning går till återanvändning.
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12 Vad ska göras när...?
Observera att efter desinficeringen ska de optiska ytorna 
sköljas ordentligt med rinnande dricksvatten och därefter 
med rinnande avsaltat vatten. Produkterna måste torka 
innan påföljande sterilisering.

12.1 Funktionsstörning på Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop

Funktionsstörning Orsak Åtgärd

Det går inte att röra Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop eller bara med stor 
kraftansträngning.

En kabel har fastnat. Dra om kabeln ifråga.

Funktionerna kan inte aktiveras med hjälp 
av fotkontrollen eller kontrollerna på 
handtaget.

En kabelanslutning har lossnat. Kontrollera nätkabeln.
Kontrollera fotkontrollens anslutning.

Inställning felaktigt gjord på kontrollboxen. Ändra inställningen på kontrollboxen.

Det går inte att justera zoomen elektriskt. Zoomningsmotorn är sönder. Tryck på zoomningsknappen.
Justera zoomen manuellt (se kapitel 8.9).

För lite ljus eller inget alls i Leica M525 F20/
CT20 operationsmikroskop.

Trasig lampa. Koppla om till den andra belysningen.

Ljusledarkabeln är skadad. Kontrollera ljusledarkabeln och byt ut den 
vid behov.

Lampan felaktigt fastsatt. Kontrollera att lampan sitter korrekt. 
Lampkroppen måste helt och hållet vila  
på lamphållaren (se sid. 49).

Bilden blir otydlig när förstoringen ändras. Parfokaliteten är inte korrekt inställd. Ställ in opererande kirurgs individuella 
dioptrital (se sidan 33).

Bilden försvinner ur fokus. Okular är inte korrekt fastsatta. Skruva in okularen hela vägen.

Dioptrital är felaktigt inställda. Ställ in korrekt dioptrital exakt enligt 
anvisningar (se kapitel 8.4).

Bilden i mikroskopet är skuggad i kanterna 
och ljusfältet ligger utanför synfältet.

Tillbehören är inte korrekt fastsatta. Sätt fast tillbehören korrekt i hållarna  
(se kapitel 7.3).
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12.2 Funktionsstörning på stativet/fästet

Funktionsstörning Orsak Åtgärd

Optikenheten eller bärararmen rör sig 
uppåt/nedåt eller roterar av sig själv.

Bärararmen är inte korrekt balanserad. Balansera Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop (se kapitel 7.4).

Kablar felaktigt dragna eller ändrat läge. 
Kablar (möjligen inklusive en extra 
videokabel) utövar tryck på systemet.

Dra om kablarna enligt monterings-
instruktionerna och genomför 
dragavlastning.

Stativet på Leica M525 F20 operations-
mikroskop rör sig.

Fotbromsarna är inte låsta. Lås fotbromsarna (se kapitel 7.1).

Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 
är inte korrekt balanserat.

Ett tillbehör har ändrat läge efter 
balanseringen.

Balansera Leica M525 F20/CT20 
operationsmikroskop (se kapitel 7.4).

Rörelseräckvidden för operationsmikrosko-
pet är begränsad (svänga, tilta, vrida).

Videokameran inte korrekt installerad och 
kommer i kontakt med optikhållararmen.

Installera videokameran korrekt.

12.3 Funktionsstörning på video, fotografier

Funktionsstörning Orsak Åtgärd

Fotografier/videobilder oskarpa. Leica M525 F20/CT20 operationsmikroskop 
eller videozoomningsadaptern är inte 
korrekt fokuserad.

Fokusera exakt, använd vid behov  
en streckplatta.
Ställ in dioptritalen korrekt enligt 
instruktion.

Fotografierna skiftar i blått. Fel film används. Använd dagsljusfilm.

Om instrumentet har en funktionsstörning som inte finns beskriven här ska du kontakta din representant på Leica Microsystems.



Tekniska uppgifter

 Leica M525 F20/CT20 / Ref. 10 715 156 / Version 01 51

13 Tekniska uppgifter
13.1 Elektriska uppgifter
Nätanslutning

F20 golvstativ: Centralt på horisontalarmen  
100–240 VAC (± 10 %), 50/60 Hz

CT20 teleskopiskt 
takstativ: Anslutningsplint i taket  

100/120 VAC, 220/240 VAC (± 10 %), 
50/60 Hz

Säkring: 2 × T 6.3 AL/250 V

Energiförbrukning

Leica M525 F20: 500 VA

Leica M525 CT20: (120 V ~60 Hz) 1650 VA (hela systemet, 
inkl. teleskopenheten)

Leica M525 CT20: (230 V ~50 Hz) 1550 VA (hela systemet, 
inkl. teleskopenheten)

Skyddsklass: Klass I

Moduler

Leica M525 optikhållare 
och kontrollbox: 24 V DC/80 W

13.2 Extra eluttag
Utspänning: 100–230 VAC

Säkring: T1 AL, 250 V

Max. tillåten strömförbrukning för ansluten apparat:

 100 VA

Max. tillåten jordläckström för hela systemet efter anslutning  
av en Leica M525 F20/CT20 inklusive tillbehör: 
 IEC/EN 60601-1:  5 mA

 UL 60601-1:  300 µA

Om läckströmmen överskrider tillåtet kritiskt värde, ska följande 
åtgärder vidtas:
• Instrumentet överensstämmer inte med IEC/EN 60601-1 (EU) /  

UL 60601-1 (USA): 
XX Anslutning via isolationstransformator.

• Instrumentet överensstämmer med IEC/EN 60601-1 (EU) /  
UL 60601-1 (USA):
XX Anslut via en potentialutjämnare eller via isolations-

transformator.

13.3 Operationsmikroskop 
Förstoringsväxlare: 6:1 zoom, motordriven; manuell 

justeringsmöjlighet

Arbetsavstånd: 207-470 mm, motordrivet 
multifokalobjektiv, steglöst justerbar; 
manuell justeringsmöjlighet

Fokusering: Motordriven med multifokalobjektiv; 
manuell justeringsmöjlighet 

Okular: Vidvinkelokular för glasögonbärare,  
10×; 12,5×

 Dioptriinställning ±5 dioptrital;  
justerbar ögonmussla

Objektiv: Multifokalobjektiv; arbetsavstånd 
steglöst justerbart 207–470 mm  
(med motor)

Belysning: belysningssystem särskilt utvecklat  
för mikrokirurgi; steglöst justerbar 
belysningsfältsdiameter med Gauss 
ljusdistribution. 
Steglöst justerbar ljusstyrka vid konstant 
färgtemperatur

AutoIris™: Zoomberoende inställning av 
ljusfältsdiameter, kan regleras manuellt 
och återaktiveras.

Huvudbelysning: Högeffekt xenonlampa, 180 W 
via ljusledare

Reservbelysning: Högeffekt xenonlampa 180 W, helt 
fristående elförsörjning 

BrightCare™ Säkerhetsfunktion som begränsar 
ljusstyrkan i förhållande till 
arbetsavståndet,

Kontrollbox: Grafisk LCD med bakljus; individuella 
användarinställningar som kan spara  
upp till tio användare
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13.4 Optiska uppgifter
Total förstoring: Med 10× okular: 1,2× till 12,8×

Synfält (Ø mm): Med 10× okular: 16,5× till 180×

13.5 Optikhållararm
Vridräckvidd: Vridning ± 335°

 Svängning åt sidan ±150° (höger/
vänster)

 Tiltning –30° till +120° (framåt/bakåt)

Balansering: Motordriven med A/B- och C-slider

Bromsar: 1 mekanisk broms för A/B-axeln 
1 mekanisk broms för C-axeln

13.6 Tillbehör
Binokulärtub: Variabel inblickvinkel 30°–150°; inbyggd 

justering av pupilldistans permanent 
inställd på 45°

Stråldelare: Två sidouttag med ljusfördelning  
50 % till 50 % eller 70 % till 30 %

Videozoomningsadapter: 3:1 zoom; Brännvidd 35–100 mm; med 
C-fäste; individuella fokuseringsalternativ

Medobservation: 180°-medarbetartub med ljusfördelning 
70 % till 30 % eller stereotub för assistent 
på stråldelaren

13.7 Golvstativ
Användning: Bär upp och positionerar Leica M525 F20/

CT20 operationsmikroskop 

Bromsar: 3 mekaniska bromsar

Balansering: Manuell balansering på optikhållararmen 
och bärararmen

Handtag: Zoominställning

 Inställning av arbetsavstånd för 
multifokalobjektiv

Belastning: Max. 6,5 kg från gränssnittet  
Leica M525 F20/CT20 operations-
mikroskop/laxspårring

Transporthöjd:  1918 mm

Vikt: Ca 229 kg med optikhållare och handtag

13.8 Uppfyller standard
• Direktiv för medicinska apparater 93/42/EEC inklusive tillägg.
• Klassificering: Klass I, enligt Bilaga IX, Regel 1, och Regel 12  

i Direktivet.
• Medicinsk elektrisk utrustning, del 1: Allmänna krav på säkerhet 

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

• Elektromagnetisk överensstämmelse IEC 60601-2; EN 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, innehar 

ledningssystemcertifikat för internationell standard ISO 9001, 
ISO 13485 och ISO 14001 för kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring 
och miljöstyrning.

13.9 Miljövillkor
Användning: +10 °C till +40 °C  

+50 °F till +104 °F

 30 % till 75 % relativ luftfuktighet 
780 mbar till 1013 mbar lufttryck

Förvaring: –40 °C till +70 °C 
–40 °F till +158 °F 
10 % till 100 % relativ luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck

Transport: –40 °C till +70 °C 
–40 °F till +158 °F 
10 % till 100 % relativ luftfuktighet 
500 mbar till 1060 mbar lufttryck
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13.10 Begränsningar för användning
Leica M525 F20 ska användas på ett solitt, plant golv i ett slutet 
utrymme. Negativa effekter av drivning måste beaktas på golv  
med en lutning som överstiger 0,3°.
Leica M525 F20 är inte byggt för att passera trösklar högre än 
20 mm.
För att förflytta operationsmikroskopet över trösklar högre än 
20 mm kan kilen (1) inkluderad i förpackningen användas. 

�

XX Placera kilen (1) framför tröskeln.
XX Förflytta operationsmikroskopet över tröskeln i transportläge 

genom att skjuta på med kanthandtaget.
Utan hjälpmedel kan Leica M525 F20 förflyttas över trösklar med 
en höjd på max. 5 mm.

13.11 Elektromagnetisk 
överensstämmelse (EMC)

Miljö för vilken instrumentet är lämpligt

Sjukhus förutom nära aktiv HF-operationsutrustning och 
RF-skyddade utrymmen med ett ME-system för magnetiska 
resonansbilder, där styrkan från EM-störningar är hög.

Överensstämmelse IEC 60601-1-2

Strålning • CISPR 11, Klass A, Grupp 1
• Harmonisk distorsion enligt IEC 61000-3-2 Klass A
• Spänningsvariation och flimmerstrålning enligt 

IEC 61000-3-3 Klass A, Bild 3-7
Immunitet • Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2: 

CD +/–8 kV, AD +/–15 kV
• Strålad RF EM-fält IEC 61000-4-3: 

80– 2700 MHz: 10 V/m
• Närhet trådlösa fält IEC 61000-4-3: 

380– 5785 MHz: 9 V/m 28 V/m
• Elektrisk snabbtransient och läcka IEC 61000-4-4: 

± 2 KV Nätanslutningens linjer
• Överslag IEC 61000-4-5: 

± 1 kV Linje-till-linje 
± 2  kV Linje-till-jord

• Ledande störningar, inducerade av RF-fält 
IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Märkeffektfrekvens magnetfält IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Spänningsfall och avbrott IEC 61000-4-11: 
enligt IEC 60601-1-2:2014
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13.12 Konfigurationer och belastning

VARNING

Skaderisk om operationsmikroskopet sjunker nedåt!
XX Överskrid inte max. tillsatsvikt vid fastsättning av 

komponenter och tillbehör.

Stativen kan ha följande maximala tillsatsvikt från mikroskopets 
gränssitt:

Stativ/fäste F20 CT20

Max. tillsatsvikt 6,5 kg 6,5 kg
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13.13 Måttritning för F20 golvstativ

(mått i mm)
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13.14 Måttritning för CT20 teleskopiskt takstativ

1692
869430

44
1

33
6

28
4

(mått i mm)
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14 Bilaga
14.1 Kontrollista före operationen

Patient  ..................................................................................

Kirurg  ..................................................................................

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

Steg Tillvägagångssätt Detaljer Kontrollerad/Signatur

1 Rengöring av optiska tillbehör XX Kontrollera att tuber, okular och dokumentationstillbehör 
(om sådana används) är rena.
XX Avlägsna damm och smuts.

2 Fastsättning av tillbehör XX Lås Leica M525 F20/CT20 på plats och installera alla 
tillbehör på mikroskopet så att det är klart för användning  
(se kapitel 7.3).
XX Anslut fotkontrollen om sådan används.
XX Kontrollera bilden på monitorn och rikta in den bättre vid 

behov.

3 Kontroll av binokulärtubernas 
inställningar

XX Kontrollera inställningarna för tub och okular för vald 
användare.

4 Balansering XX Balansera Leica M525 F20/CT20 (se kapitel 7.4).
XX Vrid handtagen framåt och håll fast.

Alla bromsar är lossade.
XX Kontrollera balanseringen.

5 Funktionskontroll XX Anslut nätkabeln.
XX Slå på mikroskopet.
XX Slå på belysningen.
XX Kontroller Belysning 1 och Belysning 2 före operationen. 

Säkerställ att återstående livstid räcker för den planerade 
operationen.
XX Byt ut trasiga lampor före operationen.
XX Testa förstorings- och fokuseringsmotorns operativa 

beredskap.
XX Testa alla funktionerna på handtagen och fotkontrollen.
XX Kontrollera användarinställningarna på kontrollboxen för 

vald användare.

6 Positionering vid 
operationsbordet

XX Positionera Leica M525 F20/CT20 på operationsbordet 
enligt önskemål och lås fotbromsen (se kapitel 7.9).

7 Sterilitet XX Sätt fast sterilhattar och sterilöverdraget om sådant 
används (se kapitel 7.3).

8 Slutuppgift XX Kontrollera att all utrustning sitter i rätt position  
(all lock fastsatta, dörrar stängda).
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Enligt SQS-certifikat har Medical Division inom Leica Microsystems 
(Schweiz) AG ett kvalitetsstyrningssystem som uppfyller kraven 
i de internationella standarderna ISO 13485 och ISO 14001 för 
kvalitetsstyrning och miljöhantering.

Enligt SQS-certifikat har Medical Division inom Leica Microsystems 
(Schweiz) AG ett kvalitetsstyrningssystem som uppfyller kraven i de 
internationella standarderna ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001 för 
kvalitetsstyrning och miljöhantering.

Vårt stimulerande samarbete "med – och för – våra användare" 
har alltid utgjort grunden för Leica Microsystems innovativa 
styrka. Med den utgångspunkten har vi utvecklat vårt företags 
fem grundläggande värden: pionjäranda, högsta kvalitet, 
laganda, hängiven forskning och ständig förbättring.

MEDICAL DIVISIon
Vad förväntar sig en läkare av ett högklassigt kirurgiskt mikroskop?
Skarpa, tydliga bilder och ett moduluppbyggt system som smidigt låter sig 
anpassas till kirurgens och operationsteamets behov.

Innovationer för ditt arbete
Från det första kirurgiska mikroskopet med bredoptik på 1980-talet till 
de första mikroskopen med horisontell optik och LED-belysning har Leica 
Microsystems gått i spetsen för utvecklingen av innovativa kirurgiska 
mikroskop.

System med HD-video, fluorescens- och retinalteknik är andra exempel 
på den innovativa dynamik som är utmärkande för Leicas utveckingsteam. 
Vi strävar efter att förse kirurger med ledande teknologi som ger 
bättre funktion, underlättar arbetet och – framför allt – ger bättre 
behandlingsresultat.

Leica Microsystems – ett internationellt företag med ett starkt nätverk som 
erbjuder service över hela världen:

Aktiva över hela världen Tel. Fax
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Österrike ∙ Wien +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgien ∙  +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danmark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Frankrike ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Tyskland ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italien ∙ Milano +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Nederländerna ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spanien ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Sverige ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Schweiz ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Storbritannien ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Kina ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japan ∙ Tokyo +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

Diegem
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