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.Leica ن�شكرك على �شراء نظام المجهر الجراحي

نحن نحر�ص خالل تطوير اأنظمتنا على التركيز على ب�شاطة و�شهولة الت�شغيل. 

غير اأننا نو�شي باالطالع على دليل اال�شتعمال هذا بالتف�شيل لال�شتفادة من 

جميع مزايا المجهر الجراحي الجديد الذي اقتنيته.

 ،Leica Microsystems لمزيد من المعلومات القيمة عن منتجات وخدمات �شركة

وعنوان اأقرب وكيل ل�شركة Leica، يرجى التف�شل بزيارة موقعنا على االإنترنت: 

www.leica-microsystems.com

ن�شكرك على اختيار منتجاتنا. نتمنى اأن ت�شتمتع بجودة واأداء المجهر الجراحي 

.Leica Microsystems الذي اقتنيته من �شركة

الق�شم الطبي  Leica Microsystems (Schweiz) AG شركة�

CH-9435 Heerbrugg  Max-Schmidheiny-Strasse 201
+41 71 726 3333 هاتف: 

+41 71 726 3334 فاك�ص: 

اإخالء الم�سوؤولية القانونية

جميع الموا�شفات عر�شة للتغيير دون اإخطار م�شبق.

المعلومات الواردة في هذا الدليل ترتبط بت�شغيل الجهاز ب�شكل مبا�شر. ويظل 

القرار الطبي م�شوؤولية الطبيب.

تحر�ص �شركة Leica Microsystems على بذل ق�شارى جهدها لت�شميم دليل 

اال�شتعمال ب�شكل وا�شح ومتكامل يبرز النطاقات االأ�شا�شية ال�شتخدام المنتج. 

وعند الحاجة اإلى معلومات اإ�شافية تتعلق با�شتخدام المنتج، فيرجى االت�شال 

بوكيل Leica المحلي.

ال يجوز لك اأبدا ا�شتخدام اأي منتج طبي من منتجات Leica Microsystems دون 

اال�شتيعاب الكامل لكيفية ا�شتخدام المنتج واأدائه.

ال�سمان

لالطالع على ال�شمان الذي نقدمه، يرجى االطالع على �شروط واأحكام المبيعات 

القيا�شية لدينا. ال يوجد اأي �شيء في هذا البيان الإخالء الم�شوؤولية من �شاأنه الحد 

من اأي من �شماناتنا باأية طريقة غير م�شموحة بموجب القانون المعمول به، اأو 

ي�شتبعد اأية �شمانات من طرفنا ال يجوز ا�شتبعادها بموجب القانون المعمول به.
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مقدمة 1

حول دليل اال�شتعمال هذا 1.1

.Leica M530 OHX يتناول دليل اال�شتعمال هذا �شرح المجهر الجراحي

باالإ�شافة اإلى االإر�شادات المتعلقة با�شتخدام االأجهزة، ي�شتمل 

دليل اال�شتعمال هذا على اإر�شادات اأمان مهمة )انظر ف�شل 

»اإر�شادات االأمان«(.

tt.اقراأ دليل اال�شتعمال هذا بعناية قبل ت�شغيل المنتج

الرموز الواردة في دليل اال�شتعمال هذا 1.2

فيما يلي �شرح مدلول الرموز الم�شتخدمة في دليل اال�شتعمال هذا:

كلمة الرمز

التحذير

المدلول

ي�شير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�شتخدام غير تحذير

�شحيح يمكن اأن يوؤدي اإلى اإ�شابات بالغة 

لالأ�شخا�ص اأو الوفاة. 

ي�شير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�شتخدام غير تنبيه

�شحيح يمكن اأن يوؤدي اإلى اإ�شابات طفيفة اأو 

متو�شطة في حالة عدم تجنبه. 

ي�شير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�شتخدام غير ملحوظة

�شحيح يمكن اأن يوؤدي اإلى اأ�شرار مادية اأو 

مالية اأو بيئية كبيرة في حالة عدم تجنبه

معلومات حول اال�شتخدام ت�شاعد الم�شتخدم 

على ا�شتخدام المنتج بطريقة فنية �شحيحة 

وفعالة. 

tt  االإجراء المطلوب، يو�شح هذا الرمز اأنك تحتاج

اإلى تنفيذ اإجراء معين اأو مجموعة اإجراءات 

معينة.

الخ�شائ�ص االختيارية للمنتج 1.3

هناك خ�شائ�ص وملحقات تكميلية مختلفة للمنتج تتاح ب�شكل اختياري. 

ويختلف توافرها من بلد الآخر، وهي تخ�شع للمتطلبات القانونية المحلية. 

يرجى االت�شال بالوكيل المحلي لمعرفة مدى التوافر.

تعريف المنتج 2

يوجد موديل المنتج واالأرقام الم�شل�شلة على المل�شق التعريفي الموجود 

على وحدة االإ�شاءة. 

tt قم بتدوين هذه البيانات في دليل اال�شتعمال الخا�ص بك واذكرها

دائما عند االت�شال بنا اأو بور�شة الخدمة بخ�شو�ص اأية ا�شتف�شارات قد 

تكون لديك. 

الرقم الم�سل�سلالطراز

......
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اإر�شادات االأمان 3

يعتبر المجهر الجراحي Leica M530 OHX من اأحدث التقنيات المعروفة. 

غير اأن هناك مخاطر قد تن�شاأ اأثناء اال�شتخدام. 

tt احر�ص دائما على مراعاة االإر�شادات المو�شحة في دليل اال�شتعمال

هذا، وخ�شو�شا اإر�شادات االأمان.

اال�شتخدام المطابق للتعليمات 3.1

المجهر الجراحي M530 OHX عبارة عن جهاز ب�شري لتح�شين م�شتوى  •

روؤية االأج�شام من خالل التكبير واالإ�شاءة. ويمكن ا�شتخدامه للمتابعة 

والتوثيق والأغرا�ص العالج الطبي.

يجب اأال ي�شتخدم المجهر الجراحي Leica M530 OHX اإال في الغرف  •

المغلقة، ويجب و�شعه على اأر�شية �شلبة.

يخ�شع المجهر الجراحي Leica M530 OHX الإجراءات احترازية خا�شة  •

من اأجل التوافق الكهرومغناطي�شي. ويجب تركيبه والبدء في ت�شغيله 

وفقا لتوجيهات وبيانات الجهة ال�شانعة وم�شافات االأمان المو�شى 

بها )ح�شب جداول التوافق الكهرومغناطي�شي EMC طبقا للموا�شفة 

.)EN60601-1-2
يمكن اأن توؤثر اأجهزة االت�شال المحمولة والجوالة وكذلك الثابتة التي  •

تعمل بترددات ال�شلكية تاأثيرا �شلبيا على اعتمادية المجهر الجراحي 

Leica M530 OHX وكفاءته الوظيفية.
المجهر Leica M530 OHX مخ�ش�ص لال�شتخدام االحترافي فقط. •

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين.

tt.يف جراحات العيون Leica M530 OHX  يحظر ا�شتخدام المجهر

توجيهات لل�شخ�ص الم�شوؤول عن الجهاز 3.2

tt اإال بمعرفة Leica M530 OHX تحقق من عدم ا�شتخدام المجهر الجراحي

اأ�شخا�ص موؤهلين للقيام بذلك.

tt احر�ص على توافر دليل اال�شتعمال هذا في مكان ا�شتخدام المجهر

.Leica M530 OHX الجراحي

tt قم باإجراء فحو�شات دورية للتاأكد من التزام الم�شتخدمين المعتمدين

بمتطلبات االأمان.

tt عند اإعطاء تعليمات لم�شتخدمين جدد، احر�ص على اأن يتم ذلك بعناية

مع �شرح مدلوالت عالمات ور�شائل التحذير.

tt .حدد م�شوؤوليات ال�شروع في الت�شغيل وعملية الت�شغيل وال�شيانة

وراقب االلتزام بذلك.

tt اإال اإذا كان خاليا من Leica M530 OHX ال ت�شتخدم المجهر الجراحي

العيوب.

tt ،Leica Microsystems (Schweiz) AG المحلي اأو �شركة Leica اأبلغ وكيل

الق�شم الطبي، Heerbrugg 9435، �شوي�شرا، فورا في حالة اكت�شاف اأي 

عيب بالمنتجات يمكن اأن يت�شبب في اإ�شابة اأو �شرر.

tt اإذا ا�شتخدمت ملحقات تكميلية من جهات �شانعة اأخرى مع المجهر

الجراحي Leica M530 OHX، فاحر�ص على اأن يكون هناك تاأكيد من 

هذه الجهات ال�شانعة على اأمان ا�شتخدام الملحقات المعنية مع 

المجهر. واتبع االإر�شادات الواردة في دليل اال�شتعمال هذا بالن�شبة 

لهذه الملحقات.

ال يجوز اإجراء تعديالت اأو اأعمال خدمة على المجهر الجراحي  •

 Leica اإال بمعرفة الفنيين الموؤهلين من قبل �شركة Leica M530 OHX
للقيام بتلك االأعمال. 

يجب االقت�شار على ا�شتخدام قطع غيار Leica عند اإجراء اأعمال الخدمة  •

على المنتج.

بعد اإجراء اأعمال خدمة اأو تعديالت فنية، يجب اإعادة �شبط الجهاز  •

وفقا لموا�شفاتنا الفنية.

ال تتحمل �شركة Leica Microsystems في حالة قيام اأ�شخا�ص غير  •

موؤهلين باإجراء تعديالت اأو اأعمال خدمة على الجهاز اأو اإجراء اأعمال 

�شيانة ب�شكل �شحيح )طالما اأن ال�شيانة لم تتم بمعرفتنا(، اأو في 

حالة التعامل مع الجهاز ب�شكل غير �شحيح.

تم اختبار تاأثير المجهر الجراحي على االأجهزة االأخرى كما هو مقرر  •

بموجب الموا�شفة EN 60601-1-2. وقد اجتاز النظام اختبار االنبعاثات 

والمناعة. التزم باإجراءات االأمان والتدابير الوقائية المعتادة المتعلقة 

باالإ�شعاع الكهرومغناطي�شي واالأ�شكال االأخرى لالإ�شعاع

التركيب الكهربائي في المبنى يجب اأن يتوافق مع الموا�شفات  •

المحلية، على �شبيل المثال ين�شح با�شتخدام تجهيزة حماية اأر�شية 

من ت�شرب التيار )حماية من اأعطال التيار الكهربائي(.

قد يتعطل هذا النظام، على غرار اأي جهاز اآخر في غرفة اإجراء العملية  •

الجراحية. لذلك، فاإن �شركة Leica Microsystems (Schweiz) AG تو�شي 

بتوفير نظام احتياطي اأثناء اإجراء العملية الجراحية 

توجيهات لم�شغل الجهاز 3.3

tt.اتبع االإر�شادات المو�شحة هنا

tt اتبع االإر�شادات التي يعطيها لك �شاحب العمل فيما يتعلق بتنظيم

العمل واالأمان اأثناء اإجراء االأعمال.
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مخاطر اال�شتعمال 3.4

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين.

tt.يف جراحات العيون Leica M530 OHX يحظر ا�شتخدام املجهر

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة ب�سبب:

الحركة الجانبية غير المحكومة لنظام الأذرع •

اإمالة المن�سة •

قد تتعثر الأقدام في النعال الخفيفة اأ�سفل هيكل القاعدة •

tt لغر�ص النقل، احر�ص دائما على حتريك املجهر اجلراحي

Leica M530 OHX اإىل و�شع النقل. 
tt .ال تقم اأبدا بتحريك املن�شة وهي ال تزال ممتدة

tt .ال تقم اأبدا بلف الكابالت على االأر�شية

tt ،Leica M530 OHX احر�ص دائما على دفع املجهر اجلراحي

وال تقم اأبدا ب�شحبه.

tt.حتقق من خلو جمال احلركة من اأي عائق

تحذير

خطر من الإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�شتكمل جميع االأعمال التح�شريية وعمليات �شبط املن�شة

قبل اإجراء العملية اجلراحية. 

tt ال تقم اأبدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر

وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

tt قبل تغيري امللحقات، احر�ص دائما على تاأمني قفل املجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل جتهيزه Leica M530 OHX قم مبوازنة املجهر

tt .ال تقم بتحرير املكابح بينما اجلهاز غري متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأوال

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

tt خالل اإجراء العملية AC/BC ال تقم بتنفيذ عمليات موازنة

اجلراحية فوق املري�ص.

tt حتقق من الرتكيب والتو�شيل اجليد جلميع االأجزاء والكابالت

اأثناء حت�شري النظام قبل اجلراحة. قد تت�شبب االأجزاء غري 

حمكمة الرتكيب والو�شالت ال�شيئة يف مواقف خطرة واأعطال 

بالنظام.

تحذير

خطر من الإ�سابة بفعل حركة المجهر اأثناء عملية الموازنة. 

tt.ال جتل�ص اأو تقف بجوار املجهر على الفور اأثناء عملية املوازنة

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين بفعل انبعاث الأ�سعة تحت 

الحمراء والأ�سعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.ال تنظر اإىل ملبة اإجراء العمليات اجلراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ص العينني اأو اجللد الأدنى حد ممكن

tt.ا�شتخدم اأغلفة منا�شبة

تحذير

خطر العدوى.

tt يف اجلراحة Leica M530 OHX راعى دائما ا�شتخدام املجهر
ُ
ي

مع عنا�رص حتكم معقمة واأغلفة معقمة.

تحذير

خطر ال�سعق الكهربائي القاتل.

tt اإال مبقب�ص Leica M530 OHX ال يجوز تو�شيل املجهر اجلراحي

موؤمن بو�شلة اأر�شية.

tt قم بت�شغيل النظام دائما بينما جميع التجهيزات يف و�شعها

ال�شحيح )جميع االأغطية مركبة، االأبواب مغلقة(.

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين بفعل انبعاث الأ�سعة تحت 

الحمراء والأ�سعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.ال تنظر اإىل ملبة اإجراء العمليات اجلراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ص العينني اأو اجللد الأدنى حد ممكن

tt.ا�شتخدم اأغلفة منا�شبة

تحذير

خطر الحروق اأثناء اإجراء جراحات الأذن.

tt.ا�شتخدم اأقل �شدة �شوئية مريحة

tt.ا�شبط جمال الروؤية ملطابقة جمال اإجراء العملية

tt.قم بتنظيف اجلرح با�شتمرار

tt قم بتغطية االأجزاء املك�شوفة من �شوان االأذن باأ�شفنجة

جراحية رطبة.

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين.

في حالة الم�سافة البوؤرية الق�سيرة، قد يكون م�سدر الإ�ساءة 

�ساطعا للغاية لكل من الجراح والمري�ص.

tt ابداأ مب�شدر اإ�شاءة منخف�ص ال�شدة، ثم قم بزيادة ال�شدة ببطء

اإىل اأن يح�شل الطبيب اجلراح على �شورة م�شيئة بال�شكل 

املثايل.
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تحذير

خطر على المري�ص من تعطل موتور التكبير اأو م�سافة العمل.

tt.يف حالة تعطل موتور التكبري، ا�شبط التكبري يدويا

tt.يف حالة تعطل موتور م�شافة العمل، ا�شبط م�شافة العمل يدويا

تحذير

خطر من حدوث تلف ج�سيم بالأن�سجة ب�سبب م�سافة العمل 

غير ال�سحيحة.

tt عند ا�شتخدام اأجهزة الليزر، ا�شبط م�شافة عمل املجهر دائما

مع م�شافة الليزر وقم بتثبيت املجهر يف مو�شعه.

tt ال ت�شبط الزر الدوار لل�شبط اليدوي مل�شافة العمل اأثناء

ا�شتخدام الليزر.

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين ب�سبب اإ�سعاع الليزر.

tt ال تقم بتوجيه الليزر ب�شكل مبا�رص اأو غري مبا�رص عرب االأ�شطح

العاك�شة نحو العينني.

tt.ال تقم اأبدا بتوجيه الليزر نحو عيني املري�ص

tt.ال حتدق يف �شعاع الليزر

تنبيه

قد يتحرك المجهر الجراحي ب�سكل مفاجئ.

tt قم دائما بتاأمني املكبح القدمي اأثناء عدم قيامك بتحريك

النظام.

تنبيه

خطر العدوى.

tt اترك حيزا كافيا حول املن�شة ل�شمان عدم مالم�شة الغالف

املعقم الأجزاء غري معقمة.

تنبيه

اإذا كان قطر النطاق اأكبر من نطاق الروؤية وكانت �سدة الإ�ساءة 

مرتفعة للغاية، فربما تحدث �سخونة لالأن�سجة ب�سكل غير 

محكوم خارج النطاق المرئي عبر المجهر.

tt.ال ت�شبط �شدة االإ�شاءة على قيمة مرتفعة للغاية

تنبيه

خطر على المري�ص ب�سبب التغييرات التي تتم على اإعدادات 

الم�ستخدم.

tt ال تقم اأبدا بتغيري اإعدادات التهيئة اأو تعديل قائمة امل�شتخدم

اأثناء اإجراء عملية جراحية.

tt حتقق من الرتكيب والتو�شيل اجليد جلميع االأجزاء والكابالت

اأثناء حت�شري النظام قبل اجلراحة. قد تت�شبب االأجزاء غري حمكمة 

الرتكيب والو�شالت ال�شيئة يف مواقف خطرة واأعطال بالنظام.

تنبيه

خطر من الإ�سابة بحروق على الجلد. حيث ت�سخن وليجة 

اللمبة ب�سدة.

tt.تاأكد من برودة الغطاء قبل قيامك بتغيري اللمبة

tt.ال تلم�ص وليجة اللمبة ال�شاخنة
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�شتخدم في 1
ُ
 ال ي

جراحات العيون

 

 NE PAS UTILISER EN 
OPHTHALMOLOGIE

مخاطر اال�شتعمال

مقفل/حر2

عالمة خطر للتحذير 3

من خطر االنح�شار

4MET مل�شق

اتبع التعليمات الواردة 5

بدليل اال�شتعمال.

6

������

مل�شق وزن النظام

تحذير من انبعاث �شوء 7

زينون

8
لمبة 2

رقم اللمبة مع الفتة 

الخطر لل�شطح ال�شاخن 9
لمبة 1

10 INMETRO مل�شق

)البرازيل فقط(

الربط مت�شاوي الجهد11

12NAV مقب�ص المالحة

رقم الت�شنيع13

مل�شق الطراز14

الجهاز الطبي

 15
ال يمكن �شمان موثوقية 

التاأري�ص اإال في حالة 

تو�شيل الجهاز بطرف 

مكافئ مميز بعالمة »للم�شت�شفى فقط« 

اأو »فئة الم�شت�شفيات«.

 La fiabilité de la mise à la
 terre n’est assurée que si
 l’équipement est connecté à
 une prise équivalente,

 marquée «Hôpital seulement» ou
.««Qualité hôpital

مل�شق التاأري�ص )فقط 

في الواليات المتحدة 

االأمريكية وكندا(

مل�شق الليزر16

تحذير فني موؤهل17

مل�شق وزن ذراع 18

ال�شا�شة

تحذير ا�شتخدم لمبات 19

زينون

مجموعة الخطر 3

 تحذير تنبعث اأ�شعة تحت حمراء من هذا المنتج. 

ال تنظر اإلى لمبة اإجراء العمليات الجراحية.

تحذير قد تنبعث اأ�شعة ب�شرية خطيرة من هذا المنتج. 

 ال تنظر اإلى لمبة اإجراء العمليات الجراحية. قد يوؤدي ذلك 

اإلى حدوث اإ�شابة بالعينين.

ملحوظة تنبعث اأ�شعة فوق بنف�شجية من هذا المنتج. 

 احر�ص على تقليل فترات التوجيه نحو العينين والجلد. 

ا�شتخدم واقيات منا�شبة.
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الت�شميم 4

4.1 Leica OHX من�شة المجهر

1

2

5
10

3

12

11

4

9

6

8

7

13

14

1 Leica M530 حامل الوحدات الب�شرية

نظام االأذرع  2

ق�شيب ال�شد 3

وحدة التحكم ب�شا�شة لم�شية 4

المكبح القدمي  5

القاعدة 6

تجهيزة تعليق للمفتاح القدمي  7

�شا�شة الڤيديو )اختيارية( 8

الذراع الراأ�شي  9

وحدة االإ�شاءة 10

الوحدات الطرفية 11

كاميرا ووحدة ت�شجيل )اختيارية( 12

المقب�ص 13

ذراع ال�شا�شة 14

من خالل ت�شميمه المفتوح، يتيح المجهر Leica M530 OHX حيزا 

لتثبيت الكاميرا ووحدات الت�شجيل.
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 حوامل الوحدات الب�شرية 4.2

Leica M530 للمجهر

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية 4.2.1

حامل ا لوحدات الب�شرية االأ�شا�شية •

4.2.2 IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

•  C حامل الوحدات الب�شرية المزود بمهايئ ڤيديو مدمج للقاعدة

لتركيب كاميرا

واجهة الم�شاعد، يمكن تحويلها للجانب االأيمن اأو الجانب االأي�شر •

4.2.3 ULT530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 حامل الوحدات الب�شرية المزود بكاميرا مدمجة لل�شوء المرئي  •

الوحدة Leica HD C100 )اختيارية(

واجهة للم�شاعدين، للجانب االأيمن اأو الجانب االأي�شر اأو للخلف •

واجهة الجراح االأ�شا�شي والم�شاعد الخلفي، يمكن تدويرها بزاوية °360 •

واجهة الم�شاعد الخلفي مع طارة التركيز الدقيق •

• Leica CaptiView لال�شتخدام مع وحدة اإدخال ال�شور

جهاز Leica M530 المزود بوحدة  4.2.4

Leica FL800 ULT /GLOW800

 حامل الوحدات الب�شرية المزود بكاميرا مدمجة لل�شوء المرئي  •

الوحدة Leica HD C100 )اختيارية(

واجهة للم�شاعدين، للجانب االأيمن اأو الجانب االأي�شر اأو للخلف •

واجهة الجراح االأ�شا�شي والم�شاعد الخلفي، يمكن تدويرها بزاوية °360 •

واجهة الم�شاعد الخلفي مع طارة التركيز الدقيق •

مكونات نظام Leica FL800 ULT/GLOW800 المدمجة في المبيت  •

 ULT الم�شترك للوحدة

• Leica CaptiView لال�شتخدام مع وحدة اإدخال ال�شور
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4.2.5  Leica FL400 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 Leica FL560 الوحدة/M530 المخ�ش�شة للمجهر

المخ�ش�شة للمجهرين M530 و / 

Leica FL800 ULT GLOW800

 حامل الوحدات الب�شرية المزود بكاميرا مدمجة لل�شوء المرئي  •

الوحدة Leica HD C100 )اختيارية(

واجهة للم�شاعدين، للجانب االأيمن اأو الجانب االأي�شر اأو للخلف •

واجهة الجراح االأ�شا�شي والم�شاعد الخلفي، يمكن تدويرها بزاوية °360 •

واجهة الم�شاعد الخلفي مع طارة التركيز الدقيق •

•  / M530 للمجهر Leica FL400 موديول فلتر مراقبة التفلور )الوحدة

)M530 للمجهر Leica FL560 الوحدة

مكونات نظام Leica FL800 ULT المدمجة في المبيت الم�شترك  •

 ULT للوحدة

• Leica CaptiView لال�شتخدام مع وحدة اإدخال ال�شور

 FL800 ULT و FL560 و FL400 و CaptiView تم �شرح وظائف الوحدات

في اأدلة اال�شتعمال الخا�شة بكل منها.

الوظائف 5

نظام الموازنة 5.1

من خالل المجهر الجراحي Leica M530 OHX المتزن، يمكنك تحريك حامل 

الوحدات الب�شرية في اأي مو�شع بدون اإمالة اأو �شقوط. 

بعد الموازنة، تحتاج جميع الحركات اأثناء العملية الجراحية اإلى قدر �شئيل 

من القوة فقط.

موازنة حامل الوحدات الب�شرية 5.1.1

يتم على حامل الوحدات الب�شرية للمجهر Leica M530 OHX موازنة اتجاهين 

.B و A :للحركة

B A

يمكن موازنة حامل العد�شات في االتجاه A/B حتى زاوية °20.

تتمثل المهمة االأ�شا�شية للمجهر Leica M530 OHX في توفير االإ�شاءة 

الكافية للمو�شع و�شمان الثبات الميكانيكي لحامل الوحدات الب�شرية 

في اأي و�شع. 
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موازنة نظام االأذرع 5.1.2

.C يتم على نظام االأذرع موازنة اتجاه الحركة

C

C

موازنة متوازي االأ�شالع 5.1.3

.)D يقوم متوازي االأ�شالع بموازنة الحركة العلوية/ال�شفلية )االتجاه

D

المكابح 5.2

احر�ص على عدم تحريك المجهر Leica M530 OHX اإال والمكابح 

محررة.

tt.ال تقم باأي حركات عندما تكون المكابح موؤمنة

يحتوي المجهر الجراحي Leica M530 OHX على 6 مكابح كهرومغناطي�شية 

توقف حركات من�شة المجهر الجراحي.

5
4

2

3

1

6

القدم  1

الأعلى/اأ�شفل في متوازي االأ�شالع 2

لالأمام/الخلف في متوازي االأ�شالع 3

في المف�شل الدوار 4

في نظام االأذرع  5

على حوامل A و B للمجهر الجراحي  6

تعمل المكابح من خالل المقب�ص.

يمكن لزر المقب�ص المخ�ش�ص لوظيفة "Selected Brakes" )المكابح 

المختارة( )ارجع اأي�شا اإلى الف�شل »تخ�شي�ص المقاب�ص«، �شفحة 44( 

 ت�شغيل مجموعتي مكابح مختلفتين: "Focus Lock" )قفل البوؤرة( 

.))XYZ تحرير( "XYZ Free" اأو
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5.2.1 XYZ المكابح المختارة - تحرير

يمكن اإجراء الحركات التالية با�شتخدام المجهر الجراحي عندما تكون 

مجموعة المكابح "XYZ Free" )تحرير XYZ( فعالة:

المكابح المختارة - قفل البوؤرة 5.2.2

يمكن اإجراء الحركات التالية با�شتخدام المجهر الجراحي عندما تكوم 

مجموعة المكابح "Focus Lock" )قفل البوؤرة( فعالة:

االإ�شاءة 5.3

اإ�شاءة المجهر الجراحي Leica M530 عبارة عن لمبة زينون توجد في 

المن�شة. ويتم توجيه االإ�شاءة اإلى حامل الوحدات الب�شرية عبر كابل 

االألياف الب�شرية.

توجد لمبتان مت�شابهتان. في حالة تعطل اللمبة الم�شتخدمة، يمكن اختيار 

اللمبة االأخرى، �شواء يدويا اأو من خالل ال�شا�شة اللم�شية.

5.3.1 AutoIris نظام

يقوم نظام AutoIris بمزامنة نطاق االإ�شاءة اأوتوماتيكيا ح�شب معامل 

التكبير. 

وبا�شتخدام تجهيزة التجاوز اليدوية، يمكن �شبط نطاق االإ�شاءة يدويا.

5.3.2 BrightCare Plus وظيفة

وظيفة BrightCare Plus عبارة عن وظيفة اأمان تقوم اأوتوماتيكيا بتحديد 

درجة ال�شطوع الق�شوى ح�شب م�شافة العمل. فال�شوء ال�شاطع ب�شدة يمكن 

اأن يت�شبب في اإ�شابة المري�ص بحروق اإذا كانت م�شافة العمل ق�شيرة.

 "BrightCare Plus" عند ال�شحن من الم�شنع، يتم تفعيل وظيفة االأمان

لجميع الم�شتخدمين.

الطاقة ال�سوئية

تتميز الوحدات الب�شرية للمجهر الجراحي Leica M530 OHX بم�شافة عمل 

متنوعة تتراوح بين 225 و 600  مم. النظام م�شمم بطريقة تجعله يوفر 

�شوءا كافيا لتوليد �شورة م�شيئة حتى في م�شافات العمل التي يبلغ 

طولها 600 مم.

ح�شب المعادلة Ev=Iv/d2، تتزايد كمية ال�شوء با�شتمرار بمعدل %710  

عند تغيير م�شافة العمل من 600 اإلى 225 مم. 

 )Ev = �شدة ال�شوء، Iv= ال�شطوع، 

d= الم�شافة من م�شدر ال�شوء(.
وهذا يعني اأنه للعمل بالمجهر على م�شافة اأق�شر يجب اأن يكون ال�شوء اأقل 

منه في حالة العمل على م�شافة اأطول.

ن�شح بالبدء ب�شدة �شوء منخف�شة وزيادتها حتى الو�شول اإلى 
ُ
ي

الم�شتوى المثالي لالإ�شاءة.

انبعاث ال�سخونة

يتم فلترة ال�شخونة من ال�شوء غير المرئي )اأكبر من 700 نانومتر( من 

م�شدر �شوء زينون الم�شتخدم. غير اأن ال�شوء االأبي�ص يقوم اأي�شا بتوليد 

ال�شخونة ب�شكل دائم. ويمكن اأن توؤدي الكمية الكبيرة من ال�شوء االأبي�ص 

اإلى زيادة �شخونة الن�شيج واالأ�شياء المعدنية. 

ن�شح بالبدء ب�شدة �شوء منخف�شة وزيادتها حتى الو�شول اإلى 
ُ
ي

الم�شتوى المثالي لالإ�شاءة.
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BrightCare Plus سا�سة وظيفة�

عند تفعيل وظيفة BrightCare Plus، يعر�ص الخط االأحمر على �شريط �شبط 

ال�شطوع درجة ال�شطوع الق�شوى التي يمكن �شبطها لم�شافة العمل الحالية.

ال يمكن �شبط درجة ال�شطوع على م�شتوى اأكبر من الخط االأحمر ما لم يتم 

اإيقاف فعالية وظيفة BrightCare Plus ب�شكل مق�شود.

عند تقليل م�شافة العمل بدرجة اأكثر من الالزم بالن�شبة لدرجة ال�شطوع 

الم�شبوطة، يتم تقليل درجة ال�شطوع اأوتوماتيكيا.

5.4 Leica Fusion Optics عد�شات

تتيح هذه الخا�شية زيادة درجة الدقة وعمق النطاق لتوفير �شوة ب�شرية 

مثالية ثالثية االأبعاد.

وتعمل خا�شية Leica FusionOptics بم�شارين منف�شلين لل�شعاع بمعلومات 

مختلفة: تم تح�شين الم�شار االأي�شر من ال�شعاع للح�شول على درجة و�شوح 

عالية، وكذلك الحال مع الم�شار االأيمن من ال�شعاع للح�شول على عمق 

روؤية مثالي.

ويقوم العقل الب�شري بدمج هاتين ال�شورتين المختلفتين تماما في �شورة 

واحدة مكانية مثالية.

5.5 Leica SpeedSpot نظام

 المجهر Leica M530 مزود بنظام الم�شاعدة على تركيز الليزر

 .Leica SpeedSpot
في حالة تفعيل نظام Leica SpeedSpot للم�شتخدم الحالي )انظر �شفحة 45(، 

يتم تفعيل نظام الم�شاعدة على التركيز عند تحرير المكابح اأو عند التركيز. 

ويتقابل �شعاعان �شوئيان متقاربان في نقطة تركيز المجهر بال�شبط.

مخرج اأ�سعة الليزر

Qõ«d

م�سار اأ�سعة الليزر

Qõ«d
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عنا�شر التحكم 6

المجهر Leica M530 المزود بنظام االأذرع 6.1

5

7

1

9

4

6

2

3

6

9

8
10

1  C الحامل

لوحة الجراح 2

حامل المجهر  3

4 B الحامل

5 A الحامل

المقب�ص 6

مبين م�شافة العمل والتكبير الم�شبوطين 7

8 Leica M530 المجهر الجراحي

ذراع تثبيت المقب�ص 9

 الزر االن�شغاطي لموازنة AC/BC اأثناء العملية الجراحية  10

)ال يتوفر في اليابان(

لوحة الجراح 6.1.1

1

2

3

4

5

6

التكبير 1

م�شافة العمل 2

ال�شطوع 3

4 FL الو�شع

حالة الت�شجيل 5

الموازنة اليدوية 6

االأقفال 6.1.2

1

2

القفل في االتجاه االأفقي 1

القفل في االتجاه الراأ�شي 2
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حامل الوحدات الب�شرية - الخلفي  6.1.3

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية/جهاز Leica M530 المزود 

IVA530 بوحدة

1

2

1

2

المجهر Leica M530 المزود بوحدة ULT530 والوحدة Leica FL400 اأو 

 Leica FL560 الوحدة/M530 المخ�س�سة للمجهر Leica FL400 بالوحدة

M530 المخ�س�سة للمجهر

2

مقب�ص CAN )جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية و IVA530 فقط( 1

و�شلة االألياف الب�شرية 2

حامل الوحدات الب�شرية - عنا�شر التحكم 6.1.4

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية/جهاز Leica M530 المزود 

IVA530 بوحدة

 

5

4 23 1

6
9

 Leica FL400 والوحدة ULT530 المزود بالوحدة Leica M530 المجهر

المخ�س�سة للمجهر M530 / الوحدة Leica FL560 المخ�س�سة للمجهر 

Leica FL800 ULT اأو مع الوحدة M530

 

6

4 3 2 1

8

9
5

7

زر "Focus lock" )قفل البوؤرة( )غاط�ص( 1

قفل بوؤرة لمبة LED فعال 2

كاميرا التحكم عن بعد في وحدة اال�شتقبال 3

المفتاح الدوار »لم�شافة العمل« )ت�شغيل الطوارئ فقط( 4

5 » AutoIris المفتاح الدوار »للتجاوز اليدوي لنظام

المفتاح الدوار »للتكبير« )ت�شغيل الطوارئ فقط( 6

الم�شاعد الخلفي/الجانبي 7

التركيز الدقيق للم�شاعد الخلفي 8

9 » AutoIris زر »اإعادة �شبط نظام
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IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 

10

الم�شاعد االأيمن/االأي�شر 10

وحدة التحكم 6.2

1

2

3

ال�شا�شة اللم�شية 1

زر ان�شغاطي بلمبة LED لالإ�شاءة )ت�شغيل/اإيقاف( 2

زر ان�شغاطي بلمبة LED للموازنة االأوتوماتيكية 3

الوحدات الطرفية 6.3

LAN
NAV

USB

ADF

XGA
IN

CAN

DVI
out

Video 
out
Foot
Switch

* Dicom لالت�شال ببرنامج   LAN مقب�ص �شبكة

الإجراء التحديثات على �شبيل المثال   USB1/2 مقب�ص

الوظيفة االإ�شافية   AD.F.
** 

لتو�شيل م�شدر ڤيديو خارجي   XGA in مقب�ص

** 
 CAN لتو�شيل اأجهزة   CAN مقب�ص

لتو�شيل �شا�شة خارجية  DVI out مقب�ص

لتو�شيل �شا�شة خارجية  Video out مقب�ص

لتو�شيل نظام مالحة  NAV مقب�ص

ال ي�شتخدم اأثناء الجراحة  *
قم بتو�شيل الجهاز الطبي فقط  **
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المن�شة 6.4

Power

2

1

3

4 5

L1 L2

 مقب�ص الربط مت�شاوى الجهد  1

 لتو�شيل المجهر Leica M530 OHX بتجهيزة ربط مت�شاوى الجهد. 

 وهو جزء من مجموعة التركيب بمبنى العميل. 

.EN 60601-1 (§ 8.6.7) تراعى متطلبات الموا�شفة

المفتاح الرئي�شي للمجهر الجراحي Leica M530 OHX مع قاطع دائرة  2

مدمج

مقب�ص الكهرباء 3

وحدة اإ�شاءة باب الدخول 4

مفتاح االإ�شاءة )لمبة 1 / لمبة 2(  5

ي�شتمل المجهر الجراحي Leica M530 OHX على م�شدر لالإ�شاءة 

االأ�شا�شية وم�شدر اإ�شاءة احتياطي مكافئ. 

المقاب�ص 6.5

1

2

4

3

5

4

1

2

التخ�سي�ص في اإعداد الم�سنع

التكبير 1

ذراع تحكم رباعي الوظائف 2

م�شافة العمل 3

تحرير جميع المكابح 4

تحرير المكابح المختارة ب�شكل م�شبق 5

يمكنك تخ�شي�ص المفاتيح 1 و 2 و 3 و 5 بالمقاب�ص ب�شكل فردي 

لكل م�شتخدم في قائمة التهيئة. 

في جميع االإعدادات الم�شبقة، يقوم المفتاح (4) بتحرير جميع 

المكابح. وال يمكن تهيئة هذا المفتاح. بالن�شبة لذراع التحكم 

والمفاتيح االأخرى، تتاح اإعدادات م�شبقة تبعا للمهمة التي تقوم بها.

االإعدادات الم�شبقة للجراحات الجمجمية/  6.5.1

ENT الفقارية/االأنف واالأذن والحنجرة

المقاب�ص - ذراع التحكم

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

المقاب�ص - الأزرار

3

1 2 1

التكبير 1

م�شافة العمل 2

تحرير المكابح المختارة ب�شكل م�شبق 3
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المفتاح القدمي 6.6

هذا عر�ص عام لجميع المفاتيح القدمية المتاحة التي يمكنك ا�شتخدامها 

.Leica M530 OHX للتحكم في مجهرك الجراحي

المفتاح القدمي

12 وظيفة •
بالعر�ص •

المفتاح القدمي

16 وظيفة •
بالعر�ص •

المفتاح القدمي

12 وظيفة •
بالطول •

المفتاح القدمي

16 وظيفة •
بالطول •

المفتاح القدمي

12 وظيفة •
 بالعر�ص •

المفتاح القدمي

14 وظيفة •
 بالعر�ص •

يمكن تخ�شي�ص المفاتيح القدمية ب�شكل فردي لكل م�شتخدم  •

في قائمة التهيئة.

االإعدادات الم�شبقة للجراحات الجمجمية /  6.6.1

ENT الفقارية / االأنف واالأذن والحنجرة

Y+

Y–

X– X+

áØ«Xh ¿hóHáØ«Xh ¿hóH

áØ«Xh ¿hóHáØ«Xh ¿hóH

πª©dG áaÉ°ùe
– (…QDƒÑdG õ«cÎdG)

πª©dG áaÉ°ùe
+ (…QDƒÑdG õ«cÎdG)

– Ò¨°üàdG+ ÒÑµàdG

المفتاح الفموي 6.7

1

1 )XYZ تحرير( "XYZ Free" تحرير مكابح
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التح�شير قبل الجراحة 7

النقل 7.1

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة ب�سبب:

الحركة الجانبية غير المحكومة لنظام الأذرع •

اإمالة المن�سة •

قد تتعثر الأقدام في النعال الخفيفة اأ�سفل هيكل القاعدة •

tt لغر�ص النقل، احر�ص دائما على حتريك املجهر اجلراحي

Leica M530 OHX اإىل و�شع النقل. 
tt .ال تقم اأبدا بتحريك املن�شة وهي ال تزال ممتدة

tt .ال تقم اأبدا بلف الكابالت على االأر�شية

tt ،Leica M530 OHX احر�ص دائما على دفع املجهر اجلراحي

وال تقم اأبدا ب�شحبه.

tt.حتقق من خلو جمال احلركة من اأي عائق

تنبيه

قد يتحرك المجهر الجراحي ب�سكل مفاجئ.

tt قم دائما بتاأمني املكبح القدمي اأثناء عدم قيامك بتحريك

النظام.

ملحوظة

قد يت�سرر المجهر الجراحي Leica M530 OHX في حالة الإمالة 

الخارجة عن ال�سيطرة.

tt.اأم�شك املقب�ص اأثناء حترير املكبح

ملحوظة

قد تحدث اأ�سرار بالمجهر الجراحي Leica M530 OHX اأثناء النقل.

tt.ال تقم اأبدا بتحريك املن�شة يف احلالة املمتدة

tt.ال تقم اأبدا بلف الكابالت على االأر�شية

tt امتنع عن حتريك النظام على منحدرات تزيد زاوية ميلها على 10° اأو

يف مناطق تزيد زاوية ارتفاعها عن °10.

tt.ال تقم باإمالة النظام بزاوية اأكرب من 10° واإال فقد ينقلب

tt.في و�شع النقل Leica M530 OHX تاأكد اأن المجهر

اإذا لم يكن المجهر Leica M530 OHX في و�شع النقل، فارجع 

اإلى الق�شم 8.4.

tt.)ا�شغط على الطرف الخلفي للمكبح القدمي (1) )تحرير القفل

يتم ف�شل المكبح القدمي وتحريره.

tt.با�شتخدام المقب�ص Leica M530 OHX حرك المجهر

tt.اإلى اأن يتع�شق (LOCK) ا�شغط على الطرف االأمامي (2) للمكبح القدمي

1

2
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تاأمين/تحرير قفل المجهر  7.2

Leica M530 OHX

��

��
���

tt اجذب مفتاح تاأمين القفل ،Leica M530 OHX لتحرير قفل المجهر

لالتجاه الراأ�شي اأو االأفقي واأدره بزاوية °90.

تقابل النقطة الحمراء على المن�شة النقطة ال�شواء على المفتاح.

ي�شبح المجهر متاحا للتحريك في االتجاه المختار.

tt اأدر مفتاح تاأمين القفل ،Leica M530 OHX لتاأمين قفل المجهر

لالتجاه الراأ�شي اأو االأفقي بزاوية 90° في االتجاه العك�شي ثم اترك 

المفتاح.

تقابل النقطة الحمراء على المن�شة النقطة الحمراء على المفتاح.

يتم اإعاقة الحركة في االتجاه المختار. 

تركيب الملحقات الب�شرية 7.3

تحذير

خطر من الإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�شتكمل جميع االأعمال التح�شريية وعمليات �شبط املن�شة

قبل اإجراء العملية اجلراحية. 

tt ال تقم اأبدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر

وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

tt قبل تغيري امللحقات، احر�ص دائما على تاأمني قفل املجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل جتهيزه Leica M530 OHX قم مبوازنة املجهر

tt .ال تقم بتحرير املكابح بينما اجلهاز غري متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأوال

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

tt خالل اإجراء العملية AC/BC ال تقم بتنفيذ عمليات موازنة

اجلراحية فوق املري�ص.

tt حتقق من الرتكيب والتو�شيل اجليد جلميع االأجزاء والكابالت

اأثناء حت�شري النظام قبل اجلراحة. قد تت�شبب االأجزاء غري 

حمكمة الرتكيب والو�شالت ال�شيئة يف مواقف خطرة واأعطال 

بالنظام.

tt.تاأكد من نظافة الملحقات الب�شرية وخلوها من الغبار واالت�شاخات

7.3.1  C تركيب كاميرا بقاعدة 

)جهاز Leica M530 المزود بوحدة IVA530 فقط(

4 4

2

3

1 3

2

2

2

2

2

tt.C اخلع الغطاء (1) من مهايئ قاعدة

tt.(2) قم بحل البرغي

tt.(3) اخلع المهايئ

tt.(3) ا�شبط الكاميرا (4) مع المهايئ

tt.(3) قم بتركيب الكاميرا (4) وا�شبطها مع المهايئ

tt.(2) قم بتثبيت البرغي

لمزيد من المعلومات، ارجع اإلى دليل ا�شتعمال الكاميرا.
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تثبيت االأنبوب ثنائي العين 7.4

�شبط الم�شافة بين الحدقتين 7.4.1

tt.ا�شبط الم�شافة بين الحدقتين على قيمة بين 55 مم و 75 مم

tt با�شتخدام طارة ال�شبط (1)، ا�شبط الم�شافة بين الحدقتين بحيث يمكن

روؤية مجال �شورة دائري.

2 1

�شبط الميل 7.4.2

tt.اأم�شك االأنابيب ثنائية االأعين بكلتا اليدين

tt قم باإمالة االأنبوب ثنائي العين الأعلى اأو الأ�شفل حتى الو�شول اإلى

و�شع مريح للروؤية.

�شبط العد�شة 7.5

تحديد/�شبط اإعدادات الديوبتر للم�شتخدمين 7.5.1

يمكن �شبط قيم الديوبتر على حدة با�شتمرار لكل عد�شة من +5 اإلى –5. 

ويجب �شبط قيم الديوبتر بدقة وب�شكل منف�شل لكال العينين. وهذه الطريقة 

وحدها هي التي ت�شمن بقاء ال�شورة في البوؤرة خالل نطاق التكبير 

وال�شغير بالكامل = م�شتتبة البوؤرتين. وي�شمن المجهر الجراحي مقاومة 

االإجهاد بدرجة عالية اإذا كان اإعداد الديوبتر �شحيحا لكال العينين.

المجهر الم�شبوط بطريقة م�شتتبة البوؤرتين ي�شمن اأن تظل روؤية 

الم�شاعد و�شورة ال�شا�شة حادتين دائما، وذلك ب�شرف النظر عن 

التكبير المختار.

tt.اختر اأدنى تكبير

tt شع اأداة اختبارية مفلطحة بحواف حادة اأ�شفل العد�شة على�

م�شافة العمل.

tt.قم بمركزة المجهر

tt.ا�شبط اأق�شى تكبير

tt.قم بمركزة المجهر

tt.ا�شبط اأدنى تكبير

tt.5+ بدون النظر في العد�شات، اأدر العد�شتين العينيتين على قيم ديوبتر

tt اأدر العد�شات ببطء باتجاه –5 على حدة لكل عد�شة حتى تظهر االأداة

االختبارية بتمركز حاد.

tt.اختر اأعلى تكبير وتحقق من الحدة

�شبط الم�شافة الحدقية 7.5.2

tt.اأدر فناجين االأعين الأعلى اأو الأ�شفل اإلى اأن يتم �شبط الم�شافة المرغوبة
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فح�ص ا�شتتباب البوؤرتين 7.5.3

tt شع اأداة اختبارية مفلطحة بحواف حادة اأ�شفل العد�شة ال�شيئية على�

م�شافة العمل.

tt قم بالتكبير والت�شغير خالل المدى الكامل، مع مالحظة االأداة

االختبارية.

يجب اأن تظل حدة ال�شورة ثابتة في جميع معدالت التكبير. اإذا لم 

يكن االأمر كذلك، افح�ص اإعدادات الديوبتر للعد�شات.

اختيار الم�شاعد 7.6

7.6.1 IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

1

tt با�شتخدام المفتاح (1)، قم بتحويل ال�شوء للم�شاعد من الي�شار اإلى

اليمين والعك�ص. 

7.6.2  ULT530 المزود بوحدة Leica M530 جهاز 

Leica FL800 ULT اأو

1

tt با�شتخدام المفتاح (1)، قم بتحويل ال�شوء من الم�شاعد الخلفي اإلى

الم�شاعدين الجانبيين.

اإعدادات المن�شة 7.7

7.7.1 Leica M530 OHX الموازنة االأوتوماتيكية للمجهر

تحذير

خطر من الإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�شتكمل جميع االأعمال التح�شريية وعمليات �شبط املن�شة

قبل اإجراء العملية اجلراحية. 

tt ال تقم اأبدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر

وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

tt قبل تغيري امللحقات، احر�ص دائما على تاأمني قفل املجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل جتهيزه Leica M530 OHX قم مبوازنة املجهر

tt .ال تقم بتحرير املكابح بينما اجلهاز غري متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأوال

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

tt خالل اإجراء العملية AC/BC ال تقم بتنفيذ عمليات موازنة

اجلراحية فوق املري�ص.

tt حتقق من الرتكيب والتو�شيل اجليد جلميع االأجزاء والكابالت

اأثناء حت�شري النظام قبل اجلراحة. قد تت�شبب االأجزاء غري 

حمكمة الرتكيب والو�شالت ال�شيئة يف مواقف خطرة واأعطال 

بالنظام.

تحذير

 خطر من الإ�سابة بفعل حركة المجهر اأثناء عملية الموازنة. 

ل تجل�ص اأو تقف بجوار المجهر على الفور اأثناء عملية 

الموازنة.

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين بفعل انبعاث الأ�سعة تحت 

الحمراء والأ�سعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.ال تنظر اإىل ملبة اإجراء العمليات اجلراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ص العينني اأو اجللد الأدنى حد ممكن

tt.ا�شتخدم اأغلفة منا�شبة

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي.

tt.°20 ملا يزيد على موا�شع A/B ال تقم باملوازنة يف االجتاه



التح�شير قبل الجراحة

23 المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي 219 745 10  / الإ�صدار 04   

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي ب�سبب ال�سطدام.

حتى في حالة االتزان التام وا�شتخدام الملحقات المعتمدة، قد تحدث 

الت�شادمات ب�شبب نطاق الحركة والدوران الكبير للمجهر الجراحي.

tt عند تركيب امللحقات على جانب ذراع حمل املجهر، كن على علم باأن

نطاق احلركة �شي�شري حمدودا مع احتمالية ا�شطدامها بالذراع.

tt تاأكد دائما من خلو نطاق احلركة يف مرحلة التح�شري التي ت�شبق اإجراء

اجلراحة وا�شبط اأو�شاع امللحقات ب�شكل �شحيح عند اللزوم.

tt.8.1 قم بت�شغيل المجهر، انظر الق�شم

tt تاأكد من تركيب جميع الملحقات الالزمة واأن وزنها في النطاق

الم�شموح )انظر »الموا�شفات« في �شفحة 58(.

tt.قم بمحاذاة الملحقات في و�شع النقل

tt جميع المكابح( على المقب�ص وقم( "All Brakes" ا�شغط على زر

 .A بتحريك حامل الوحدات الب�شرية في المو�شع

.A يجب اأن ت�شير العالمة (1) نحو

1

A

tt ا�شغط على الزر االن�شغاطي للموازنة االأوتوماتيكية (2) على وحدة

التحكم.

اأثناء عملية الموازنة، يوم�ص الزر االن�شغاطي باللون االأخ�شر وت�شدر 

اإ�شارة �شوتية )يمكن اإيقاف فعاليتها في قائمة service )الخدمة((.

2

تظهر نافذة الحوار التالية على ال�شا�شة اللم�شية:

 يمكن اإلغاء عملية الموازنة في اأي وقت با�شتخدام

"Interrupt Balancing" )قطع الموازنة(.

يتم اإنهاء خطوة الموازنة االأولى عند توقف �شدور االإ�شارة ال�شوتية وتوقف 

الزر االن�شغاطي للموازنة االأوتوماتيكية عن الومي�ص.



التح�شير قبل الجراحة

المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي 219 745 10  / الإ�صدار 04  24

tt جميع المكابح( على المقب�ص، وقم باإمالة( "All Brakes" ا�شغط على زر

.B حامل الوحدات الب�شرية لالأمام بزاوية 90° وحركه اإلى المو�شع

.B يجب اأن ت�شير العالمة (1) نحو

1

B

اإذا كانت الملحقات المركبة )على �شبيل المثال االأنبوب ثنائي 

العين للم�شاعد( ال تتيح حركة اإمالة بمعدل 90°، فاأدر االأنبوب 

ثنائي العين الأعلى، وقم باإمالة حامل الوحدات الب�شرية لالأمام 

وحرك االأنبوب ثنائي العين للخلف في و�شع العمل.

tt ا�شغط على الزر االن�شغاطي للموازنة االأوتوماتيكية مرة اأخرى على

وحدة التحكم.

اأثناء عملية الموازنة، يوم�ص الزر االن�شغاطي باللون االأ�شفر وت�شدر 

اإ�شارة �شوتية )يمكن اإيقاف فعاليتها في قائمة service )الخدمة((.

تظهر نافذة الحوار التالية على اللوحة اللم�شية:

يتم اإنهاء خطوة الموازنة عند توقف �شدور االإ�شارة ال�شوتية وتوقف الزر 

االن�شغاطي للموازنة االأوتوماتيكية عن الومي�ص.

وتظهر نافذة حوار لت�شير اإلى انتهاء الموازنة.

tt غلق( اأو انتظر حتى غلق نافذة الحوار( "Close" ا�شغط على زر

اأوتوماتيكيا بعد 5 ثوان.

tt.افح�ص الموازنة

tt جميع المكابح( على المقب�ص وا�شبط( "All Brakes" ا�شغط على زر

و�شع المجهر.

يجب اأن يظل المجهر مثبتا في اأي و�شع.
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اإذا تعذر توجيه حامل الوحدات الب�شرية ب�شكل �شحيح، تنفتح نافذة 

الحوار التالية:

tt.)غلق( "Close" اأكد با�شتخدام الزر

tt.)B شحح توجيه حامل الوحدات الب�شرية )الو�شع�

tt.ا�شغط على الزر االن�شغاطي للموازنة االأوتوماتيكية

يعاد ت�شغيل الموازنة االأوتوماتيكية.

7.7.2  Leica M530 OHX شبط توازن المجهر الجراحي�

اأثناء الجراحة )غير متاح في اليابان(

تتيح وظيفة الموازنة اأثناء الجراحة مواءمة �شريعة في حالة انعدام االتزان 

نتيجة تغيير موا�شع الملحقات. وهي تحدد و�شعية المجهر وتقوم ب�شبط 

اتزانه اأوتوماتيكيا على الو�شع الحالي. 

في حالة تركيب اأو فك الملحقات، يجب اإجراء موازنة كاملة.

تحذير

خطر من الإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأوال

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

tt خالل اإجراء العملية AC/BC ال تقم بتنفيذ عمليات موازنة

اجلراحية فوق املري�ص.

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي.

tt.°20 ملا يزيد على موا�شع A/B ال تقم باملوازنة يف االجتاه

1

tt .لتفعيل وظيفة الموازنة اأثناء الجراحة AC/BC (1)  ا�شغط على الزر

ت�شدر اإ�شارة �شوتية اأثناء اإجراء الموازنة.

7.7.3 Leica M530 OHX الموازنة اليدوية للمجهر

الإجراء الموازنة يدويا، يمكن تحريك المحاور A و B و C يدويا با�شتخدام 

لوحة الموازنة اللم�شية في نظام االأذرع.

1 2 1

ازار االأ�شهم للتحريك اإلى اليمين اأو الي�شار في االتجاه الم�شار اإليه 1

2  )C اأو B اأو A( اتجاه الموازنة 

يتم اختيار االتجاه A/B تلقائيا

tt .ا�شغط على النطاق (2) الختيار اتجاه الموازنة

تعر�ص فقط االتجاهات المتاحة وقتها.

tt ا�شغط على مفتاح ال�شهم المرغوب (1) للتحريك في االتجاه المرغوب

اإلى اأن يتم موازنة االتجاه.

تحقق من عدم ا�شطدام اأي ملحقات مع المجهر اأثناء عملية 

الموازنة.

tt.افح�ص الموازنة

tt.جميع المكابح( على المقب�ص( "All Brakes" ا�شغط على زر
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اإمالة حامل الوحدات الب�سرية اإلى اليمين/الي�سار

tt.اإلى اأن تتم موازنة حامل العد�شات C قم بتحريك المحور

حرك المفتاح اإلى الي�شار الإمالة حامل الوحدات الب�شرية اإلى اليمين 

حرك المفتاح اإلى اليمين الإمالة حامل الوحدات الب�شرية اإلى الي�شار 

لإمالة حامل الوحدات الب�سرية اإلى الخلف/الأمام

tt.اإلى اأن تتم موازنة حامل العد�شات A قم بتحريك المحور

 الإمالة حامل الوحدات الب�شرية للخلف  حرك المحور A لالأمام 

)اإلى اليمين(

 الإمالة حامل الوحدات الب�شرية لالأمام  حرك المحور A للخلف 

)اإلى الي�شار(

B اإمالة حامل الوحدات الب�سرية اإلى الخلف/الأمام في الو�سع

tt.اإلى اأن تتم موازنة حامل العد�شات B قم بتحريك المحور

 الإمالة حامل الوحدات الب�شرية للخلف   حرك المحور B لالأمام 

)اإلى اليمين(

 الإمالة حامل الوحدات الب�شرية لالأمام  حرك المحور B للخلف 

)اإلى الي�شار(

اإذا تعذر موازنة المجهر يدويا، فمن المحتمل اأن يكون وزن 

الملحقات خارج المدى القابل للموازنة. يمكن القيام بذلك فقط 

للمحاور A و B و C من خالل تقليل اأو زيادة وزن الملحقات في 

حدود النطاق الم�شموح )انظر �شفحة 63(.
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ت�شحيح موازنة D يدويا 7.7.4

يعو�ص الثقل الداخلي في المن�شة وزن المجهر الجراحي والملحقات المركبة.

قد يلزم ت�شحيح موزانة D بعد تركيب غالف معقم على المجهر

D

tt "if Scope is Rising" للمن�شة با�شتخدام اأحد مفاتيح D شحح موازنة�

)في حالة ارتفاع المدى( و "if Scope is Falling" )في حالة انخفا�ص 

المدى( على نافذة "Main" )الرئي�شي( لوحدة التحكم.

 "if Scope is Falling" المجهر ثقيل للغاية  الم�ص مفتاح 

)في حالة انخفا�ص المدى( 

 "if Scope is Rising" المجهر خفيف للغاية  الم�ص مفتاح 

)في حالة ارتفاع المدى(

�شبط الو�شعية على طاولة اإجراء  7.8

العمليات الجراحية

تحذير

خطر من الإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي لأ�سفل.

tt ا�شتكمل جميع االأعمال التح�شريية وعمليات �شبط املن�شة

قبل اإجراء العملية اجلراحية. 

tt ال تقم اأبدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر

وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

tt قبل تغيري امللحقات، احر�ص دائما على تاأمني قفل املجهر

 .Leica M530 OHX
tt .بعد تعديل جتهيزه Leica M530 OHX قم مبوازنة املجهر

tt .ال تقم بتحرير املكابح بينما اجلهاز غري متوازن

tt قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأوال

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

tt خالل اإجراء العملية AC/BC ال تقم بتنفيذ عمليات موازنة

اجلراحية فوق املري�ص.

tt حتقق من الرتكيب والتو�شيل اجليد جلميع االأجزاء والكابالت

اأثناء حت�شري النظام قبل اجلراحة. قد تت�شبب االأجزاء غري 

حمكمة الرتكيب والو�شالت ال�شيئة يف مواقف خطرة واأعطال 

بالنظام.

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات.

tt قبل رفع املجهر حتقق من خلو املنطقة اأعلى املن�شة وذلك

لتجنب اال�شطدام باللمبات اأو ال�شقف، اإلخ.

tt تاأكد من خلو نطاق احلركة قبل حتريك الذارع املزود

بال�شا�شة.

tt قد ت�شطدم اأجزاء املن�شة مع ال�شقف اأو اجلدران اأو املعدات

االأخرى يف املكان. تاأكد من خلو نطاق احلركة قبل حتريك 

املجهر اأو املن�شة. 

tt.ال تقم بتحريك املجهر اجلراحي اإال بعد حترير جميع املكابح

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات بالمجهر الجراحي ب�سبب ال�سطدام.

tt.حتقق من وجود م�شاحة خالية مقدارها 1 م تقريبا حول القدم

يمكن �شبط و�شع المجهر Leica M530 OHX ب�شهولة على طاولة اإجراء 

العمليات الجراحية، كما اأنه يوفر مجموعة متنوعة من اإمكانيات اإجراء 

العمليات الجراحية على الراأ�ص والعمود الفقري.
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وباإمكان المجهر Leica M530 OHX توفير هذا التنوع الكبير من االأو�شاع 

من خالل نظام االأذرع الطويلة والمرتفعة.

tt.)19 حرر المكابح القدمية )انظر �شفحة

tt بحر�ص فوق طاولة اإجراء Leica M530 OHX حرك المجهر الجراحي

العمليات الجراحية با�شتخدام المقب�ص وفي الو�شع المطلوب للعملية 

الجراحية.

يتحقق و�شع العمل المثالي بالن�شبة لنظام االأذرع من خالل اإمالته لالأمام 

بزاوية تترواح من 20–°30.

ملحوظة

خطر ال�سطدام في نطاق الحركة الخا�ص بالأثقال الموازنة (1).

tt.حتقق من وجود م�شاحة حترك خالية حول مركز القاعدة

خيارات �سبط الو�سع

tt.ا�شبط المكبح القدمي

tt.قم بتو�شيل المفتاح القدمي في المن�شة وا�شبط و�شعه

tt.قم بتو�شيل كابل الكهرباء في المن�شة

tt.قم بتو�شيل مقب�ص الربط مت�شاوى الجهد في المن�شة

ملحوظات حول �سبط الو�سعية

����

�������

�

نظام االأذرع مائل بزاوية تتراوخ من 20° اإلى °30 •

الم�شافة الفا�شلة عن الحائط/االأثاث: 1 م على االأقل •

تركيب عنا�شر التحكم المعقمة  7.9

والغالف المعقم

تحذير

خطر العدوى.

tt يف اجلراحة Leica M530 OHX راعى دائما ا�شتخدام املجهر
ُ
ي

مع عنا�رص حتكم معقمة واأغلفة معقمة.

اأغطية االأزرار الدوارة 7.9.1

ا�شتخدم اأي�شا االأغطية عند ا�شتخدام اأغلفة معقمة قابلة لال�شتخدام 

لمرة واحدة. وبذلك ي�شهل االإم�شاك بعنا�شر التحكم.

tt قم بتركيب اأغطية قابلة للتعقيم بالبخار على مفاتيح التكبير وم�شافة

.AutoIris العمل والتجاوز اليدوي لنظام

tt ا  قم بتركيب اأغطية قابلة للتعقيم بالبخار على الملحقات اأي�شً

)اإن وجدت(.
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غطاء المفتاح القدمي 7.9.2

تغليف المفتاح القدمي في كي�ص بال�شتيكي يحميه من االت�شاخات.

الغالف المعقم للمن�شة 7.9.3

اقت�شر على ا�شتخدام اأغلفة Leica المختبرة والمعقمة، وهي  •

محددة في ق�شم الملحقات.

 اقت�شر في و�شع الغالف على نظام االأذرع فقط  •

)انظر ال�شورة االآتية(. 

تنبيه

خطر العدوى.

tt اترك حيزا كافيا حول املن�شة ل�شمان عدم مالم�شة الغالف

املعقم الأجزاء غري معقمة.

tt جميع المكابح( على المقب�ص وقم( "All Brakes" قم بتفعيل وظيفة

بتمديد نظام االأذرع.

tt.قم بارتداء القفازات المعقمة

tt.قم بتركيب جميع عنا�شر التحكم المعقمة

tt اأخرج الغالف المعقم بحر�ص ثم �شعه على المجهر الجراحي

Leica M530 بطول امتداد نظام االأذرع بالكامل.
tt.قم بتركيب زجاج الحماية )اختياري( على العد�شة ال�شيئية

tt ال تقم بتركيب الغالف المعقم باإحكام مفرط با�شتخدام االأ�شرطة

الموردة. يجب اأن يظل باالإمكان تحريك الجهاز ب�شهولة.

tt.تحقق من �شهولة تحريك الجهاز

اتبع التعليمات ال�شادرة عن الجهة ال�شانعة للغالف المعقم.

ا�شتخدم دائما الغالف مع زجاج الحماية.

ال ت�شع الغالف اأبعد من المو�شع (1).

1

ملحوظة

خطر الرتفاع المفرط لدرجة حرارة النظام.

tt قد تت�شبب تغطية مدخل الهواء (1) يف اإيقاف النظام اآليا ب�شبب

االرتفاع املفرط يف درجة احلرارة.

tt.(1) حتقق دائما من عدم ان�شداد مدخل الهواء

�

تركيب زجاج الحماية على العد�شة ال�شيئية 7.9.4

tt شع زجاج الحماية المعقم على حامل الوحدات الب�شرية بحيث يتم�

محاذاة العالمات الموجودة على المجهر Leica M530  (1) وعلى زجاج 

الحماية (2).

a

b

1

2

tt.(a) اأدخل زجاج الحماية الأعلى في القاعدة الم�شمارية باتجاه

tt.اإلى اأن يتع�شق (b) اأدر زجاج الحماية باتجاه

الفح�ص الوظيفي 7.10

ارجع اإلى قائمة المراجعة قبل اإجراء العملية الجراحية في 

�شفحة 74.
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الت�شغيل 8

ت�شغيل المجهر 8.1

تحذير

خطر ال�سعق الكهربائي القاتل.

tt اإال مبقب�ص Leica M530 OHX ال يجوز تو�شيل املجهر اجلراحي

موؤمن بو�شلة اأر�شية.

tt قم بت�شغيل النظام دائما بينما جميع التجهيزات يف و�شعها

ال�شحيح )جميع االأغطية مركبة، االأبواب مغلقة(.

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين بفعل انبعاث الأ�سعة تحت 

الحمراء والأ�سعة فوق البنف�سجية الخطيرة.

tt.ال تنظر اإىل ملبة اإجراء العمليات اجلراحية

tt.يجب تقليل معدل تعري�ص العينني اأو اجللد الأدنى حد ممكن

tt.ا�شتخدم اأغلفة منا�شبة

تحذير

خطر الحروق اأثناء اإجراء جراحات الأذن.

tt.ا�شتخدم اأقل �شدة �شوئية مريحة

tt.ا�شبط جمال الروؤية ملطابقة جمال اإجراء العملية

tt.قم بتنظيف اجلرح با�شتمرار

tt قم بتغطية االأجزاء املك�شوفة من �شوان االأذن باأ�شفنجة

جراحية رطبة.

tt.قم بتو�شيل المجهر بمقب�ص موؤر�ص

tt.اأحكم تثبيت كابل الكهرباء بالمن�شة

tt.قم بت�شغيل المجهر من مفتاح الت�شغيل (2) على المن�شة

بعد ت�شغيل المجهر الجراحي، يتم عمل اختبار اإ�شاءة لكال اللمبتين 

وتحميل اإعدادات اآخر م�شتخدم فعالة.

في حالة اكت�شاف لمبة معيبة، تظهر ر�شالة تحذير.

tt.افح�ص و�شلة كابل االألياف الب�شرية لحامل الوحدات الب�شرية

tt.قم بت�شغيل االإ�شاءة با�شتخدام المفتاح (1) على وحدة التحكم

2

1

تظهر ال�شا�شة الرئي�شية.

3

tt 1 تحقق من عداد ال�شاعات لكال اللمبتين من خالل ت�شغيل اللمبة

واللمبة 2 مع الزر (1). 

ل�شمان اأداء �شوئي متميز، يجب اأال يتخطى العمر الت�شغيلي 500 �شاعة.
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�شبط و�شع المجهر 8.2

�شبط الو�شع التقريبي 8.2.1

tt.اأم�شك المجهر من المقب�شين

tt.ا�شغط على الزر لتحرير جميع المكابح وا�شبط و�شع المجهر

tt.اترك زر المكابح

 » Leica M530 OHX ا اإلى »تاأمين/تحرير قفل المجهر ارجع اأي�شً

في �شفحة 20.

ملحوظة

قد يت�سرر المجهر الجراحي Leica M530 OHX في حالة الإمالة الخارجة 

عن ال�سيطرة.

tt.اأم�شك املقب�ص اأثناء حترير املكبح

�شبط الو�شع الدقيق 8.2.2

tt با�شتخدام ذراع التحكم على XY ا�شبط و�شع المجهر من خالل المحرك

المقب�ص اأو ذراع التحكم على المفتاح القدمي.

يمكنك تغيير ال�شرعة التي تتحرك بها مواتير XY على نافذة قائمة 

"Speed" )ال�شرعة(.
يمكن حفظ هذه القيمة على حدة لكل م�شتخدم )انظر �شفحة 40(.

�شبط المجهر 8.3

�شبط ال�شطوع 8.3.1

يمكنك زيادة اأو تقليل �شطوع االإ�شاءة با�شتخدام ال�شا�شة اللم�شية اأو 

المفتاح اليدوي/القدمي اأو المقب�ص.

على ال�سا�سة اللم�سية في نافذة القائمة "Main" )الرئي�سية(

tt.ا�شغط الزر  اأو  على ال�شريط ل�شبط �شطوع االإ�شاءة

- اأو -

tt.ا�شغط �شريط �شبط ال�شطوع مبا�شرة

تتغير درجة �شطوع االإ�شاءة الرئي�شية الفعالة.

النقر على الزر  اأو  يوؤدي اإلى تغيير قيمة ال�شطوع  •

على خطوات مقدار كل منها 1. االحتفاظ بالزر م�شغوطا 

باأ�شبعك يوؤدي اإلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل 

منها 5.

يمكن حفظ اإعداد البدء على حدة لكل م�شتخدم )انظر �شفحة 42(. •

ال يمكن ت�شغيل اأو اإيقاف االإ�شاءة الرئي�شية اإال با�شتخدام الزر  •

االن�شغاطي لالإ�شاءة على المن�شة.

يظهر اإعداد ال�شطوع اأي�شا عند اإيقاف االإ�شاءة. غير اأن �شريط  •

البيان يبدو اأكثر اإعتاما.

على المفتاح اليدوي/المفتاح القدمي/المقب�ص

ح�شب التخ�شي�ص )انظر �شفحة 43(، يمكنك اأي�شا زيادة اأو خف�ص درجة 

�شطوع الم�شباح الرئي�شي با�شتخدام االأزرار المخ�ش�شة بالوظائف المعنية 

على المفتاح اليدوي/المفتاح القدمي المقب�ص.
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8.3.2 BrightCare Plus وظيفة

وظيفة BrightCare Plus عبارة عن وظيفة اأمان تقوم اأوتوماتيكيا بتحديد 

درجة ال�شطوع الق�شوى ح�شب م�شافة العمل. فال�شوء ال�شاطع ب�شدة يمكن 

اأن يت�شبب في اإ�شابة المري�ص بحروق اإذا كانت م�شافة العمل ق�شيرة.

تعتبر وظيفة BrightCare Plus جزءا من نافذة قائمة "Main" )الرئي�شي(.

1
2

34

BrightCare Plus زر وظيفة  1 
وظيفة BrightCare Plus متاحة  اأخ�شر 

وظيفة BrightCare Plus متوقفة اأ�شفر 

 BrightCare Plus حالة االإ�شاءة التي تم تهيئتها لوظيفة  2 
 )درجة ال�شطوع التي تم تهيئتها )3(/

اأق�شى درجة �شطوع يمكن تهيئتها )4( بالن�شبة المئوية %(

قيمة الن�شبة المئوية لدرجة ال�شطوع التي تم تهيئتها   3
خط اأحمر الأق�شى درجة �شطوع يمكن تهيئتها مع وظيفة   4

BrightCare Plus

يعر�ص الخط االأحمر على �شريط �شبط ال�شطوع درجة ال�شطوع الق�شوى 

التي يمكن �شبطها لم�شافة العمل الحالية.

ال يمكن �شبط درجة ال�شطوع على م�شتوى اأكبر من الخط االأحمر.

عند تقليل م�شافة العمل بالن�شبة لدرجة ال�شطوع الم�شبوطة، يتم تقليل 

درجة ال�شطوع اأوتوماتيكيا.

ن�شح بالبدء بخرج �شوء منخف�ص وزيادة �شدة ال�شوء حتى 
ُ
ي

الو�شول اإلى م�شتوى مثالي لالإ�شاءة.

 عند ال�شحن من الم�شنع، يتم تفعيل وظيفة االأمان

"BrightCare Plus" لجميع الم�شتخدمين

BrightCare Plus اإيقاف فعالية وظيفة

ال يمكن اإيقاف فعالية وظيفة BrightCare Plus اإال في حالة تمكين 

هذه الوظيفة في قائمة الخدمة. 

في حالة تمكينها، تنفتح نافذة حوار عند ال�شغط على زر 

"BrightCare plus" يجب عليك اأن توؤكد فيها رغبتك في اإيقاف 
فعالية وظيفة االأمان.

عند اإيقاف فعالية وظيفة االأمان "BrightCare plus"، يتغير لون زر 

"BrightCare plus" من االأخ�شر اإلى االأ�شفر.

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين.

في حالة الم�سافة البوؤرية الق�سيرة، قد يكون م�سدر الإ�ساءة 

�ساطعا للغاية لكل من الجراح والمري�ص.

tt ابداأ مب�شدر اإ�شاءة منخف�ص ال�شدة، ثم قم بزيادة ال�شدة ببطء

اإىل اأن يح�شل الطبيب اجلراح على �شورة م�شيئة بال�شكل 

املثايل.

ال يمكن تغيير حالة وظيفة االأمان "BrightCare Plus" ب�شكل 

م�شتمر اإال في قائمة "User settings" )اإعدادات الم�شتخدم(. وال يتم 

تخزين التغير في الحالة اأثناء االإجراءات الت�شغيلية عند حفظ 

 "Save as" حفظ( اأو( "Save" اإعدادات الم�شتخدم با�شتخدام البند

)حفظ با�شم(!

:"BrightCare Plus" اإعادة تفعيل وظيفة الأمان

tt.االأ�شفر مرة اأخرى "BrightCare Plus" انقر على زر

عندئذ يتم تفعيل وظيفة "BrightCare Plus" وي�شيء الزر مرة اأخرى 

باللون االأخ�شر.
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تغيير اللمبات 8.3.3

في حالة تعطل م�شباح زينون الرئي�شي، يمكنك ا�شتخدام الزر (1) في 

نافذة قائمة "Main" )الرئي�شية( للتحويل اإلى الم�شباح االإ�شافي.

1

tt.ا�شتبدل اللمبة التالفة في اأقرب فر�شة

tt ال تقم اأبدا بالبدء في عملية جراحية مع وجود لمبة زينون

واحدة فقط �شليمة.

تظهر نافذة حوار تو�شح لك اأن لمبة زينون تفقد قدرتها ال�شوئية 

واأنها لم تعد كافية لل�شوء االأزرق )تطبيق FL400 فقط( اأو لل�شوء 

االأبي�ص )جميع التطبيقات االأخرى(. نن�شحك بتوفير لمبة بديلة 

في المتناول.

tt.)غلق( "Close" ا�شغط على الزر

تنغلق نافذة الحوار.

tt.11.4 ا�شتبدل اللمبات المعيبة، انظر ف�شل

التحويل يدويا اإلى اإ�ساءة احتياطية )ا�ستخدام الطوارئ فقط(

tt.(1) انتقل اإلى االإ�شاءة البديلة با�شتخدام المفتاح

Power

1

L1 L2

�شبط قطر مجال االإ�شاءة 8.3.4

تنبيه

اإذا كان قطر النطاق اأكبر من نطاق الروؤية وكانت �سدة 

الإ�ساءة مرتفعة للغاية، فربما تحدث �سخونة لالأن�سجة 

ب�سكل غير محكوم خارج النطاق المرئي عبر المجهر.

tt.ال ت�شبط �شدة االإ�شاءة على قيمة مرتفعة للغاية

بف�شل نظام AutoIris، يتم مواءمة قطر المجال اأوتوماتيكيا مع حجم 

 .Leica M530 مجال الروؤية على حامل الوحدات الب�شرية للمجهر

tt .(2) ل�شبط قطر مجال االإ�شاءة يدويا، ا�شتخدم الزر الدوار

 .AutoIris يتم اإيقاف فعالية ال�شبط االأوتوماتيكي لنظام

tt.(1) )اإعادة ال�شبط( Reset ا�شغط على زر ،AutoIris الإعادة �شبط نظام

2

1
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في حالة تثبيت قطر مجال االإ�شاءة على �شدة �شوء عالية في 

اإعداد تكبير مرتفع، مع تعذر �شبطه اأوتوماتيكيا اأو يدويا، فيجب 

تقليل �شدة ال�شوء لحماية االأن�شجة.

في حالة تثبيت قطر المجال في مو�شع �شغير، مع تعذر �شبطه 

اأوتوماتيكيا اأو يدويا، فيمكنك ا�شتخدام لمبة غرفة العمليات 

الإ�شاءة مجال اأكبر للروؤية )و�شع تكبير �شغير(.

�شبط التكبير )التكبير والت�شغير( 8.3.5

التكبير با�شتخدام المفتاح القدمي/المفتاح اليدوي/  يمكنك �شبط 

"Magnification" )التكبير( بنافذة القائمة  المقب�ص اأو �شريط �شبط 

 "Main" )الرئي�شية( لوحدة التحكم.

من خالل ال�سا�سة اللم�سية في نافذة القائمة "Main" )الرئي�سية(

tt.ا�شغط الزر  اأو  على ال�شريط ل�شبط التكبير

- اأو -

tt.ا�شغط �شريط �شبط التكبير مبا�شرة

يتغير التكبير.

النقر على الزر  اأو  يوؤدي اإلى تغيير قيمة التكبير على  •

خطوات مقدار كل منها 1. االحتفاظ بالزر م�شغوطا باأ�شبعك 

يوؤدي اإلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها 5.

يمكنك �شبط �شرعة موتور التكبير في قائمة "Speed" )ال�شرعة(. •

يمكن حفظ هذه القيم على حدة لكل م�شتخدم )انظر �شفحة 40(. •

تحذير

خطر على المري�ص من تعطل موتور التكبير.

tt.يف حالة تعطل موتور التكبري، ا�شبط التكبري يدويا

يمكنك قراءة قيمة التكبير الم�شبوطة حاليا على ال�شا�شة (1) على 

.Leica M530 حامل الوحدات الب�شرية للمجهر

1

�سبط التكبير )التكبير والت�سغير( يدويا

ملحوظة

تعطل موتور التكبير.

tt.ال ت�شبط التكبري يدويا اإال يف حالة تعطل موتور التكبري

في حالة تعطل موتور التكبير، يمكن �شبط التكبير يدويا با�شتخدام 

المفتاح الدوار (1).

tt.(1) ا�شغط المفتاح الدوار

tt .ا�شبط التكبير المرغوب من خالل اإدارة المفتاح

1
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 �شبط م�شافة العمل  8.3.6

)WD »م�شافة العمل«، focus »بوؤرة«(

تحذير

خطر من حدوث تلف ج�سيم بالأن�سجة ب�سبب م�سافة العمل 

غير ال�سحيحة.

tt عند ا�شتخدام اأجهزة الليزر، ا�شبط م�شافة عمل املجهر دائما

مع م�شافة الليزر وقم بتثبيت املجهر يف مو�شعه.

tt ال ت�شبط الزر الدوار لل�شبط اليدوي مل�شافة العمل اأثناء

ا�شتخدام الليزر.

تحذير

خطر حدوث اإ�سابة للعينين ب�سبب �سعاع الليزر.

tt ال تقم بتوجيه الليزر ب�شكل مبا�رص اأو غري مبا�رص عرب االأ�شطح

العاك�شة نحو العينني.

tt.ال تقم اأبدا بتوجيه الليزر نحو عيني املري�ص

tt.ال حتدق يف �شعاع الليزر

يمكنك �شبط م�شافة العمل با�شتخدام المفتاح القدمي/المقب�ص اأو �شريط 

ال�شبط "WD" )م�شافة العمل( بنافذة القائمة "Main" )الرئي�شية( لوحدة 

التحكم.

من خالل ال�سا�سة اللم�سية في نافذة القائمة "Main" )الرئي�سية(

tt.ا�شغط الزر  اأو  على ال�شريط ل�شبط م�شافة العمل

- اأو -

tt.ا�شغط �شريط �شبط م�شافة العمل مبا�شرة

تتغير م�شافة العمل.

النقر على الزر  اأو  يوؤدي اإلى تغيير م�شافة العمل على  •

خطوات مقدار كل منها 1. االحتفاظ بالزر م�شغوطا باأ�شبعك 

يوؤدي اإلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها 5.

•  "Speed" يمكنك �شبط �شرعة موتور م�شافة العمل في قائمة

)ال�شرعة(.

يمكن حفظ هذه القيم على حدة لكل م�شتخدم )انظر �شفحة 42(. •

يمكنك اإرجاع موتور م�شافة العمل اإلى م�شافة العمل  •

 "WD Reset" المحفوظة للم�شتخدم الحالي با�شتخدام زر

)اإعادة �شبط م�شافة العمل(. 

يمكنك حفظ م�شافة العمل الم�شبوطة حاليا على النافذة  •

"Main" )الرئي�شية( لوحدة التحكم اأو قراءتها على ال�شا�شة (1) 
.Leica M530 على حامل الوحدات الب�شرية للمجهر

يمكنك قراءة قيمة م�شافة العمل الم�شبوطة حاليا على ال�شا�شة  •

.Leica M530 (1) على حامل الوحدات الب�شرية للمجهر

1

تحذير

خطر على المري�ص من تعطل موتور م�سافة العمل.

tt.يف حالة تعطل موتور م�شافة العمل، ا�شبط م�شافة العمل يدويا

�سبط م�سافة العمل يدويا

تحذير

خطر من حدوث تلف ج�سيم بالأن�سجة ب�سبب م�سافة العمل 

غير ال�سحيحة.

tt عند ا�شتخدام اأجهزة الليزر، ا�شبط م�شافة عمل املجهر دائما

مع م�شافة الليزر وقم بتثبيت املجهر يف مو�شعه.

tt ال ت�شبط الزر الدوار لل�شبط اليدوي مل�شافة العمل اأثناء

ا�شتخدام الليزر.
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ملحوظة

تعطل موتور م�سافة العمل.

tt ال ت�شبط م�شافة العمل يدويا اإال يف حالة تعطل موتور م�شافة

العمل.

في حالة تعطل موتور م�شافة العمل، يمكن �شبط م�شافة العمل يدويا 

با�شتخدام المفتاح الدوار (3).

3 2 1

tt.اأدر الزر الدوار (3) وا�شبط م�شافة العمل كما هو مطلوب

تثبيت/تحرير م�سافة العمل.

من ال�شروري تثبيت م�شافة العمل عند العمل على م�شافة ثابتة اأو 

عند ا�شتخدام الليزر.

tt.(1) ا�شغط المفتاح

ت�شيء لمبة LED ال�شفراء (2) ويتم تثبيت م�شافة العمل.

tt.ا�شغط المفتاح (1) مرة اأخرى

تنطفئ لمبة LED ال�شفراء (2) ويتم تحرير م�شافة العمل.

�شبط بوؤرة الڤيديو الدقيقة )اختيارية( 8.3.7

توفر الوحدة Leica FL800 ULT و ULT530 وظيفة اإعادة �شبط البوؤرة 

الدقيقة واال�شتتباب لبوؤرة الڤيديو.

123

tt يمكن مواءمة بوؤرة الڤيديو ح�شب احتياجاتك من خالل ال�شغط على زر

البوؤرة الأعلى (3) اأو/و الأ�شفل (1). يمكن اإ�شدار هذا االأمر اإلى واجهة 

الم�شتخدم الر�شومية GUI ومن المقب�ص، اإذا تم تعريفه.

يعمل �شبط البوؤرة في كال االتجاهين في حركة دائرية ال نهائية. 

يمكن اإعادة �شبط البوؤرة الدقيقة للڤيديو ح�شب و�شع اال�شتتباب من خالل 

ال�شغط على زر اال�شتتباب (2). بعد ذلك يتم محاذاة الم�شتوى البوؤري 

للڤيديو لجميع المراقبين بقيمة �شفر للديوبتر لكل منهم مع اإعدادات 

الديوبتر الفردية ال�شحيحة. يمكن اإ�شدار هذا االأمر في واجهة الم�شتخدم 

الر�شومية GUI ومن المقب�ص، اإذا تم تعريفه.
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و�شع النقل 8.4

tt جميع المكابح( وحرك المجهر( "All Brakes" ا�شغط على زر

Leica M530 OHX اإلى و�شع النقل.

ملحوظة

.Leica M530 OHX قد تحدث اأ�سرار للمجهر الجراحي

tt تاأكد اأن �شا�شة الڤيديو ال ت�شطدم بالذراع االأفقي والذراع الراأ�شي

للمن�شة.

tt.8.5 اأوقف النظام ح�شب ما هو مو�شح في الق�شم

tt.اف�شل كابل الكهرباء وقم بتاأمينه

tt.قم بتخزين المفتاح القدمي، اإن وجد، على المن�شة

ملحوظة

قد تحدث اأ�سرار بالمجهر الجراحي Leica M530 OHX اأثناء النقل.

tt.ال تقم اأبدا بتحريك املن�شة يف احلالة املمتدة

tt.ال تقم اأبدا بلف الكابالت على االأر�شية

tt امتنع عن حتريك النظام على منحدرات تزيد زاوية ميلها على

10° اأو يف مناطق تزيد زاوية ارتفاعها عن °10.
tt.ال تقم باإمالة النظام بزاوية اأكرب من 10° واإال فقد ينقلب

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات.

tt .°5 ال توقف املجهر اجلراحي يف منطقة تزيد درجة ميلها على

فلن تتمكن مكابح القاعدة من حتمل الوزن يف هذه احلالة وقد 

يبداأ املجهر يف احلركة.

اإيقاف المجهر الجراحي 8.5

tt اأوقف نظام الت�شجيل، اإن وجد، ح�شب االإر�شادات ال�شادرة عن الجهة

ال�شانعة.

tt.اأطفئ ال�شوء من مفتاح ال�شوء

tt.ا�شبط المجهر الجراحي في و�شع النقل

tt.اأوقف المجهر الجراحي من مفتاح الت�شغيل
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وحدة التحكم ب�شا�شة لم�شية 9

ملحوظة

تلف بال�سا�سة اللم�سية.

tt.ال تقم بت�شغيل ال�شا�شة اللم�شية اإال با�شتخدام االأ�شابع 

وال ت�شتخدم اأبدا اأ�شياء �شلبة اأو حادة اأو مدببة، �شواء كانت 

خ�شبية اأو معدنية اأو بال�شتيكية.

tt ال تقم اأبدا بتنظيف ال�شا�شة اللم�شية با�شتخدام منظفات حتتوي

على مواد خاد�شة. فهذا املواد ميكن اأن تخد�ص ال�شطح وتت�شبب 

يف بهتان ال�شا�شة.

بنية القوائم 9.1

1

2

3

4

5

الدخول ال�شريع اإلى نوافذ "Main" )الرئي�شية(  و "Speed" )ال�شرعة(  1

 "Help" عربي(  و( "AR" و  )القائمة( "Menu" و 

)م�شاعدة( 

خط الحالة 2

معدل البيان 3

�شريط الزر الديناميكي 4

ر�شائل التحذير 5

في الو�شعية الت�شغيلية، يعر�ص خط الحالة الم�شتخدم الحالي 

ويحدد الموقع الحالي في القائمة في جميع االأوقات.

اختيار الم�شتخدمين 9.2

في القائمة "Main"  )الرئي�شية( و "Speed"  )ال�شرعة( يظهر الزرين 

"User List" )قائمة الم�شتخدمين( و "Show Settings" )عر�ص االإعدادات( 
في �شريط الزر الديناميكي في جميع االأوقات.
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قائمة الم�شتخدمين 9.2.1

تقوم قائمة "User List" )قائمة الم�شتخدمين( بفتح قائمة م�شتخدمين على 

�شفحتين، ويمكنك فيها اختيار واحد من ثالثين م�شتخدما يمكن حفظهم.

tt.انقر على زر "15-1" اأو "30-16" للتحويل بين النافذتين

tt.اختر م�شتخدم

يظهر زر "Select" )اختيار(.

tt.)اختيار( "Select" انقر على

يتم تحميل اإعدادات الم�شتخدمين.

عندما تكون قائمة الم�شتخدمين مفتوحة، يمكن تعديلها في  •

اأي وقت.

قبل كل عملية جراحية، تاأكد من اختيار م�شتخدمك المف�شل  •

واطلع على االإعدادات الملحقة بالمقاب�ص والمفتاح القدمي 

االختياري )في حالة ا�شتخدامه(.

االإعدادات الم�شبقة 9.2.2

 Leica يمكنك اأن تجد قائمة لالإعداد الم�شبق للم�شتخدمين القيا�شيين لدى

لمعظم االأنماط الماألوفة للت�شغيل تحت بند "Presets" )االإعدادات الم�شبقة(.

tt.)اختيار( "Select" انقر على اأحد الم�شتخدمين القيا�شيين، ثم انقر على

يكون المجهر الجراحي Leica M530 جاهزا للت�شغيل على الفور.

يمكنك مواءمة وحفظ اإعدادات هوؤالء الم�شتخدمين القيا�شيين  •

ح�شب الحاجة )انظر �شفحة 40(.

يمكنك النقر على زر "Show Settings" )عر�ص االإعدادات( في  •

اأي وقت لالطالع على عر�ص عام الإعدادات الم�شتخدم الحالي.

اإظهار االإعدادات 9.2.3

tt عر�ص االإعدادات( في �شريط الزر( "Show Settings" ا�شغط على زر

الديناميكي لالطالع على عر�ص عام الإعدادات الم�شتخدم الحالي.
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القائمة - اإعدادات الم�شتخدم 9.3

يمكنك تهيئة اإعدادات الم�شتخدم في هذه القائمة.

tt "User Settings" القائمة( واختر( "Menu" انقر على زر 

)اإعدادات الم�شتخدم(.

تظهر النافذة التالية:

"Load" )تحميل(  يقوم بتحميل اإعدادات الم�شتخدم الحالي من 
قائمة الم�شتخدمين بهدف تعديلها.

يقوم بفتح م�شتخدم جديد باإعدادات »خالية«.   "New User" 
)م�شتخدم جديد(

يقوم بفتح نافذة "Preset" )االإعداد الم�شبق(   "New (Preset)" 
))اإعداد م�شبق( جديد(  الختيار م�شتخدم قيا�شي الإن�شاء م�شتخدم 

جديد باإعدادات ال�شبط الم�شبق المرغوب 

ولتحميل اأو تعديل اإعدادات الم�شتخدم.

تتيح تغير اأ�شماء الم�شتخدمين اأو تحريكهم    "Edit User List" 
اأو حذفهم. )تعديل قائمة الم�شتخدم( 

يمكنك اأي�شا اإ�شافة م�شتخدم من القائمة الت�شغيلية.  •

اإذا اأردت االحتفاظ باالإعدادات الحالية، فيمكنك حفظها من  •

خالل النقر على زر "Save" )حفظ( )الذي يظهر بمجرد تغيير 

االإعدادات االأ�شا�شية للم�شتخدمين الحاليين(، �شواء للم�شتخدم 

 الحالي )"Save" )حفظ(( اأو با�شم م�شتخدم جديد 

)"Save as New" )حفظ با�شم جديد((.

تعديل قائمة الم�ستخدمين

تتاح وظائف متنوعة في قائمة الم�شتخدمين ح�شب الحالة.

tt.اختر الم�شتخدم

تظهر الوظائف المتاحة في خط الزر الديناميكي:

يوؤدي لتحريك الم�شتخدم المختار اإلى مو�شع اآخر "Move" )تحريك(

متاح من اختيارك.

يقوم بحذف الم�شتخدم المختار. "Delete" )حذف(

 "Rename" 
)تغيير اال�شم(

يقوم بتغيير ا�شم الم�شتخدم الحالي. وال يتم تغيير 

اإعدادات الم�شتخدم.

 "Change Password"
)تغيير كلمة المرور(

 يقوم بتغيير كلمة المرور.

تنبيه

خطر على المري�ص ب�سبب التغييرات التي تتم على اإعدادات 

الم�ستخدم.

tt ال تقم اأبدا بتغيري اإعدادات التهيئة اأو تعديل قائمة امل�شتخدم

اأثناء اإجراء عملية جراحية.

tt حتقق من الرتكيب والتو�شيل اجليد جلميع االأجزاء والكابالت

اأثناء حت�شري النظام قبل اجلراحة. قد تت�شبب االأجزاء غري 

حمكمة الرتكيب والو�شالت ال�شيئة يف مواقف خطرة واأعطال 

بالنظام.
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حماية اإعدادات الم�شتخدم 9.3.1

لمنع الو�شول غير الم�شرح به اأو التغييرات غير المق�شودة الإعدادات 

الم�شتخدم، يمكن حماية جميع اإعدادات الم�شتخدم بكلمة مرور/رقم 

تعريف �شخ�شي. ي�شمن ذلك الحفاظ على بارامترات العمل متطابقة كل 

مرة تقوم فيها بتحميل اإعداد محمي من قبل الم�شتخدم. يمكن اإجراء 

التغييرات اأثناء العمل، ولكن لن يتم تخزينها ما لم يتم ال�شغط على 

 “Saved as new” حفظ كاإعداد حالي( اأو( “Saved as “current” 
)حفظ كاإعداد جديد( مع اإدخال كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�شي 

ب�شكل �شحيح. 

يتم حفظ وحماية اإعدادات الم�شتخدم بطريقتين:

كاإعداد حالي للم�ستخدم

�شوف تظهر نافذة مطالبة بكتابة كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�شي.

tt في حالة تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�شي م�شبقا، قم بحفظ

تغييرات اإعدادات الم�شتخدم من خالل اإدخال كلمة المرور/رقم 

التعريف ال�شخ�شي.

واإذا كانت البيانات خاطئة، يعود النظام اإلى »قيم البدء الرئي�شية«.

tt/حفظ كاإعداد حالي( واأدخل كلمة المرور( “Save as current” اختر

رقم التعريف ال�شخ�شي مرة اأخرى.

في حالة عدم وجود كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�شي، يمكنك تحديد كلمة 

مرور/رقم تعريف �شخ�شي)4-10 عالمات(. 

tt .موافق( الإعادة االإدخال والتاأكيد( “OK” ا�شغط

في حالة عدم تطابق كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�شي المعاد اإدخاله، 

يلزم تكرار عملية االإدخال/اإعادة االإدخال.

اإذا لم تكن ترغب في تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�شي، يمكنك 

الخروج من االإجراء بال�شغط على ”Skip“ )تخطي( اأو قبل اإعادة االإدخال 

بال�شغط على ”Cancel“ )اإلغاء(.

كاإعداد جديد للم�ستخدم

�شوف تظهر لك ر�شالة على ال�شا�شة وطلب باإدخال كلمة المرور/رقم 

التعريف ال�شخ�شي بعد اإدخال اال�شم المخ�ش�ص الإعدادات الم�شتخدم. عند 

الرغبة في حماية االإعدادات:

tt اأدخل كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�شي )4-10 عالمات( وا�شغط على

”OK“ )موافق( الإعادة االإدخال والموافقة.
 اإذا لم تكن ترغب في تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �شخ�شي، يمكنك 

الخروج من االإجراء بال�شغط على ”Skip“ )تخطي( اأو قبل اإعادة االإدخال 

بال�شغط على ”Cancel“ )اإلغاء(.

في حالة عدم تطابق كلمة المرور/رقم التعريف ال�شخ�شي المعاد اإدخاله، 

يلزم تكرار عملية االإدخال/اإعادة االإدخال.

ي�شار اإلى حماية اإعدادات الم�شتخدم بكلمة مرور/رقم تعريف �شخ�شي 

بعبارة ”(locked)“ )محمي( بجوار ا�شم اإعداد الم�شتخدم بالنافذة الرئي�شية 

GUI مبا�شرة اأو من خالل اأيقونة قفل اأمام ا�شم اإعداد الم�شتخدم في �شفحة 
اختيار الم�شتخدم.
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تحديد قيم بدء "Main" )الرئي�شي( 9.3.2

بالن�شبة للم�شتخدم المختار، يمكنك تحديد قيم البدء للم�شباح وم�شافة 

العمل والتكبير على هذه النافذة.

tt النقر على المفتاح  اأو  يوؤدي اإلى تغيير القيم على خطوات

مقدار كل منها واحد. االحتفاظ بالزر م�شغوطا باأ�شبعك يوؤدي اإلى 

تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها خم�شة.

tt يمكنك اأي�شا تحديد القيمة المرغوبة من خالل النقر على االأ�شرطة

مبا�شرة.

BrightCare Plus وظيفة

tt.للم�شتخدم المختار BrightCare Plus ا�شبط حالة وظيفة االأمان

تحديد قيم بدء "Speed" )ال�شرعة( 9.3.3

بالن�شبة للم�شتخدم المختار، يمكنك تحديد قيم البدء ل�شرعة حركة التكبير 

وم�شافة العمل ومحركات XY على هذه النافذة.

tt النقر على المفتاح  اأو  يوؤدي اإلى تغيير القيم على خطوات

مقدار كل منها واحد. االحتفاظ بالزر م�شغوطا باأ�شبعك يوؤدي اإلى 

تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها خم�شة.

tt يمكنك اأي�شا تحديد القيمة المرغوبة من خالل النقر على االأ�شرطة

مبا�شرة.

Intelligent Focus Speed وظيفة

tt يتم مواءمة �شرعة ،"Intelligent Focus Speed" في حالة تفعيل وظيفة

�شبط البوؤرة مع درجة التكبير الحالية اأوتوماتيكيا.

�شرعة منخف�شة تكبير مرتفع 

�شرعة مرتفعة تكبير منخف�ص 

WD اإعادة �سبط م�سافة العمل

tt .WD-Reset ا�شبط االإعدادات االفترا�شية الإعادة �شبط م�شافة العمل

في حالة تفعيل "WD Reset" )اإعادة �شبط م�شافة العمل(، يتحرك 

موتور م�شافة العمل اأوتوماتيكيا اإلى م�شافة العمل المحفوظة لكل 

 "All Brakes" م�شتخدم في اإعدادات الم�شتخدمين عندما تكون 

)جميع المكابح( محررة. 

ويتم اإيقاف فعالية هذه الوظيفة في التهيئة القيا�شية للم�شنع.
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 تخ�شي�ص المفتاح القدمي/المفتاح اليدوي 9.3.4

 Foot/Hand 2 قدمي/يدوي 1( و( Foot/Hand 1(

)قدمي/يدوي 2((

يمكنك هنا تهيئة االإعدادات ال�شخ�شية الفردية لكل م�شتخدم للمفتاح 

القدمي/المفتاح اليدوي االختياري الخا�ص بك.

 Foot/Hand 2 قدمي/يدوي 1( و( Foot/Hand 1 ترقيم 

)قدمي/يدوي 2( يخ�شع لتخ�شي�ص الوحدة الطرفية، انظر 

�شفحة 16.

tt.اختر اأوال المفتاح القدمي/اليدوي

tt في خانة االختيار اليمنى، اختر المفتاح القدمي/اليدوي الذي

ت�شتخدمه.

tt يمكنك الت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على

روؤو�ص االأ�شهم.

tt يمكنك اأي�شا تو�شيل المفتاح القدمي �شدا�شي الوظائف االختياري

بالمجهر Leica M530 OHX. وتعمل المفاتيح ال�شتة المتاحة ب�شورة 

مماثلة لتلك الموجودة بالمفتاح القدمي 12 اأو 16 وظيفة المختار 

حاليا.

tt.)الو�شع االفترا�شي( "Default" انقر على زر

يتم تخ�شي�ص االإعدادات االفترا�شية للمفتاح القدمي/المفتاح اليدوي 

المختار.

tt.يمكنك بعد ذلك تعديل هذه االإعدادات كيفما ت�شاء 

النفر على الزر "Clear All" )محو الكل( يوؤدي اإلى محو الوظائف 

المخ�ش�شة لجميع المفاتيح.

تهيئة المفاتيح الفردية

tt في خانة االختيار اليمنى، اختر المفتاح القدمي/اليدوي الذي

ت�شتخدمه.

tt يمكنك الت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على

روؤو�ص االأ�شهم.

tt في خانة االختيار الي�شرى، اختر مجموعة الوظائف مع الوظائف

المرغوبة.

tt يمكنك الت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على

روؤو�ص االأ�شهم.

tt.اختر الوظيفة المرغوبة

tt .انقر على التعليق بجانب المفتاح لتخ�شي�ص الوظيفة المختارة له

عر�ص عام لمجموعات الوظائف

تنق�شم التهيئات المتاحة اإلى المجموعات الوظيفية التالية:

Drive )تحريك(  •
Extra )اإ�شافي( •
االإ�شاءة •

XY )اأفقي وراأ�شي( •
التفلور •

• DIC/IGS

tt )التبديل( "Toggle" يمكنك تغيير حالة الوظيفة با�شتخدام وظيفة 

)على �شبيل المثال، ت�شغيل/اإيقاف(. تقوم وظيفة "Pulse" )نب�ص( 

با�شتمرار بتغيير الحالة )على �شبيل المثال تغيير درجة ال�شطوع(.

tt يمكنك تخ�شي�ص جميع ،)XY اكتمال( "XY Complete" با�شتخدا وظيفة

الوظائف االأربع لذراع التحكم في نف�ص الوقت.

tt )بدون وظيفة( "No Function" لمحو تخ�شي�ص ال ترغبه، اختر عن�شر

- والذي قد يكون موجودا في جميع مجموعات الوظائف - وقم 

بتخ�شي�شه للمفتاح المعني.

tt اإذا كنت تقوم فقط باإن�شاء تهيئة لمفتاح قدمي/مفتاح يدوي واحد

لم�شتخدم واحد، فاإننا نن�شحك بن�شخه لمدخل المفتاح القدمي/

 المفتاح اليدوي الثاني من خالل ال�شغط على زر "Duplicate" )ن�شخ(. 

وهذا ي�شمن اأن يعمل مفتاحك القدمي/مفتاحك اليدوي بنف�ص الطريقة 

التي ترغبها، ب�شرف النظر عن المدخل الذي يتم تو�شيله فيه.
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تخ�شي�ص المقب�ص )المقب�ص االأي�شر /  9.3.5

المقب�ص االأيمن(

على نوافذ تخ�شي�ص المقب�شين، يمكنك تخ�شي�ص ما ي�شل اإلى ت�شع 

وظائف من اختيارك للمقاب�ص الي�شرى واليمنى. 

1

2

1

يتم دائما تخ�شي�ص وظيفة "All Brakes" )جميع المكابح( للمفتاح 

الخلفي (1) لكال المقب�شين، وال يمكن ا�شتبدالها اأو حذفها.

tt في خانة االختيار الي�شرى، اختر مجموعة الوظائف مع الوظائف

المرغوبة.

tt يمكنك الت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على

روؤو�ص االأ�شهم.

tt.اختر الوظيفة المرغوبة

tt .انقر على تعليق خال بجانب المفتاح لتخ�شي�ص الوظيفة المختارة له

tt "Selected Brakes" المفتاح الداخلي (2) الذي يتم تخ�شي�ص وظيفة

)المكابح المختارة( له ب�شكل م�شبق يمكن تخ�شي�ص اأي وظيفة له 

ح�شب الرغبة، عند الحاجة.

 "X/Y" يمكنك اأي�شا تخ�شي�ص اأحد االأو�شاع القيا�شية الخم�شة 

و "FL400" و "DIC" و "GLOW800" اأو "FL560" بالكامل لكل مقب�ص. 

XY الوظائف الفترا�سية المخ�س�سة للمقب�ص

9.3.6 Leica اإعدادات اإدخال ال�شور من

.CaptiView لمزيد من المعلومات، ارجع اإلى دليل ا�شتعمال الوحدة
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9.3.7 Leica SpeedSpot اإعدادات نظام

نظام Leica SpeedSpot غير متوفر مع الو�شعية FL800 والو�شعية 

FL400 غير مفعلة في الو�شع القيا�شي.

SpeedSpot وظيفة

tt:اختر مما يلي 

Active )فعال(، Not active )غير فعال(

SpeedSpot ت�سغيل

يمكن ت�شغيل واإيقاف نظام Leica SpeedSpot اأوتوماتيكيا اعتمادا على 

الظروف التالية:

�شبط البوؤرة  حركة موتور م�شافة العمل •

المكابح  المكابح محررة •

• XY حركة مواتير  XY االتجاهين

SpeedSpot تاأخير

الإيقاف نظام Leica SpeedSpot، يمكن �شبط مهلة تتراوح من 0 اإلى 

10 ثوان. 
المهلة القيا�شية هي 5 ثوان. 

0 ثانية تعني توقف الوظيفة على الفور.

اإعدادات الملحقات 9.3.8

يتم �شرح اإعدادات الملحقات في اأدلة اال�شتعمال المعنية.

9.3.9  AutoFocus اإعدادات نظام

نظام AutoFocus عبارة عن وظيفة اختيارية ويمكن طلبها  •

ب�شكل اإ�شافي.

نظام AutoFocus ل يتاح في بع�ص البلدان. •

• .FL400 وو�شعية FL800 ل يتاح مع و�شعية AutoFocus نظام

يمثل الجزء الرمادي ال�شغير في المنت�شف نافذة التركيز االأوتوماتيكي 

.AutoFocus

المقا�ص

ttAutoFocus ا�شبط مقا�ص نافذة التركيز االأوتوماتيكي

10% اإلى %100 االإعدادات المحتملة:  

%25 االإعداد االفترا�شي:  

Y الو�سع / X الو�سع

ttAutoFocus لنافذة التركيز االأوتوماتيكي Y و X ا�شبط الو�شعين

0% اإلى %100 االإعدادات المحتملة:  

االإعداد االفترا�شي:    50% لكل و�شع، بحيث تكون نافذة التركيز 

االأوتوماتيكي AutoFocus في المنت�شف 

تماما

AF الو�سع

tt:اختر مما يلي 

Active )فعال(، Not active )غير فعال(

Brake starts AF )تحرير المكبح لبدء التركيز الأوتوماتيكي(

يوؤدي تحرير المكابح اإلى بدء ت�شغيل وظيفة التركيز االأوتوماتيكي، اإذا 

كانت مفعلة. 

ا�ستتباب البوؤرتين

يتم �شبط العد�شة ال�شيئية، عند تفعيلها، اأوتوماتيكيا على م�شافة العمل  •

عند اأق�شى درجة تكبير.

يتم �شبط العد�شة ال�شيئية، عند اإيقاف تفعيلها، اأوتوماتيكيا على  •

م�شافة العمل عند درجة التكبير الحالية.
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يمكن ت�شغيل وظائف التركيز االأوتوماتيكي AutoFocus من خالل 

المفتاح القدمي/المفتاح اليدوي/المقب�ص. اإعدادات التركيز 

االأوتوماتيكي AutoFocus هي جزء من مجموعة الوظائف 

االإ�شافية "Extra"، انظر �شفحة 43.

المكابح المختارة  9.3.10

tt تبديل( لتفعيل/اإيقاف فعالية المكبح( "Toggle" ا�شتخدم اأزرار

المختار.

- اأو -

tt قفل البوؤرة( اأو( "Focus Lock" قم بتفعيل مجموعة المكابح المرغوبة

 "XYZ Free" )تحرير XYZ( من خالل ال�شغط على الزر المخ�ش�ص لذلك. 

ي�شيء زر مجموعة المكابح المختارة ب�شكل م�شبق باللون االأخ�شر.

ملحوظة

خطر حدوث تلفيات.

tt.ال تقم بتحريك املجهر اجلراحي اإال بعد حترير جميع املكابح

حفظ اإعدادات الم�شتخدم 9.3.11

tt.)حفظ( "Save" انقر على زر

tt اختر موقعا متاحا في الئحة الم�شتخدمين ترغب في تخزين

الم�شتخدم فيه.

يمكنك تعديل قائمة الم�شتخدمين اأوال اإذا كنت ترغب في ذلك.

tt.اأدخل ا�شم الم�شتخدم المرغوب با�شتخدام لوحة المفاتيح

tt حفظ( لحفظ الم�شتخدم في الموقع المرغوب( "Save" انقر على زر

باال�شم الذي اأدخلته.
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القائمة - قائمة ال�شيانة 9.4

tt.)ال�شيانة( "Maintenance" واختر )القائمة( Menu ا�شغط على زر

تعر�ص قائمة Maintenance )ال�شيانة( النوافذ التالية:

Lamp History )تاريخ اللمبة( •
Check Switches )مفاتيح الفح�ص( •
Microscope Settings )اإعدادات المجهر( •

 Maintenance )ال�شيانة( 9.4.1

–> Lamp History )تاريخ اللمبة(

على هذه النافذة، يمكنك عر�ص واإعادة �شبط �شاعات ت�شغيل لمبة زينون 1 

ولمبة زينون 2.

عندما تقوم بتغيير لمبة، اأعد �شبط عداد �شاعات اللمبة اإلى 0 من 

خالل النقر المزدوج على زر "Reset" )اإعادة ال�شبط(.

تظهر نافذة حوار تو�شح لك اأن لمبة زينون تفقد قدرتها ال�شوئية 

واأنها لم تعد كافية لل�شوء االأزرق )تطبيق FL400 فقط( اأو لل�شوء 

االأبي�ص )جميع التطبيقات االأخرى(.

 Maintenance )ال�شيانة( 9.4.2
–> Check Switches )فح�ص المفاتيح(

 على هذه النافذة، يمكنك اختبار مقاب�ص جهازك والمفتاح القدمي/

اليدوي االختياري.

خانة الختيار العلوية اليمنى

في هذه الخانة يمكنك اختيار الو�شلة التي ت�شتخدمها اأو المقب�ص المرغوب.

tt ت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على روؤو�ص االأ�شهم

الختيار الو�شلة.

خانة الختيار ال�سفلية اليمنى

في هذه الخانة، يمكنك اختيار المفتاح القدمي/اليدوي الذي ترغب في 

فح�شه.

tt ت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على روؤو�ص االأ�شهم

الختيار المفتاح القدمي/اليدوي.

tt ا�شغط على جميع المفاتيح، واحدا تلو االآخر، للمفتاح القدمي/اليدوي

اأو المقب�ص الذي ترغب في اختباره.

اإذا لم يكن المفتاح الذي ت�شغط عليه يعمل ب�شكل �شحيح، تظهر نقطة 

خ�شراء على ال�شا�شة. ويظهر التعليق "Tested" )مختبر( في خانة 

التعليق الخا�شة بالمفتاح.
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 Maintenance )ال�شيانة( 9.4.3
–> Microscope Settings )اإعدادات المجهر(

على هذه النافذة، يمكنك تهيئة الملحقات التي ت�شتخدمها.

وهذا ي�شمن اإظهار التكبير ال�شحيح على �شفحة قائمة "Main" )الرئي�شي(.

اختيار اأنبوب الجراح

في هذه الخانة يمكنك اإدخال االأنبوب ثنائي العين الذي ي�شتخدمه الجراح 

حاليا.

tt ت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على روؤو�ص

االأ�شهم.

اختيار العد�سة

في هذه الخانة يمكنك اختيار تكبير العد�شة التي ي�شتخدمها الجراح حاليا.

tt.ت�شفح لالأمام اأو للخلف في القائمة من خالل النقر على روؤو�ص االأ�شهم

اإذا لم ترغب في اإجراء اختيار، يتم احت�شاب التكبير للتجهيزة 

القيا�شية: 

. العد�شة ثنائية العين 30°–150° والعد�شة مع تكبير 10

قائمة - »طريقة...« 9.5

تعر�ص هذه النافذة، باخت�شار، اإر�شادات الم�شتخدم لت�شغيل المجهر 

الجراحي.

tt.ا�شغط على الزر الخا�ص بالمو�شوع المرغوب

تظهر المعلومات التف�شيلية ب�شاأن »طريقة ...«.

الزر "Help" )الم�شاعدة( في �شريط القائمة الثابت يتيح الدخول اإلى 

نوافذ "...How To" )طريقة...( في جميع االأوقات.

القائمة - »الخدمة« 9.6

هذا النطاق محمي بكلمة مرور.

قبل بدء ت�شغيل قائمة الخدمة، قم باإنهاء عملية الت�شجيل على 

نظام التوثيق. واإال، ف�شوف يتم فقدان البيانات.
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الملحقات 10

 Leica M530 OHX الباقة الكاملة للملحقات تتيح مطابقة للمجهر الجراحي

مع متطلبات المهمة الحالية. وي�شر وكيل Leica م�شاعدتك في اختيار 

الملحقات المنا�شبة.

الأجهزة والملحقاتال�سورة

   
زجاج الحماية

 ،T ،°180 - °0 اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة 

II النوع

 ،T ،°150 - °30 اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة 

II L النوع

II النوع  ،T ،اأنبوب ثنائي العين مائل

II النوع  ،T ،اأنبوب ثنائي العين م�شتقيم

II اأنبوب ثنائي العين مائل بزاوية 45°، النوع

   

العد�شة العينية ×10

العد�شة العينية ×12.5

العد�شة العينية ×8.3

م�شاعف التكبير

مراقب ثان لملحق اال�شتريو

اأنبوب للمراقب الثاني

  

مهايئ ليزر عام

الأجهزة والملحقاتال�سورة

   

المفتاح الفموي

CaptiView الوحدة

كاميرا Leica HD C100، للوحدة IVA530 فقط

وحدة فلتر المراقبة للمجهر Leica M530 المزود 

ULT بوحدة

• M530 للمجهر Leica FL400 الوحدة

• Leica FL560 وحدة مراقبة التفلور

• M530 للمجهر Leica FL400/FL560 الوحدة

GLOW800 الوحدة

وحدة فلتر المراقبة للمجهر Leica M530 المزود 

ULT بوحدة

• M530 للمجهر Leica FL450 الوحدة

• Leica FL560 وحدة مراقبة التفلور

• M530 للمجهر Leica FL400/FL560 الوحدة
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المفاتيح القدمية

مفتاح قدمي ال�شلكي، 12 وظيفة •

مفتاح قدمي ال�شلكي، 14 وظيفة •

• (A/B) القدمي، 12 وظيفة Leica مفتاح

• (A/B) القدمي، 16 وظيفة Leica مفتاح

اأنظمة الت�سجيل

• HDMD PRO وحدة

• Evolution 4K الكاميرا

اأنظمة الكاميرات

• Leica Camera System HD C100 كاميرا

نظام كاميرا بانا�شونيك  •

ال�سا�سات

�شا�شة �شام�شونج S24EXXX  24 بو�شة •

�شا�شة �شوني LMD-3251MT  32 بو�شة •

• FS-L24XXXX :24 بو�شة  FSN شا�شة�

• FS-L27XXXX :27 بو�شة  FSN شا�شة�

• LMD-X31xxx :شا�شة �شوني 31 بو�شة�

FL800 اأنظمة الوحدات

• Jai NIR Camera RM-675 NIR-1191 (PAL)  كاميرا

• Jai RM-675NIR (PAL) 
• Jai TM-775NIR (NTSC) 
• Leica مهايئ ڤيديو مزدوج من

ملحقات اأخرى

مهايئ ڤيديو من Leica )يدوي، بريموت( •

• Leica AutoFocus وظيفة التركيز االأوتوماتيكي

• Leica CaptiView وحدة

العربة

ITD لل�شا�شة 31 بو�شة وال�شا�شة 55 بو�شة •

انظر تعليمات اال�شتخدام المعنية.

.Leica ال ت�شتخدم منتجات اأخرى دون ت�شريح من �شركة

الأغلفة

الواجهة رقم المنتجالمورد

الأ�سا�سية

الم�ساعد 

الخلفي

الم�ساعد 

الأي�سر

الم�ساعد 

الأيمن

�شركة 

Mikrotek
8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓✓✓✓

PharmaSept9228H
9420H

✓–✓✓

Fuji System0823155✓–✓✓

0823154✓✓–✓

 Spiggle &
Theis

250013OH✓–✓✓

 Advance
Medical

09-GL800✓–✓✓

 Leica يو�شى با�شتخدام زجاج الحماية 10446058 من 

)لمنع االنعكا�شات والهولوجرامات(.
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العناية وال�شيانة 11

اإر�شادات ال�شيانة 11.1

�شع غطاء حماية من االأتربة على الجهاز اأثناء عمل المكابح. •

احفظ الملحقات في مكان خال من االأتربة في حالة عدم ا�شتخدامها. •

قم باإزالة االأتربة بم�شخة مطاطية تعمل بالهواء الم�شغوط وفر�شاة  •

ناعمة.

قم بتنظيف العد�شات ال�شيئية والعد�شات االأخرى بقطع قما�ص خا�شة  •

لتنظيف الوحدات الب�شرية وكحول نقي.

احر�ص على حماية المجهر الجراحي من الرطوبة واالأبخرة واالأحما�ص  •

 والقلويات والمواد االأكالة.

ال تحفظ المواد الكيميائية بجانب الجهاز.

احر�ص على حماية المجهر الجراحي من اال�شتعمال غير ال�شحيح.  •

ال تقم بتركيب قواب�ص الجهاز االأخرى اأو قم بفك االأنظمة الب�شرية 

واالأجزاء الميكانيكية اإال اإذا كان م�شرحا لك بالقيام بذلك ب�شكل 

�شريح في دليل اال�شتعمال.

 احر�ص على حماية المجهر الجراحي من الزيوت وال�شحوم. •

ال تقم بتزييت اأو ت�شحيم االأ�شطح الدليلية اأو االأجزاء الميكانيكية.

قم باإزالة االت�شاخات الخ�شنة با�شتخدام قطعة قما�ص ما�شة ُت�شتخدم  •

لمرة واحدة.

لتعقيم المجهر الجراحي، ا�شتخدم مركبات من مجموعة مطهرات  •

االأ�شطح التي تعتمد على المكونات الفعالة التالية:

االألدهيدات،  •

الكحوليات،  •

مركبات االألومنيوم الرباعية.  •

لتجنب حدوث تلفيات بالخامات، ال تقم اأبدا با�شتحدام المنتجات 

التي تقوم على

مركبات ان�شطار الهالوجين،  •

االأحما�ص الع�شوية القوية،  •

مركبات ان�شطار االأك�شجين، •

tt.اتبع االإر�شادات ال�شادرة عن الجهة ال�شانعة للمطهرات

.Leica يو�شى باإبرام عقد خدمة مع خدمة

تنظيف ال�شا�شة اللم�شية 11.2

tt واف�شله Leica M530 OHX قبل تنظيف ال�شا�شة اللم�شية، اأوقف المجهر

عن م�شدر اإمداد التيار الكهربائي. 

tt.ا�شتخدم قطعة قما�ص ناعمة خالية من الوبر لتنظيف ال�شا�شة اللم�شية

tt ال ت�شع مادة التنظيف على ال�شا�شة اللم�شية مبا�شرة، ويف�شل و�شعها

على قما�ص التنظيف.

tt ا�شتخدم منظف زجاج/عد�شات متوافر في االأ�شواق اأو منظف بال�شتيك

لتنظيف ال�شا�شة اللم�شية. 

tt.ال ت�شغط على ال�شا�شة اللم�شية اأثناء تنظيفها

.Leica يو�شى باإبرام عقد خدمة مع خدمة

ملحوظة

تلف بال�سا�سة اللم�سية.

tt.ال تقم بت�شغيل ال�شا�شة اللم�شية اإال با�شتخدام االأ�شابع 

وال ت�شتخدم اأبدا اأ�شياء �شلبة اأو حادة اأو مدببة، �شواء كانت 

خ�شبية اأو معدنية اأو بال�شتيكية.

tt ال تقم اأبدا بتنظيف ال�شا�شة اللم�شية با�شتخدام منظفات حتتوي

على مواد خاد�شة. فهذا املواد ميكن اأن تخد�ص ال�شطح وتت�شبب 

يف بهتان ال�شا�شة.

ال�شيانة 11.3

ال يتطلب المجهر الجراحي Leica M530 OHX �شيانة ب�شفة عامة. ل�شمان 

ت�شغيله دائما ب�شكل اآمن وموثوق، نن�شحك باالحتراز من خالل االت�شال 

بموؤ�ش�شة الخدمة الم�شوؤولة.

يمكنك ترتيب مواعيد الفحو�شات الدورية، اأو اإبرام عقد �شيانة معهم، اإذا 

لزم االأمر.

• .Leica يو�شى باإبرام عقد خدمة مع خدمة

اقت�شر على ا�شتخدام قطع الغيار االأ�شلية عند اإجراء اأعمال  •

الخدمة.

بعد 18 �شهرا، يتم تذكيرك بحلول مواعيد الفح�ص عند قيامك  •

بت�شغيل المجهر.

tt.)غلق( "Close" ا�شغط على الزر

تنغلق نافذة الحوار.
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تغيير الم�شابيح 11.4

تنفتح نافذة حوار عند انخفا�ص طاقة اللمبة عن اأدنى م�شتوى 

مو�شى به.

tt.)غلق( "Close" ا�شغط على الزر

تنغلق نافذة الحوار.

tt.ا�شتبدل اللمبات التالفة

قبل تغيير لمبة، اف�شل المجهر الجراحي عن م�شدر اإمداد الطاقة.

tt.(1) افتح باب الو�شول (2) لوليجة اللمبة من خالل فك المقب�ص

1

2

تنبيه

خطر من الإ�سابة بحروق على الجلد. حيث ت�سخن وليجة 

اللمبة ب�سدة.

tt.تاأكد من برودة الغطاء قبل قيامك بتغيري اللمبة

tt.ال تلم�ص وليجة اللمبة ال�شاخنة

tt اخلع وليجة اللمبة المعطوبة )3 اأو 4( وقم بتركيب وليجة اللمبة

.)Leica Microsystems الجديدة )متوفرة لدى �شركة

43

2

tt.اأغلق باب الدخول

tt.قم بت�شغيل اأداة الجراحة

يتم اإجراء اختبار لكال اللمبتين.

tt)ال�شيانة( "Maintenance"( ا�شبط موؤقت اللمبة المعني على �شفر 

–> "Lamp History" )تاريخ اللمبة( في �شفحة 47(



العناية وال�شيانة

53 المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي 219 745 10  / الإ�صدار 04   

اإر�شادات بخ�شو�ص اإعادة معالجة  11.5

المنتجات القابلة الإعادة التعقيم

نقاط عامة 11.5.1

المنتجات

 المنتجات القابلة الإعادة اال�شتعمال الموردة من قبل

Leica Microsystems (Schweiz) AG مثل المفاتيح الدوارة وزجاج حماية 
االأدوات وقطع التغطية.

تحديد اإعادة المعالجة:

بالن�شبة لالأجهزة الطبية الم�شتخدمة على المر�شى الم�شابين بمر�ص 

كرويت�شفيلد جاكوب (CJD) اأو الم�شتبه في اإ�شابته بمر�ص CJD اأو ما ي�شبه 

مر�ص CJD، فيجب مراعاة المتطلبات القانونية المحلية. المنتجات التي 

يعاد تعقيمها في المعتاد والم�شتخدمة على هذه المجموعة من المر�شى 

يجب التخل�ص منها بالحرق لتجنب اأية مخاطر.

ال�سالمة المهنية والحماية ال�سحية

يجب االهتمام ب�شكل خا�ص بال�شالمة المهنية والحماية ال�شحية لالأ�شخا�ص 

الم�شوؤولين عن تح�شير المنتجات الملوثة. يجب االلتزام بالت�شريعات الحالية 

للنظافة ال�شحية بالم�شت�شفيات ومنع العدوى في عمليات تح�شير 

وتنظيف وتطهير المنتجات.

تحديد اإعادة المعالجة

تكرار اإعادة المعالجة يوؤثر تاأثيرا �شئيال على هذه المنتجات. وغالبا ما 

تتحدد نهاية العمر االفترا�شي للمنتجات بالتاآكل والتلف الذي يحدث 

خالل اال�شتعمال.

اإر�شادات 11.5.2

مكان العمل

tt قم باإزالة ات�شاخات االأ�شطح با�شتخدام قطعة قما�ص/فوطة ورقية

ُت�شتخدم لمرة واحدة. 

التخزين والنقل

ال توجد متطلبات خا�شة. •

يو�شى باإجراء اإعادة معالجة المنتج فور االنتهاء من ا�شتخدامه. •

التح�سير للتنظيف

tt.Leica M530 OHX قم باإزالة المنتج من المجهر الجراحي

التنظيف: يدويا

الجهاز: ماء ال�شنبور، منظف، كحوليات، قما�ص دقيق االأن�شجة •

الإجراء:

tt .)ا�شطف ات�شاخات االأ�شطح الإزالتها من المنتج )درجة الحرارة < 40°م 

ا�شتخدم بع�شا من مادة ال�شطف ح�شب درجة االت�شاخ.

tt يمكن اأي�شا ا�شتخدام الكحول لتنظيف الوحدات الب�شرية في حالة

وجود ات�شاخات �شديدة، مثل ب�شمات االأ�شابع وات�شاخات ال�شحوم، 

وخالفه.

tt قم بتجفيف المنتجات، ما عدا المكونات الب�شرية، با�شتخدام قطعة

قما�ص/فوطة ورقية ُت�شتخدم لمرة واحدة. قم بتجفيف اأ�شطح الب�شريات 

با�شتخدام قطعة قما�ص دقيقة االألياف.

التنظيف: اأوتوماتيكيا

الجهاز: تنظيف/تطهير الجهاز •

ن�شح بتنظيف المنتجات ذات المكونات الب�شرية في جهاز تنظيف/
ُ
ال ي

تعقيم. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن المكونات الب�شرية ال يجوز تنظيفها في 

حمامات فوق �شوتية لتجنب اإتالفها.

التطهير

يمكن ا�شتخدام المطهر الكحولي "Mikrozid, Liquid" ح�شب االإر�شادات 

المو�شحة على المل�شق.

برجاء مراعاة اأنه بعد التطهير، يجب �شطف اأ�شطح المكونات الب�شرية 

بعناية بماء �شرب نقي، متبوعا بماء نقي منزوع االأمالح المعدنية. ويجب 

تجفيف المنتجات بعناية قبل التعقيم الالحق.

ال�سيانة

ال توجد متطلبات خا�شة.

الفح�ص والختبار الوظيفي

افح�ص اأداء نواب�ص المفاتيح الدوارة والمقاب�ص.

التغليف

فردي: يمكن ا�شتخدام كي�ص بولي اإيثيلين قيا�شي. يجب اأن يكون الكي�ص 

كبيرا بدرجة كافية للمنتج، بحيث يمكن غلقه بدون �شد.

التعقيم

انظر جدول التعقيم في �شفحة 54.

التخزين

ال توجد متطلبات خا�شة.

معلومات اإ�سافية

ال يوجد

معلومات الت�سال بالجهة ال�سانعة

عنوان الوكيل المحلي

قامت �شركة Leica Microsystems  (Schweiz) AG بالتحقق من اأن التعليمات 

�شالفة الذكر لتح�شير المنتج منا�شبة الإعادة ا�شتخدامه. ويعتبر ال�شخ�ص 

القائم بالمعالجة م�شوؤوال عن اإعادة المعالجة مع التجهيزات والخامات 

واالأفراد وعن تحقيق النتائج المرغوبة في اإعادة معالجة الوحدات المركبة. 

وهذا االأمر يتطلب ب�شفة عامة عمليات ت�شديق ومراقبة دورية للعملية. 

ويجب على ال�شخ�ص القائم بالمعالجة فح�ص اأية مخالفة عن التعليمات 

المذكورة بعناية لتحديد مدى الفعالية والعواقب ال�شارة المحتملة.
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طاولة التعقيم 11.5.3

 ،Leica Microsystems (Schweiz) AG الجدول التالي ي�شتمل على عر�ص عام للمكونات المتاحة القابلة الإعادة التعقيم بالمجاهر الجراحية ل�شركة

الق�شم الطبي.

المنتجاتطرق التعقيم الم�سموح بها

الأوتوكالف الم�سمىرقم المنتج

 البخاري 134°م، 

 الفترة

> 10 دقائق

اأوك�سيد 

الإيثيلين 

بحد اأق�سى 

60°م

STERRAD®1)M320M220M620M844
M822
M820

M525M530M720

––––––المقب�ص االإطباقي10180591

المفتاح الدوار، االأنابيب ثنائية 10428328

T االأعين

––––

––––––المفتاح الدوار، �شفاف10384656

–––––––امتداد الذراع10443792

زجاج الحماية، العد�شة متعددة 10446058

البوؤرات

–––––

––––––زجاج الحماية10448439

––––––––الغطاء، القابل للتعقيم10448440

––––––زجاج حماية العد�شة ال�شيئية10448431

 زجاج حماية العد�شة ال�شيئية، 10448296

قطعة الغيار )عبوة من 10 قطع(

––––––

زجاج حماية العد�شة ال�شيئية، 10448280

بالكامل، قابل للتعقيم

––––––

الغطاء، القابل للتعقيم 10448581

RUV800 للوحدة

––––––––

––––––الغطاء، القابل للتعقيم10731702

––––––––الجلبة الكمية لم�شباح الفتحة10429792

 .STERRAD®200 / STERRAD®50 / STERRAD® 100NX™  /  STERRAD®100S هذا الجهاز الطبي يقع في اإطار مطالبات التعقيم المعتمدة الأنظمة    
)1 

.STERRAD®  الواردة في دليل اال�شتعمال قبل تعقيم االأجهزة في اأنظمة STERRAD® برجاء اتباع التعليمات الخا�شة با�شتخدام نظام التعقيم
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التخل�ص من المنتجات 12

يجب مراعاة القوانين المحلية المعمول بها عند التخل�ص من المنتجات، بم�شاركة ال�شركات المعنية للتخل�ص من النفايات. يتم اإعادة تدوير مواد التغليف 

الخا�ص بالوحدة.

ما العمل اإذا...؟ 13

في حالة وجود عطل في جهازك لم يتم تناوله بال�شرح هنا، يرجى 

.Leica االت�شال بالوكيل المحلي ل�شركة

االأعطال 13.1

طريقة الإ�سالحال�سببالعطل

 يميل المجهر عند ال�شغط على الزر

"All Brakes" )جميع المكابح(.
قم بموازنة حامل المجهر )انظر �شفحة tt.)22نظام االأذرع غير متوازن ب�شكل �شحيح.

يتعذر تحريك المجهر اأو يتحرك ب�شعوبة 

بالغة.

اأعد توجيه الكابل المعني.ttيوجد كابل يعوق الحركة.

قم بتحرير اآلية القفل )انظر �شفحة tt.)19المجهر Leica M530 OHX مقفل.

ال يمكن تفعيل الوظائف با�شتخدام المفتاح 

القدمي اأو عنا�شر التحكم المتوفرة 

بالمقاب�ص.

افح�ص و�شلة المفتاح القدمي.ttاإحدى و�شالت الكابل مفكوكة.

تم اإدخال تخ�شي�ص غير �شحيح اإلى وحدة 

التحكم.

tt.قم بتغيير التخ�شي�ص با�شتخدام وحدة التحكم

افح�ص و�شلة موجه �شوء االألياف الب�شرية.ttتم ف�شل موجه �شوء االألياف الب�شرية.ال يوجد �شوء بالمجهر.

يوجد عطل بالم�شباح الرئي�شي و/اأو 

الم�شباح االإ�شافي.

tt.)33 قم بت�شغيل الم�شباح االآخر )انظر �شفحة

افح�ص و�شلة كابل االألياف الب�شريةttكابل االألياف الب�شرية مركب ب�شكل غير �شحيح�شدة ال�شوء ال ترقى اإلى الم�شتوى الماأمول

راجع العمر الت�شغيلي للمبة وقم بتغييرها، عند اللزومttانتهى العمر الت�شغيلي للمبة

ال يوجد �شوء لللم�شاعد الخلفي / الم�شاعدين 

الجانبيين

راجع اختيار الم�شاعدين )انظر �شفحة tt)22لم يتم اختيار الم�شاعدين ب�شكل �شحيح

راجع اختيار الم�شاعد )انظر �شفحة tt)22لم يتم اختيار الم�شاعد ب�شكل �شحيحال يوجد �شوء للم�شاعد الجانبي االأي�شر / االأيمن

اأحكم ربط العد�شات العينية.ttلم يتم تركيب العد�شات العينية ب�شكل �شحيح.مازالت ال�شورة غير مركزة.

 قم باإجراء ت�شحيح ديوبتري وفقا للتعليمات بال�شبط ttالديوبرات غير م�شبوطة ب�شكل �شحيح.

)انظر �شفحة 21(.

التركيز االأوتوماتيكي AutoFocus ال يعمل 

ب�شكل �شحيح

tt AutoFocus تحقق من اإعدادات �شبط التركيز االأوتوماتيكي

)انظر �شفحة 45(

 يتحرك المجهر اأو نظام االأذرع الأعلى/

اأ�شفل اأو يدور من تلقاء نف�شه.

قم بموازنة المجهر Leica M530 OHX )انظر �شفحة tt.)22نظام االأذرع غير متوازن ب�شكل �شحيح.

لم يتم و�شع الكابالت ب�شكل �شحيح اأو خرجت 

 من مو�شعها و�شكلت �شغطا على النظام 

)كابل الڤيديو االإ�شافي، على االأرجح(.

tt قم بتوجيه الكابالت وفقا لدليل التركيب وا�شتعمل

مخففات لل�شغط.

كان المجهر Leica M530 OHX متوازنا في 

الحالة المقفلة.

tt قم بتحرير اآلية القفل )انظر �شفحة 19( وقم بموازنة المجهر

Leica M530 OHX )انظر �شفحة 22(.

يتعذر تحريك المجهر اأو حامل المجهر اإال 

ب�شعوبة اأو يتعذر تحريكهما على االإطالق.

تحقق من الو�شول اإلى المو�شع B )انظر �شفحة tt.)24لم تكتمل الموازنة االأوتوماتيكية.

tt.ا�شغط على الزر االن�شغاطي للموازنة االأوتوماتيكية مرة اأخرى
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طريقة الإ�سالحال�سببالعطل

 قم بمحاذاة المحورين A/B بالمجهر وفقا لعالمتي tt A/Bزاوية ميل المجهر كبيرة للغاية.يتعذر اإجراء الموازنة االأوتوماتيكية.

)انظر �شفحة 25(.

tt.قم باإجراء الموازنة االأوتوماتيكية مرة اأخرى

ا�شغط على مفتاح التكبير الدوار.ttعطل بموتور التكبير.يتعذر �شبط التكبير اإلكترونيا.

tt ا�شبط درجة التكبير من خالل اإدارة المفتاح 

)انظر �شفحة 34(.

يتعذر تحريك المجهر راأ�شيا واأفقيا XY من 

خالل اأحد المقب�شين.

لم يتم تهيئة المقاب�ص للحركات الراأ�شية 

واالأفقية XY في وحدة التحكم.

tt XY ا�شبط ذراع التحكم للحركات الرا�شية واالأفقية 

)انظر �شفحة 44(.

.B لم يتم اإعادة الملحق التكميلي المركب اإلى لم يتم موزانة المجهر بدقة على المحور

و�شعية العمل مرة اأخرى عند موازنة 

.B المحور

tt .B اأعد موازنة المحور

tt تحقق من �شبط الملحق التكميلي على و�شعية الت�شغيل مرة

اأخرى عند موازنة المحور B )انظر �شفحة 25(.

tt.)25  اأثناء اإجراء العملية )انظر �شفحة B/C قم باإجراء موازنة

يوم�ص الزر االن�شغاطي للموازنة 

 االأوتوماتيكية، ولكن ال يوجد تنبيه �شوتي 

)ال يحدث �شيء(.

قم بتدوير المجهر اإلى الو�شعية B وا�شغط على الزر ttلم تكتمل عملية الموازنة.

االن�شغاطي Autoblance )الموازنة االأوتوماتيكية( مرة اأخرى.

قم بتحرير اآلية القفل )انظر �شفحة tt.)19نظام االأذرع موؤمن القفل.تعذر تحريك نظام االأذرع.

.Leica M530 OHX المكابح القدمية غير م�شتخدمة.تتحرك من�شة المجهرtt.)19 قم بتثبيت المكابح القدمية في مكانها )انظر �شفحة

نطاق حركة المجهر Leica M530 OHX محدود 

)التاأرجح، االإمالة، الدوران، الحركة االأفقية 

والراأ�شية(.

اأعد �شبط و�شعية الكابل )انظر تعليمات تركيب المجهر ttالكابل مثبت باإحكام �شديد.

.)Leica M530 OHX

الغالف مرتخ بع�ص ال�شيء.ttالغالف �شديد االإحكام.

لم يتم تركيب كاميرا الڤيديو ب�شكل �شحيح 

كما اأنها تالم�ص نظام االأذرع.

tt.قم بتركيب كاميرا الڤيديو ب�شكل �شحيح

المجهر Leica M530 OHX غير متوازن ب�شكل 

�شحيح

تم تغيير و�شعية الملحق التكميلي بعد اإجراء 

الموازنة.

tt.)22 انظر �شفحة( Leica M530 OHX قم بموازنة المجهر

tt اأثناء اإجراء العملية AC/BC قم باإجراء موازنة 

)انظر �شفحة 25(.

.Leica M530 OHX في تعذر موازنة المجهر Leica M530 OHX تمت موازنة المجهر

و�شع النقل.

tt بعيدا عن و�شع النقل واأعد Leica M530 OHX حرك المجهر

موازنته.

ا�شغط على زر اإعادة �شبط نظام tt.AutoIrisنظام AutoIris م�شبوط على و�شعية التجاوزنظام Iris ال يتبع التكبير

تمت معاوقة وحدة االإدارة الطارئة لم�شافة م�شافة العمل ال تتغير

العمل بوا�شطة الغالف

tt.قم بتحرير مجموعة االإدارة الطارئة لم�شافة العمل

راجع اإعدادات الوظيفة tt .Leica FocusLockتم تفعيل الوظيفة Leica FocusLock.تعذر �شبط م�شافة العمل بالمجهر.

ا�شتثناء: اأثناء عملك با�شتخدام مياداة مجهرية تعمل بالليزر تم 

فيها برمجة هذه الوظيفة لدواعي ال�شالمة.

تظهر ال�شورة مظللة الحواف عن النظر اإليها 

عبر المجهر ومجال االإ�شاءة يقع خارج مجال 

الروؤية.

قم بتركيب الملحقات بدقة في الحوامل )انظر �شفحة tt.)20لم يتم تركيب الملحقات بدقة.

انف�شل قاطع الدائرة وانقطع التيار الجهاز ينطفئ، ال يوجد كهرباء بالنظام

الكهربائي.

tt اأعد ت�شغيل الجهاز مرة اأخرى. �شيوؤدي ذلك اإلى اإعادة �شبط

قاطع الدائرة.

tt.Leica اإذا تكرر هذا االأمر، يرجى اإبالغ مركز خدمة
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اأعطال الملحقات للتوثيق 13.2

طريقة الإ�سالحال�سببالعطل

لم يتم �شبط التركير بالمجهر اأو مهايئ الڤيديو �شور الڤيديو غير مركزة.

ب�شكل دقيق.

tt.ا�شبط التركيز بدقة، وا�شتخدم ال�شبكية عند اللزوم

tt قم باإجراء ت�شحيح ديوبتري وفقا للتعليمات

بكل دقة.

ر�شائل االأخطاء على وحدة التحكم 13.3

عند ر�شد خطاأ من قبل وحدة التحكم، ي�شيء الزر االأ�شفر "Check" )الفح�ص(.

tt.)الفح�ص( "Check" ا�شغط على زر

فتظهر قائمة بر�شائل االأخطاء.

tt.)التاأكيد( "Confirm" لالإفادة باالطالع على اإحدى الر�شائل، اختر الر�شالة وا�شغط على زر

عندما ال يكون هناك اأي ر�شائل اأخطاء معلقة، ينطفئ الزر االأ�شفر "Check" )الفح�ص(.

طريقة الإ�سالحال�سببالر�سالة

بعد ت�شغيل اللمبة 1/2 المعيبة، قم بالفح�ص ttاللمبة 1/2 بها عطل."Check lamp 1/2" )افح�ص اللمبة 1/2(

واال�شتبدال.

 "Lamp 1/2 not sufficient for blue light (FL400) " 
))FL400( اللمبة 1/2 غير كافية لتوفير ال�شوء االأزرق(

ا�شتبدال اللمبة tt1/2اللمبة 1/2 �شعيفة االإ�شاءة

 "Lamp 1/2 not sufficient for white light" 
)اللمبة 1/2 غير كافية لتوفير ال�شوء االأبي�ص(

ا�شتبدال اللمبة tt1/2اللمبة 1/2 �شعيفة االإ�شاءة

افح�ص كابل التو�شيل المعني من حيث التثبيت ttتم ف�شل كابل التو�شيل اأو به عيب."Device not available" )الجهاز غير متوفر(

ال�شليم واالأداء الوظيفي ال�شليم.

tt.Leica ات�شل بوكيل �شركة

 "No connection to Docu System" 
) Docu ال يوجد ات�شال بالنظام(

افح�ص كابل التو�شيل المعني من حيث التثبيت ttتم ف�شل كابل التو�شيل اأو به عيب.

ال�شليم واالأداء الوظيفي ال�شليم.

tt.Leica ات�شل بوكيل �شركة

 "Rear load too high! " 
)الحمل الخلفي كبير للغاية(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب الخلفي ttتعذر موازنة الملحقات الم�شتخدمة.

لحامل الوحدات الب�شرية.

 "Front load too high! " 
)الحمل االأمامي كبير للغاية(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب االأمامي ttتعذر موازنة الملحقات الم�شتخدمة.

لحامل الوحدات الب�شرية.

"Left hand side load to high! " 
)الحمل مرتفع للغاية على الجانب االأي�شر(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب االأي�شر ttتعذر موازنة الملحقات الم�شتخدمة.

لحامل الوحدات الب�شرية.

"Right hand side load to high! " 
)الحمل مرتفع للغاية على الجانب االأيمن(

قم بتقليل الحمل الواقع على الجانب االأيمن ttتعذر موازنة الملحقات الم�شتخدمة.

لحامل الوحدات الب�شرية.

"Illumination unit not closed" 
)وحدة االإ�شاءة غير مغلقة(

باب الو�شول اإلى وحدة االإ�شاءة غير مغلق.

الزر االن�شغاطي لت�شغيل/اإطفاء االإ�شاءة يوم�ص.

tt اأغلق باب الو�شول اإلى وحدة االإ�شاءة وقم

بتاأمينه با�شتخدام مقب�ص الغلق.

ات�شل بوكيل �شركة Luxmeter is defective"tt.Leica" )اللك�شميتر به عطل(

"Microscope device controller not available" 
)متحكم المجهر غير متوفر(

tt.Leica ات�شل بوكيل �شركة
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الموا�شفات 14

البيانات الكهربائية 14.1

و�شلة كهرباء المجهر 

Leica M530 OHX
1200 فلط اأمبير

100–240 فلط~ 60/50 هرتز
قاطع دائرة مدمج

الفئة 1فئة الحماية

14.2 Leica M530 المجهر

خ�شائ�ص المجهر 14.2.1

درجة التكبير 6:1، اآليالتكبير

العد�شة ال�شيئية / 

م�شافة العمل

225-600 مم، عد�شة اآلية متعددة البوؤر، قابلة لل�شبط 
با�شتمرار، 

اإمكانية ال�شبط اليدوي

عد�شات عينية وا�شعة المجال لالأ�شخا�ص ذوي النظارات العد�شات العينية

�شبط ديوبتري بمقدار 8.3× و 10× و 12.5× 

±5 من اإعدادات الدايوبتر، 
كاأ�ص عين قابل لل�شبط

 نظام اإ�شاءة م�شمم خ�شي�شا للتطبيقات الجراحية الدقيقة، االإ�شاءة

 مجال اإ�شاءة ذو قطر دائم التغير مع توزيع ال�شوء ال�شبابي.

اإ�شاءة قابلة للتعديل با�شتمرار في ظل درجة حرارة 

ثابتة للون

AutoIris قطر مجال اإ�شاءة مدمج واأوتوماتيكي ومتزامن التكبير، نظام 

مع ميزتي التجاوز اليدوي واإعادة ال�شبط

 لمبة زينون فائقة القدرة 400 واط، الم�شباح الرئي�شي

تعمل عبر االألياف الب�شرية

لمبة زينون قو�شية 400 واط مع جزء اإ�شافي فائق م�شباح الطوارئ

الجهد الكهربائي 

BrightCare Plus وظيفة اأمان تعمل عن طريق تحجيم ال�شطوع اعتمادا وظيفة

على الم�شافة،

يتحكم بها اللك�شميتر المدمج

SpeedSpot شبط التركيز ب�شماعدة الليزر ل�شبط و�شعية المجهر نظام�

ب�شرعة ودقة

الفئة 2  الليزر 

الطول الموجي  635 نانومتر

<1 ميللي واط القدرة الب�شرية 

متوفر للم�شاعد الخلفيالتركيز الدقيق

×1.4م�شاعف التكبير

م�شت�شعر االأ�شعة تحت 

الحمراء

Leica HD C100 للتحكم عن بعد في المجهر

البيانات الب�شرية 14.2.2

التكبير

اأنابيب ثنائية العين ذات 

f162.66 بعد بوؤري

م�سافة العمل

600 مم225 مم

Mtot]مم  FoVMtot]مم  FoV

عد�سة 

عينية ×8.3

1.60114.50.80230.4الحد االأدنى

9.619.14.838.4الحد االأق�شى

عد�سة 

عينية ×10

1.92109.30.96219.9الحد االأدنى

11.518.25.736.7الحد االأق�شى

عد�سة عينية 

12.5×

2.4088.51.19178.0الحد االأدنى

14.414.77.229.7الحد االأق�شى

التكبير

اأنابيب ثنائية العين ذات 

f170.0 بعد بوؤري

م�سافة العمل

600 مم225 مم

Mtot]مم  FoVMtot]مم  FoV

عد�سة 

عينية ×8.3

1.68109.40.83220.2الحد االأدنى

10.118.25.036.7الحد االأق�شى

عد�سة 

عينية ×10

2.01104.41.0210.2الحد االأدنى

12.117.46.035.0الحد االأق�شى

عد�سة عينية 

12.5×

2.5184.51.25170.1الحد االأدنى

15.114.17.528.35الحد االأق�شى

التكبير الكلي   Mtot
مجال الروؤية  FoV

درجة التفاوت للقيم الواردة بعاليه هي %5±

اأنبوب ثنائي 

العين

رقم البندالبعد البوؤري

 A النوعf162.66  ،10448088 ،10446575 ،10447701
10446618 ،10446587 ،10446574

 B النوعf170.010448217 ،10448159 ،10446797

الخيارات المتوفرة 14.2.3

جهاز Leica M530 المزود بلوحة علوية

وحدة مراقبة التفلور 

Leica FL400
Leica FL400 وحدة فلتر المراقبة

وحدة مراقبة التفلور 

Leica FL800 (PAL) 
وحدة مراقبة التفلور 

Leica FL800 (NTSC) 

Leica FL800 وحدة فلتر المراقبة
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IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

IVA530 عر�ص �شتريو كامل للجراح الرئي�شيوحدة

عر�ص �شبه ا�شتريو للم�شاعدين الجانبيين

)SD اأو HD( لتو�شيل الكاميرا C قاعدة

ULT530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

ULT530 عر�ص ا�شتريو كامل للجراح الرئي�شي والم�شاعد الخلفيجهاز

عر�ص �شبه ا�شتريو للم�شاعدين الجانبيين

(Leica HD C100) اختياري: كاميرا مدمجة فائقة الدقة

Leica FL800 ULT الوحدةLeica FL800 ULT مع وظيفة ULT وحدة

Leica GLOW800 الوحدةGLOW800 مع وظيفة ULT الوحدة

 Leica FL400 الوحدة

M530 للمجهر

Leica FL400 وحدة فلتر المراقبة

 Leica FL560 الوحدة

M530 للمجهر

Leica FL560 وحدة فلتر المراقبة

Leica FL400/ الوحدة

M530 للمجهر FL560
Leica FL400/FL560 وحدة فلتر المراقبة

14.2.4 Leica M530 حامل المجهر الجراحي

مدى دوران الوحدات 

الب�شرية

°540

50° اإلى الي�شار / 50° اإلى اليمينمدى الميل الجانبي

مدى الميل الأعلى 

واأ�شفل

°120+ /°30–

 �شرعة الحركة 

XY االأفقية والراأ�شية

�شرعة اأفقية وراأ�شية XY مرتبطة بالتكبير

المحاور A و B و C اأوتوماتيكية بالكامل، ويمكن الموازنة

ت�شحيح كل منها يدويا

مكبح واحد لكل محور A/Bالمكابح

C مكبح واحد للمحور

لمبة LED لبيان الحالة في و�شعية التفلورالموؤ�شر

لمبة LED لبيان حالة ت�شجيل الڤيديو

 م�شت�شعر االأ�شعة 

تحت الحمراء

Leica HD C100 للتحكم عن بعد في الكاميرا الخارجية

IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

لتو�شيل كاميرا ڤيديو خارجية بقاعدة C، يف�شل اأن مهايئ ڤيديو مدمج

تكون ذات م�شت�شعر مقا�ص 1/3 بو�شة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الروؤية خا�شية

للجراح االأ�شا�شي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

لالأنبوب ثنائي العين للجراح االأ�شا�شي

قابل لالختيار، ي�شارا اأو يميناالم�شاعد الجانبي

67% للجراحتوزيع ال�شوء
23% للم�شاعد الجانبي

C 10% لمنفذ القاعدة

ULT530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

كاميرا مدمجة لل�شوء 

المرئي

جهاز Leica HD C100 مع �شا�شة مدمجة 1/2.8 بو�شة 

ومعالج تقدمي CMOS اأحادي ال�شريحة )اختياري(

FusionOptics لزيادة عمق مجال الروؤية خا�شية

للجراح الرئي�شي والم�شاعد الخلفي

للم�شاعد الخلفي، عمق مدى الروؤية ±5تركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

لالأنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�شي والم�شاعد الخلفي

50% للجراح الرئي�شي،توزيع ال�شوء
تبادلي بين الم�شاعدين:

اإما 15% للم�شاعد الجانبي

اأو 30% للم�شاعد الخلفي

يمكن تركيب الوحدة Leica CaptiView بين المجهر اال�شتخدام

ULT530 والوحدة Leica M530
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Leica FL800 ULT المزود بوحدة Leica M530 جهاز

كاميرا مدمجة لل�شوء 

المرئي

جهاز Leica HD C100 مع �شا�شة مدمجة 1/2.8 بو�شة 

ومعالج تقدمي CMOS اأحادي ال�شريحة )اختياري(

كاميرا ڤيديو مدمجة فائقة الح�شا�شية تعمل باالأ�شعة الكاميرا

تحت الحمراء مزودة بم�شت�شعر CCD مقا�ص 1/2 بو�شة

FL800 مدمجةفلتر مراقبة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الروؤية خا�شية

للجراح الرئي�شي والم�شاعد على الجهة المقابلة

عمق مجال الروؤية ±5، للم�شاعد الخلفيتركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

لالأنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�شي والم�شاعد الخلفي

50% للجراح الرئي�شي،توزيع ال�شوء
تبادلي بين الم�شاعدين:

اإما 20% للم�شاعد الجانبي

اأو 40% للم�شاعد الخلفي

يمكن تركيب الوحدة Leica CaptiView بين المجهر اال�شتخدام

FL800 ULT والوحدة Leica M530

GLOW800 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

 كاميرا مدمجة 

لل�شوء المرئي

× 2 م�شت�شعر CMOS  1/1.2بو�شة

كاميرا تعمل باالأ�شعة 

تحت الحمراء

CMOS 1/1.2 بو�شة

وحدة فلتر المراقبة 

GLOW800
مدمجة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الروؤية خا�شية

للجراح الرئي�شي والم�شاعد على الجهة المقابلة

عمق مجال الروؤية ±5، للم�شاعد الخلفيتركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

لالأنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�شي والم�شاعد الخلفي

50% للجراح الرئي�شي،توزيع ال�شوء
تبادلي بين الم�شاعدين،

اإما 20% للم�شاعد الجانبي

اأو 40% للم�شاعد الخلفي

يمكن تركيب الوحدة CaptiView بين المجهر Leica M530 اال�شتخدام

GLOW800 والوحدة

المجهر Leica M530 المزود بوحدة Leica FL400 المخ�س�سة 

 M530 المخ�س�سة للمجهرين Leica FL560 الوحدة/M530 للمجهر 

Leica FL800 ULT و

كاميرا مدمجة لل�شوء 

المرئي

جهاز Leica HD C100 مع �شا�شة مدمجة 1/2.8 بو�شة 

ومعالج تقدمي CMOS اأحادي ال�شريحة )اختياري(

 فلتر مراقبة

FL400/FL560
مدمجة

FusionOptics لزيادة عمق مجال الروؤية خا�شية

للجراح الرئي�شي والم�شاعد على الجهة المقابلة

عمق مجال الروؤية ±5، للم�شاعد على الجهة المقابلةتركيز دقيق يدوي

مهايئ مدمج يدور 

بزاوية °360

ثنائي العين للجراح الرئي�شي والم�شاعد على الجهة 

المقابلة

50% للجراح الرئي�شي،توزيع ال�شوء
تبادلي بين الم�شاعدين:

اإما 20% للم�شاعد الجانبي

اأو 40% للم�شاعد بالجهة المقابلة

 ُتركب الوحدة Leica CaptiView بين الوحدةاال�شتخدام

Leica FL400/Leica FL560 للمجهر M530 والوحدة 
Leica FL800 ULT

مقا�ص �سورة الكاميرا بالن�سبة لمجال الروؤية

• كاميرا ال�شوء 
المرئي

 • كاميرا جهاز
Leica FL800 ULT NIR

GÒeÉµdG IQƒ°U ¢SÉ≤e

ájDhôdG ∫É›

ájDhôdG ∫É›

يظهر بال�شكل مقا�ص �شورة الكاميرا فيما يتعلق بمجال الروؤية 

لكاميرا الڤيديو وكاميرا جهاز Leica FL800 ULT NIR. يرجى مالحظة 

اأن مجال الروؤية ال يتم تغطيته بالكامل من قبل نظام التوثيق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع اإلى اأدلة الت�شغيل ذات ال�شلة.

14.2.5 IGS نظام

بنية مفتوحة الأنظمة IGSالواجهة/التوافق

.Leica يرجى اال�شتف�شار لدى الوكيل المحلي ل�شركة
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14.3 Leica OHX المن�شة االأر�شية

من�شة اأر�شية مزودة ب�شت مكابح كهرومغناطي�شيةالطراز

690 × 690 مم مع اأربع عجالت دوارة 360° ذات قطر 150 القاعدة
مم لكل منها، ومكبح واحد لتاأمين الوقوف

الموزانة االأوتوماتيكية: الموازنة االأوتوماتيكية التامة الموازنة

للمن�شة والعد�شات

نظام موازنة اأوتوماتيكي اأثناء العمليات AC/BC ذو موزانة اأثناء العمليات

محورين AC و BC )غير متوفر لليابان(

وحدة التحكم في 

المن�شة االأر�شية

 جيل جديد من اللوحات اللم�شية.

اأحدث اإلكترونيات التحكم لتوفير ال�شيطرة الم�شتمرة 

 على جميع وظائف الموتور و�شدة االإ�شاءة. 

LCD البيانات مو�شحة على �شا�شة عر�ص 

وظيفة االأمان BrightCare Plus مدمجة لتحديد �شدة 

 االإ�شاءة وفقا لم�شافة العمل.

.ISUS™ نظام تثبيت ذكي 

خيارات قوائم على اأ�شا�ص برنامج فريد من نوعه 

الإمكانية اإجراء تهيئات خا�شة لكل م�شتخدم، مع نظام 

ت�شخي�ص اأعطال اإلكتروني مدمج ودعم فني للم�شتخدم. 

 مفاتيح برمجية م�شتقلة لالإ�شاءة والموازنة االأوتوماتيكية.من�شة وحدة التحكم

 مبين لو�شعيات االإ�شاءة الرئي�شية/االحتياطية والتفلور.

بنية مفتوحة الإمكانية اإجراء التحديثات الم�شتقبلية 

للبرمجيات.

نظام اإ�شاءة زينون ثنائي اللمبات القو�شية و�شاحن م�شدر االإ�شاءة

اأوتوماتيكي �شريع للمبات.

مقب�ص م�شد�شي مزود بع�شر وظائف للتكبير وم�شافة عنا�شر التحكم

العمل وزر "All Brakes" )جميع المكابح( يقوم بتحرير 

�شت مكابح ومقب�ص جانبي يقوم بتحرير مجموعة 

المكابح المختارة واإمالة جانبية اآلية (XY). جميع 

 االأزرار قابلة للتعيين بحرية كاملة فيما عدا الزر 

 "All Brakes" )جميع المكابح(.
 مفتاح فموي لتحرير مجموعة المكابح المختارة..

المفتاح القدمي والمفتاح اليدوي.

مجهز الإمكانية دمج نظام كاميرا ڤيديو ونظام ت�شجيل توثيق مدمج

 رقمي. 

بنية مفتوحة

مو�شالت مدمجة متعددة للڤيديو ونظام IGS والتحكم المو�شالت

في نقل البيانات. م�شدر كهرباء داخلي 12 فلط تيار 

م�شتمر اأو 19 فلط تيار م�شتمر اأو 24 فلط تيار م�شتمر 

واأطراف تو�شيل بالتيار المتردد

بطول 700 مم وذراع مرن باأربعة محاور للدوران حامل ال�شا�شة

واالإمالة لحمل �شا�شة ڤيديو اختيارية

جميعها ذات بنية معدنية �شلبةالخامات

مطلي بطالء م�شاد للميكروباتنظام طالء ال�شطح

في و�شعية التخزين: 1945 مماالرتفاع االأق�شى

1925 مم بحد اأق�شىمدى الكابولي

بحد اأدنى 6.7 كجم، بحد اأق�شى 12.2 كجم من واجهة الحمل

الحلقة المتراكبة للمجهر

حوالي 320 كجم دون تحميلالوزن

الظروف المحيطة 14.4

+10°م اإلى +40°م في حالة اال�شتخدام
+50°ف اإلى +104 ° ف 

30% اإلى 95% من الرطوبة الن�شبية 
800 مللي بار اإلى 1060 مللي بار من ال�شغط الجوي

 –40°م اإلى +70°م التخزين
–40°ف اإلى +158°ف 

10% اإلى 100% من الرطوبة الن�شبية 
500 مللي بار اإلى 1060 مللي بار من ال�شغط الجوي

–40°م اإلى +70°م النقل
 –40°ف اإلى +158°ف 

 10% اإلى 100% من الرطوبة الن�شبية 
500 مللي بار اإلى 1060 مللي بار من ال�شغط الجوي

الموا�شفات القيا�شية الم�شتوفاة 14.5

CE المطابقة لموا�سفات

موا�شفة االأجهزة الطبية EEC/93/42 �شاملة التعديالت. •

الت�شنيف: الفئة I، بالتوافق مع الملحق IX، القاعدة 1 والقاعدة 12 من  •

موا�شفة االأجهزة الطبية.

المعدات الطبية الكهربائية، الجزء 1: محددة ب�شكل عام بالن�شبة  •

 ،UL 60601-1 ،EN 60601-1 ،IEC 60601-1 لالأمان في الموا�شفات 

.CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 (2014)
 التوافق الكهرومغناطي�شي  •

.IEC 61000-3-2 ،EN 61000-3-2 ،EN 60601-1-2 ،IEC 60601-1-2
•  ،IEC60825-1  ،IEC 62366  :المطابقة لمعايير موحدة اأخرى 

.EN62471  ،IEC 62471  ،EN60825-1
الق�شم الطبي، ب�شركة Leica Microsystems (Schweiz) AG، حائز على  •

 ISO 13485 شهادات في نظام االإدارة وفقا للمو�شفات العالمية� 

و ISO 14001 المتعلقة باإدارة الجودة و�شمان الجودة.



الموا�شفات

المجهر Leica M530 OHX / الرقم المرجعي 219 745 10  / الإ�صدار 04  62

قيود اال�شتخدام 14.6

ال ي�شتخدم المجهر Leica M530 OHX اإال في الغرف المغلقة ويجب و�شعه 

على اأر�شية �شلبة.

المجهر Leica M530 OHX غير مالئم لتجاوز العتبات المرتفعة باأكثر من 

20 مم. لتحريك المجهر لعتبات تزيد على 20 مم، يمكن ا�شتخدام الخابور 
(1) المورد �شمن المحتويات. 

1

tt.شع الخابور (1) اأمام العتبة�

tt حرك المجهر الجراحي عبر العتبة في و�شعية النقل، وادفعه با�شتخدام

المقب�ص اليدوي.

 Leica M530 OHX بدون التجهيزات االإ�شافية، يمكن تحريك المجهر

متجاوزا العتبات على ارتفاع 5 مم كحد اأق�شى.

ملحوظة

قد تحدث اأ�سرار بالمجهر الجراحي Leica M530 OHX اأثناء النقل.

tt.ال تقم اأبدا بتحريك املن�شة يف احلالة املمتدة

tt.ال تقم اأبدا بلف الكابالت على االأر�شية

tt امتنع عن حتريك النظام على منحدرات تزيد زاوية ميلها على

10° اأو يف مناطق تزيد زاوية ارتفاعها عن °10.
tt.ال تقم باإمالة النظام بزاوية اأكرب من 10° واإال فقد ينقلب
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قائمة اأوزان التهيئات القابلة للموازنة 14.7

14.7.1 IVA530 المزود بوحدة Leica M530 المجهر

1

2

1 IVA530 المزود بوحدة Leica مجهر

2 Leica M530 حامل الوحدات الب�شرية

ملحوظة

.IVA530 تلف الوحدات الب�سرية لوحدة

tt Leica M530 ال ت�شتخدم مهايئ تكبري الڤيديو اأثناء ا�شتخدام املجهر

.IVA530 مع وحدة

1 اأو 2 م�شاعد جانبي، قابل 
للتحويل، مع وجود واحد فقط 

فعال

اأنبوب مائل

اأنبوب مائل

اأنبوب م�شتقيم

اأنبوب م�شتقيم

اأنبوب للمراقب الثاني

ملحق ا�شتريو

اأنبوب °0-°180

اأنبوب °30-°150

اأنبوب °45

اأنبوب °45

اأنبوب °30-°150

كاميرا

م�شاعف 

التكبير
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تجهيزات للمجهر Leica M530 OHX الرقم الم�سل�سل .................................. الحمل الأق�سى من واجهة الحلقة التركيبية للمجهر: 12.2 كجم

IVA530مع وحدة Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة/قيودال�سرحرقم البند

10448700Mحامل الوحدات الب�سرية 

Leica M530
2.52 كجم

      .                        

10448691MIVA530 0.82 كجموحدة      .                        

M اأنبوب ثنائي العين للجراح

الرئي�سي

قد يلزم �شبط اتجاه االأنابيب لموازنة النظام.

      .                        

10446797S اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II L النوع ،T °150-°30
0.81 كجمين�شح با�شتخدامه

      .                        

10446587S II النوع ،T 0.72 كجماأنبوب ثنائي العين م�شتقيم      .                        

10446618S ،°45 اأنبوب ثنائي العين مائل بزاوية

II النوع

0.56 كجم
      .                        

10446574SII النوع ،T 0.74 كجماأنبوب ثنائي العين مائل

10448088S اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II النوع ،T °180-°0
1.42 كجم

      .                        

10448668Oقطعة واحدة فقط، للجراح الرئي�شي فقط ومع م�شاعف التكبير

االأنبوب ثنائي العين 30°-150° فقط

0.28 كجم
      .                        

1xM
1xO

ت�شدر االإ�شاءة لوحدة مراقبة الجانب االأي�شر المراقبة الجانبية

                        .      اأو االأيمن فقط في نف�ص الوقت )مفتاح(

10446815S1.26 كجماأنبوب للمراقب الثاني      .                        

10448597S1.01 كجمملحق ا�شتريو      .                        

M اأنبوب ثنائي العين مركب

بملحق ا�ستريو

في حالة اختيار ملحق ا�شتريو

      .                        

10446797S اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II L النوع ،T °150-°30
0.81 كجمين�شح با�شتخدامه

      .                        

10446587S ،T اأنبوب ثنائي العين م�شتقيم 

 II النوع 

0.72 كجم
      .                        

10446618S ،°45 اأنبوب ثنائي العين مائل بزاوية

II النوع

0.56 كجم
      .                        

10446574SII النوع  ،T 0.74 كجماأنبوب ثنائي العين مائل      .                        

10448028O10x 0.10 كجم2 عد�شة عينية لكل اأنبوب ثنائي العينعد�شة عينية      .                        

10448125O8.3x 0.10 كجمعد�شة عينية      .                        

10443739O12.5x 0.10 كجمعد�شة عينية      .                        

Oبحد اأق�شى كاميرا واحدةالكاميرا      .                        

SC كاميرا مركبة على قاعدةLeica HD C100 0.12 كجمين�شح با�شتخدام: جهاز      .                        

تابع في ال�شفحة التاليةM = �شروري، O = اإ�شافي، S = اختياري

                        .      الحمل
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IVA530مع وحدة Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة / قيودال�سرحرقم البند

10448079Oمهايئ ليزر عام      .                        

Oموجه ليزر دقيق      .                        

O0-3 قطعة، )اأ�شا�شي، جانبي(فلتر الأ�شعة الليزر      .                        

10448245Oالمفتاح الفموي      .                        

10446058O0.22 كجمزجاج الحماية      .                        

OIGS 0.02 كجمهيكل نظام      .                        

                        .      تحميل من ال�شفحة ال�شابقة

M = �شروري، O = اإ�شافي، S = اختياري
الإجمالي

                        .      الحمل
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14.7.2 GLOW800 اأو Leica FL800 ULT اأو ULT530 المزود بوحدة Leica M530 جهاز

1 1

3

4

2

1 Leica M530 حامل الوحدات الب�شرية

2 GLOW800 اأو Leica FL800 ULT اأو الوحدة ULT530 الوحدة

3 GLOW800 اأو Leica FL800 ULT الوحدة

4 M530للمجهر Leica FL560 الوحدة/M530 للمجهر Leica FL400 الوحدة

ملحوظة

.ULT530 تلف الوحدات الب�سرية لجهاز

tt.ULT530 ال ت�شتخدم اأي مهايئ لتكبري الڤيديو مع الوحدة

�

5  Leica CaptiView وحدة

CaptiView

اختياري: م�شاعد جانبي

م�شاعف

التكبير

ملحق ا�شتريو

 اأنبوب للمراقب 

الثاني

اأنبوب مائل

اأنبوب م�شتقيم

اأنبوب °0-°180

اأنبوب °0-°180

اأنبوب °30-°150

اأنبوب °30-°150

اأنبوب °30-°150

اأنبوب °45
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تجهيزات للمجهر Leica M530 OHX الرقم الم�سل�سل .................................. الحمل الأق�سى من واجهة الحلقة التركيبية للمجهر: 12.2 كجم

ULT530 مع Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة / قيودال�سرحرقم البند

10448704MLeica M530 3.5 كجمحامل الوحدات الب�سرية      .                        

10448775SM530 للمجهر Leica FL560 0.48 كجمالوحدة      .                        

10448776S/M530 للمجهر Leica FL400 الوحدة

M530 للمجهر Leica FL560 الوحدة

0.50 كجم

      .                        

MLeica CaptiView 1.20 كجموحدة      .                        

MULT530 التو�سيل بجهاز      .                        

10449022SULT530 1.64 كجمجهاز      .                        

10449023SLeica FL800 ULT 1.76 كجمالوحدة      .                        

10448962SGLOW800 1.90 كجمالوحدة      .                        

Mقد يلزم �شبط اتجاه االأنابيب لموازنة النظام.اأنبوب ثنائي العين للجراح الرئي�سي      .                        

10446797S ،T °150-°30 اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II L النوع

0.81 كجمين�شح با�شتخدامه
      .                        

10448088S ،T °180-°0 اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II النوع

ن�شح با�شتخدامه )تظليل(
ُ
1.42 كجمال ي

      .                        

Mاأنبوب ثنائي العين للم�ساعد الخلفي      .                        

10446797S ،T °150-°30 اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II L النوع

0.81 كجمين�شح با�شتخدامه
      .                        

10448088S ،T °180-°0 اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II النوع

1.42 كجم
      .                        

O0 اأو 1 اأو 2 م�شاعد جانبيالمراقبة الجانبية      .                        

10446815S1.26 كجماأنبوب للمراقب الثاني      .                        

10448597S1.01 كجمملحق ا�شتريو      .                        

M اأنبوب ثنائي العين مركب

بملحق ا�ستريو

في حالة اختيار ملحق ا�شتريو

      .                        

10446797S ،T °150-°30 اأنبوب ثنائي العين بزاوية متغيرة

II L النوع

0.81 كجمين�شح با�شتخدامه
      .                        

10446587S II النوع ،T اأنبوب ثنائي العين م�شتقيم      .                        

10446618SII 0.56 كجماأنبوب ثنائي العين مائل بزاوية 45°، النوع      .                        

10446574SII النوع ،T 0.74 كجماأنبوب ثنائي العين مائل      .                        

10448668Oقطعة واحدة فقط، للجراح الرئي�شي فقط م�شاعف التكبير

ومع االأنبوب ثنائي العين 30°-150° فقط 

)تظليل(

0.28 كجم

      .                        

10449016OULT530 للوحدة Leica HD C100 جهاز     

تابع في ال�شفحة التاليةM = �شروري، O = اإ�شافي، S = اختياري

                        .      الحمل



الموا�شفات
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ULT530 مع Leica M530 التركيبتجهيزات لجهاز

الإجمالي#الوزنملحوظة / قيودال�سرحرقم البند

10448079Oمهايئ ليزر عام    .                        

Oموجه ليزر دقيق    .                        

O0-4 قطعة، )اأ�شا�شي، خلفي، جانبي(فلتر الأ�شعة الليزر    .                        

10448028O10x 0.10 كجم2 عد�شة عينية لكل اأنبوب ثنائي العينعد�شة عينية    .                        

10448125O8.3x 0.10 كجمعد�شة عينية    .                        

10443739O12.5x 0.10 كجمعد�شة عينية    .                        

10448245O0.22 كجمالمفتاح الفموي    .                        

10446058O0.02 كجمزجاج الحماية    .                        

OIGS هيكل نظام    .                        

                        .    تحميل من ال�شفحة ال�شابقة

M = �شروري، O = اإ�شافي، S = اختياري
الإجمالي

                        .    الحمل

ملحوظة

.ULT530 تلف الوحدات الب�سرية لجهاز

tt Leica M530 ال ت�شتخدم مهايئ تكبري ڤيديو اأثناء ا�شتخدام املجهر

.ULT530 مع الوحدة



الموا�شفات
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ر�شومات تو�شيح االأبعاد 14.8

±270°

±50°

±40°

±50°

+120° -30°

max. 1925

2685

1200

19
45

االأبعاد بالمللي متر
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43
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85
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60

690×690

االأبعاد بالمللي متر
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(EMC) اإقرار الجهة ال�شانعة ب�شاأن التوافق الكهرومغناطي�شي

15 (EMC) اإقرار الجهة ال�شانعة ب�شاأن التوافق الكهرومغناطي�شي

ا لال�شتخدام يف النطاقات ال�شناعية وامل�شت�شفيات )املوا�شفة CISPR 11 الفئة A(. واإذا مت ا�شتخدامه 
ً
خ�شائ�ص انبعاثات هذا اجلهاز جتعله منا�شب

يف بيئة �شكنية )يلزم معها عادًة ا�شتيفاء متطلبات املوا�شفة CISPR 11 الفئة B(، فقد ال يقدم هذا اجلهاز حماية منا�شبة خلدمات االت�شال عرب 

الرتددات الال�شلكية. وقد يحتاج امل�شتخدم اإىل اتخاذ تدابري مقللة الآثار ذلك، مثل تغيري مكان اأو اإعادة توجيه اجلهاز.

.EN 60601-1-2 ت�شتند وثيقة »الدليل االإر�شادي وبيان اجلهة ال�شانعة« هذه اإىل املوا�شفة

15.1 :EN 60601-1-2 الجدول 1 من الموا�شفة

الدليل الإر�سادي وبيان الجهة ال�سانعة - النبعاثات الكهرومغناطي�سية

 المجهر الجراحي Leica M530 OHX مخ�ش�ص للعمل في بيئة تت�شم بالموا�شفات االآتية. 

يجب على العميل اأو م�شتخدم المجهر Leica M530 OHX التحقق من عمله في بيئة مالئمة.

البيئة الكهرومغناطي�سية - دليل اإر�ساديالتوافقاختبار النبعاثات

CISPR 11 ترددات ال�شلكية اإال المجموعة 1 انبعاثات الترددات الال�شلكية وفقا للموا�شفة Leica M530 OHX شتخدم بالمجهر الجراحي�
ُ
ال ي

للوظائف الداخلية فقط. لذا، فاإن انبعاثات الترددات الال�شلكية تعد 

منخف�شة للغاية ولن ت�شبب على االأرجح ت�شوي�ص لالأجهزة االإلكترونية 

المحيطة. 

CISPR 11 انبعاثات الترددات الال�شلكية وفقا للموا�شفةA مالئم لال�شتخدام في المن�شاآت غير المخ�ش�شة الفئة Leica M530 OHX المجهر

لل�شكن اأو في تلك المباني ذات ال�شلة المبا�شرة بال�شبكة الكهربائية 

المحلية منخف�شة الجهد والتي تقوم باالإمداد الكهربائي للمباني 

الم�شتخدمة في االأغرا�ص ال�شكنية.

IEC 61000-3-2 انبعاثات التيارات التوافقية طبقا للموا�شفةA الفئة

IEC 61000-3-3 متوافقانبعاثات ارتفاع/تذبذب الجهد طبقا للموا�شفة
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(EMC) اإقرار الجهة ال�شانعة ب�شاأن التوافق الكهرومغناطي�شي

15.2 :EN 60601-1-2 الجدول 2 من الموا�شفة

الدليل الإر�سادي وبيان الجهة ال�سانعة - الحماية من النبعاثات الكهرومغناطي�سية

 المجهر الجراحي Leica M530 OHX مخ�ش�ص للعمل في بيئة تت�شم بالموا�شفات االآتية. 

يجب على العميل اأو م�شتخدم المجهر Leica M530 OHX التحقق من عمله في بيئة مالئمة.

في حالة تعر�ص المجهر الجراحي Leica M530 OHX الأي نوع من اأنواع الت�شوي�ص االآتية، قد تالحظ بع�ص االآثار االآتية:

- ارتعا�ص/�شجيج بال�شا�شة فائقة الو�شوح

- انقاطعات بال�شا�شة فائقة الو�شوح

ال توؤثر اأي من االآثار ال�شابقة على االأداء االأ�شا�شي اأو على م�شتوى �شالمة وفعالية المجهر الجراحي Leica M530 OHX. ال يوجد خطر متوقع غير مقبول على الم�شتخدم 

اأو المري�ص اأو البيئة.

البيئة الكهرومغناطي�سية - دليل اإر�ساديم�ستوى التوافقم�ستوى الختبار IEC 60601اختبار المناعة

تفريغ ال�شحنات الكهربائية 

اال�شتاتيكية (ESD) طبقا 

IEC 61000-4-2 للموا�شفة

± 8 كيلو فلط من التفريغ الكهربائي 
 بالتالم�ص

± 15 كيلو فلط من التفريغ 
الكهربائي عبر الهواء 

± 8 كيلو فلط من التفريغ الكهربائي 
 بالتالم�ص

± 15 كيلو فلط من التفريغ 
الكهربائي عبر الهواء 

يجب اأن تكون االأر�شيات خ�شبية اأو خر�شانية اأو من 

ال�شيراميك. اإذا كانت االأر�شيات مغطاة بمادة 

�شناعية، فيجب اأن تكون الرطوبة الن�شبية 30% على 

االأقل. 

الحماية �شد التيارات 

الكهربائية ال�شريعة العابرة/

االرتفاعات طبقا للموا�شفة 

 IEC 61000-4-4

± 2 كيلو فلط لخط االإمداد 
 الكهربائي 

± 1 كيلو فلط لخطوط الدخل 
والخرج

± 2 كيلو فلط لخط االإمداد 
 الكهربائي 

± 1 كيلو فلط لخطوط الدخل 
والخرج

يجب اأن تكون جودة ال�شبكة الكهربائية مماثلة لتلك 

الم�شتخدمة في بيئة تجارية قيا�شية اأو م�شت�شفى.

موجات ارتفاع التيار طبقا 

IEC 61000-4-5 للموا�شفة

 ± 1 كيلو فلط في النمط الفرقي  

± 2 كيلو فلط في النمط العادي

 ± 1 كيلو فلط في النمط الفرقي  

± 2 كيلو فلط في النمط العادي

يجب اأن تكون جودة ال�شبكة الكهربائية مماثلة لتلك 

الم�شتخدمة في بيئة تجارية قيا�شية اأو م�شت�شفى.

انخفا�ص الجهد واالنقطاعات 

الق�شيرة واالرتفاعات في 

اإمداد الجهد طبقا للموا�شفة 

 IEC 61000-4-11

)UT 95% انخفا�ص في<( UT % 5> 
 لن�شف دورة 

 )UT60% انخفا�ص في( UT %40 
 لخم�ص دورات 

)UT 30% انخفا�ص في( UT %70 
 لخم�ص وع�شرين دورة 

 )UT95% انخفا�ص في<( UT %5> 
لخم�ص ثوان 

30/25 دورة 
 
%70 UT 

12/10 دورة   %40 UT 

6/5 دورة   %40 UT 

0.5/0.5 دورة   %0 UT 

1/1 دورة   %0 UT 

300/250 دورة   %0 UT

يجب اأن تكون جودة ال�شبكة الكهربائية مماثلة لتلك 

الم�شتخدمة في بيئة تجارية قيا�شية اأو م�شت�شفى. 

لمدة 5 ثوان، 
 
%5 UT في حالة حدوث انقطاعات مقدارها

يتوقف المجهر الجراحي Leica M530 عن العمل 

ويجري اإعادة ت�شغيله اأوتوماتيكيا. ويمكن اإعادته 

 اإلى الو�شع الذي كان عليه قبل حدوث الت�شوي�ص.

 Leica M530 في حالة رغبة م�شتخدم المجهر الجراحي

OHX ا�شتمرار عمل المجهر حتى في حالة انقطاع 
ن�شح بتوفير م�شدر كهرباء اإ�شافي 

ُ
الكهرباء، ي

للمجهر الجراحي مثل م�شدر الكهرباء غير المنقطع 

(UPS) اأو بطارية احتياطية. 

المجاالت المغناطي�شية 

المتولدة من تردد الكهرباء 

)60/50 هرتز( طبقا للموا�شفة 

 IEC 61000-4-8

30 اأمبير/دقيقة3 اأمبير/دقيقة 

وحدة UT هي الجهد الكهربائي المتردد قبل تنفيذ اختبار الم�شتوى.ملحوظة 
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(EMC) اإقرار الجهة ال�شانعة ب�شاأن التوافق الكهرومغناطي�شي

15.3 :EN 60601-1-2 الجدول 4 من الموا�شفة

Leica M530 OHX الم�سافة الفا�سلة المو�سى بها بين اأجهزة الت�سال الال�سلكي النقالة والمحمولة والمجهر الجراحي

المجهر الجراحي Leica M530 OHX مخ�ش�ص لال�شتخدام في بيئة كهرومغناطي�شية يتم فيها التحكم في الت�شوي�ص الناجم عن الترددات الال�شلكية. من الممكن اأن 

ي�شاهم العميل اأو م�شتخدم المجهر الجراحي Leica M530 OHX في تجنب الت�شوي�ص الكهرومغناطي�شي من خالل الحفاظ على الحد االأدنى من الم�شافة الفا�شلة بين 

اأجهزة االت�شال الال�شلكي المتنقلة/المحمولة )اأجهزة االإر�شال( والمجهر الجراحي، اعتمادا على ناتج القدرة من جهاز االت�شال، كما هو مبين فيما يلي.

الم�سافة الفا�سلة وفقا لتردد جهاز الإر�سال بالمتر

القدرة الق�سوى لخرج جهاز 

الإر�سال بالواط

150 كيلوهرتز اإلى 80 ميجاهرتز
d = 2.4 √P بالمتر

80 ميجاهرتز اإلى 800 ميجاهرتز
d = 2.4 √P بالمتر

800 ميجاهرتز اإلى 2.5 جيجاهرتز
d = 2.4 √P بالمتر

0.010.240.240.24

0.10.80.80.8

12.42.42.4

108.08.08.0

10024.024.024.0

بالن�شبة الأجهزة االإر�شال الم�شنفة طبقا لقدرة الخرج الق�شوى غير المبينة بعاليه، يمكن تقدير الم�شافة الفا�شلة المو�شى بها بالمتر (m) با�شتخدام المعادلة 

المطبقة على تردد جهاز الال�شلكي، حيث P هي قدرة الخرج الق�شوى لجهاز االإر�شال بوحدة الواط (W) طبقا لموا�شفات الجهة ال�شانعة لجهاز االإر�شال.

ملحوظة 1  قد ال ت�شري هذه االإر�شادات في بع�ص االأحيان. يتاأثر انت�شار الموجات الكهرومغناطي�شية بن�شبة االمت�شا�ص واالنعكا�ص من المباني 

والعنا�شر واالأ�شخا�ص.

 ،Leica M530 OHX يف حالة ا�شتخدام امللحقات والكابالت غري املحددة بدليل اال�شتعمال هذا اأو غري معتمدة من اجلهة ال�شانعة للمجهر اجلراحي

قد ينجم عن ذلك تزايد االنبعاثات الكهرومغناطي�شية اأو انخفا�ص ن�شبة التوافق الكهرومغناطي�شي.

يجب اأال يتم ا�شتخدام املجهر اجلراحي Leica M530 OHX مبا�رصة بالقرب من االأجهزة االأخرى. واإذا حتتم ت�شغيله بالقرب من اأجهزة اأخرى، يجب 

مراقبة تلك االأجهزة ل�شمان عمليها ب�شكل �شحيح يف هذه الو�شعية.
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ملحق 16

قائمة المراجعة قبل اإجراء العملية الجراحية 16.1

 .................................................................................................................................................................................................................... المري�ص 

 .................................................................................................................................................................................................................... الجراح 

 .................................................................................................................................................................................................................... التاريح 

تم الفح�ص / التوقيعالتفا�سيلالإجراءالخطوة

 افح�ص االأنابيب والعد�شات والملحقات للتوثيق ttتنظيف الملحقات الب�شرية1

)في حالة ا�شتخدامها( من حيث النظافة.

tt.تخل�ص من االأتربة واالت�شاخات

اأحكم تثبيت المجهر الجراحي Leica M530 OHX في مو�شعه ثم ttتركيب الملحقات2

قم بتركيب جميع الملحقات في المجهر بحيث ي�شبح جاهزا 

لال�شتخدام )انظر �شفحة 20(.

tt.ا�شبط و�شعية المقاب�ص ح�شب الرغبة

tt قم بتو�شيل المفتاح الفموي و/اأو المفتاح القدمي في حالة

ا�شتخدامه.

tt.افح�ص �شورة الكاميرا على ال�شا�شة واأعد �شبطها اإذا لزم االأمر

tt تحقق من وجود جميع التجهيزات في مكانها ال�شحيح 

)جميع االأغطية مركبة، االأبواب مغلقة(.

افح�ص اإعدادات االأنبوب والعد�شة العينية للم�شتخدم المحدد.ttفح�ص اإعدادات االأنبوب المجهري3

افح�ص و�شلة كابل االألياف الب�شرية لحامل الوحدات الب�شرية.ttالفح�ص الوظيفي4

tt.قم بتو�شيل كابل الكهرباء

tt.قم بت�شغيل المجهر

tt.قم بت�شغيل م�شباح االإ�شاءة بوحدة التحكم

tt.اترك الم�شباح م�شاءا لمدة 5 دقائق على االأقل

tt راجع تاريخ اإنتاج اللمبة وتحقق اأن فترة العمر المتبقية كافية

للجراحة الم�شتهدفة.

tt.ا�شتبدال الم�شابيح التالفة قبل اإجراء الجراحة

tt.افح�ص جميع الوظائف بالمقاب�ص والمفتاح القدمي

tt.افح�ص اإعدادات الم�شتخدم بوحدة التحكم للم�شتخدم المحدد

قم بموازنة المجهر Leica M530 OHX )انظر �شفحة tt.)22الموازنة5

tt جميع المكابح( على المقب�ص( "All Brakes" ا�شغط على زر

وافح�ص الموازنة.

 ركب االأجزاء واالأغلفة المعقمة في حالة ا�شتخدامها ttدرجة التعقيم6

)انظر �شفحة 28(.

tt.كرر عملية الموازنة

�شع المجهر الجراحي Leica M530 OHX على طاولة الجراحة tt�شبط مو�شع طاولة الجراحة7

ح�شب اللزوم وقم بتاأمين مكبح القدم )انظر �شفحة 27(.
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