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Visualização ideal
Conte com imagens nítidas de alto 
contraste com um campo de visão de 
iluminação ideal, p. ex. durante uma 
cirurgia de catarata, para procedi mentos 
eficientes, precisos e seguros.

Páginas 4–5

Conforto e versatilidade
Trabalhe ergonomicamente e sinta-se 
bem graças ao M822 e seus acessórios.  
O sistema flexível oferece liberdade  
para adaptação da configuração para 
outras cirurgias.

Páginas 6–7

Fluxos de trabalho não interrompidos
Ajuste o microscópio rapidamente e trabalhe 
perfeitamente com as configurações progra-
madas durante os procedimentos completos. 
O M822 irá ajudar em seu fluxo de trabalho 
clínico do início ao fim.

Páginas 8–9



Imagens com cor natural, ótima profundidade de campo e alto contraste são essenciais para o sucesso da cirurgia 
oftalmológica. O Microscópio cirúrgico oftalmológico M822 da Leica Microsystems permite ver sempre bem, tanto em 
cirurgias oftalmológicas anteriores quanto posteriores, graças à sua visualização ideal, com base nas ópticas premium 
Leica e ao seu sistema de iluminação duplo.

Projetado pensando em seu conforto, o M822 oferece uma ampla gama de canhões binoculares ergonômicos, que permitem 
a você ajustar o microscópio ao seu físico. Além disso, o M822 é versátil e faz interface com uma ampla gama de sistemas 
de visualização e acessórios, ajudando a executar uma variedade de cirurgias oftalmológicas. 

Com funções específicas do microscópio para fácil ajuste e operação, o M822 permite a você e à sua equipe trabalhar de 
forma muito eficiente, especialmente durante a configuração entre as cirurgias. Configurações pré-programadas e funções 
especiais ajudam a realizar cirurgias oftalmológicas precisas e seguras sempre com um fluxo de trabalho não interrompido.

“O desafio diário em minhas cirurgias de segmento anterior  
é conseguir ver bem, porque uma boa visão é o mesmo que 
um bom desempenho. 

O que gosto no M822 é seu reflexo vermelho estável impres
sionante que me orienta de forma confiável durante a cirurgia. 
Especialmente em casos complexos, p. ex., em cataratas  
com uma córnea opaca, posso ver todos os detalhes da 
câmara anterior nitidamente graças ao brilho e à iluminação 
homogênea”.

Professor Luigi Fontana,  
MD, PhD, Diretor da Unidade de Oftalmologia Complexa,  
Hospital Sant'Orsola, Bolonha, Itália
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VISUALIZAÇÃO IDEAL

Conte com imagens nítidas, de alto contraste com um campo  
de visão com iluminação ideal durante sua cirurgia de catarata  
para maior eficiência, precisão e segurança.

Trabalhe com um reflexo vermelho estável e brilhante
Por todas as etapas da cirurgia de catarata, você pode contar 
com um reflexo vermelho incrivelmente estável de qualidade 
impressionante. A iluminação coaxial OttoFlex embutida  
pela Leica Microsystems foi projetada para visualização dos 
melhores fragmentos córticos claramente, especialmente 
ao operar com baixos níveis de luz. Mesmo que o olho do 
paciente se mova intraoperatoriamente, ex., durante a 
facoemulsificação, reflexo vermelho permanece estável.

Veja detalhes cruciais com baixos níveis de luz
A óptica apocromática altamente transmissiva associada 
ao sistema de iluminação duplo do M822 significam uma 
impressionante qualidade da imagem durante a operação 
com pouca luz. Você se beneficia de maior conforto de 
visualização pois seus olhos se cansam menos e você 
consegue ver uma imagem mais natural com menor brilho da 
córnea. Como os níveis de pouca luz são menos 
desconfortáveis e estressantes para seu paciente, você terá 
maior colaboração por parte do paciente. Além disso, o risco 
de fototoxicidade pode ser melhor gerenciado.

Reduza a intensidade da luz rapidamente para maior 
segurança
Ative facilmente a função de proteção da retina durante 
o preparo da lente através do pedal ou do painel de controle 
para reduzir automaticamente a intensidade da luz. A 
intensidade da luz principal é reduzida para 10% e a luz do 
reflexo vermelho é reduzida para 20%. Depois de desativada, 
a configuração anterior é restabelecida.

O M822 combina a alta 
transmissão das ópticas 
Leica e um sistema de 
iluminação duplo com 
iluminação principal por 
LED e iluminação coaxial  
de halogênio.

O resultado: níveis de 
iluminação com ajuste  
fino oferecem visualização 
ideal para qualquer 
procedimento.



O que a iluminação direta significa?
Nos microscópios oftalmológicos Leica, como o M822, a fonte de luz está diretamente 
no charriot óptico. Em muitos outros sistemas, a fonte de luz é integrada à bancada do 
microscópio e a luz é guiada até o charriot óptico através de cabos de fibra ótica.

Quais as vantagens da iluminação direta?
 > Baixo custo de manutenção: As fibras óticas podem perder a intensidade da luz com 
o tempo, pois elas quebram devido ao movimento. Não utilizar fibras óticas significa 
gastar menos dinheiro.

 > Baixos níveis de luz: Graças à fonte de luz muito próxima do campo de operação 
e à alta transmissão das ópticas Leica, os cirurgiões podem manter os níveis de luz 
baixos, mas ainda assim enxergar claramente.

 > Baixos níveis de estresse: Menos luz necessária em cirurgias oftalmológicas 
significa mais conforto para o paciente e para o cirurgião.

VEJA BEM EM...

... CIRURGIA DE RETINA com as ópticas Leica para um ótimo campo 
de visão e fácil uso do ângulo amplo dos sistemas de visualização

... CIRURGIA DE CATARATA com níveis de luz com ajuste fino de 
acordo com as suas necessidades e as do paciente

... CIRURGIA DE GLAUCOMA com um charriot óptico inclinado para 
uma visão muito brilhante e ampliada do canal de Schlemm

... CIRURGIA DE CERATOPLASTIA com iluminação LED clara para 
visualização detalhada do tecido do doador



CONFORTO E 
VERSATILIDADE

Trabalhe confortavelmente e sinta-se melhor

Beneficie-se de uma ampla seleção de canhões binoculares ergonômicos para ajustar o Microscópio cirúrgico oftalmológico M822 ao seu físico, 
permitindo que trabalhe de forma confortável em uma posição relaxada. Postura natural e movimento fluido significa menos tensão, fadiga e 
concentração ininterrupta.

Canhão binocular  
10°–50° UltraLow III
Trabalhe em uma posição 
mais compacta com corpo  
e braços mais próximos  
ao campo de operação.

Canhão binocular inclinável 
de 5° a 25°
Divirta-se trabalhando ergono-
micamente com um ângulo de 
visão inclinável de 5–25°.

Canhão binocular inclinado 
com ângulo de 45°
Trabalhe em posição padrão 
confortável com um ângulo de 
visualização de 45° fixo.

Canhão binocular para 
movimento 0°–180°
Aprimore o conforto e a flexi-
bilidade através uma faixa 
mais ampla de ângulos de 
visualização.



RUV800Microscópio adaptável a vários procedimentos

O uso de um microscópio para cirurgia de catarata e cirurgia vitro- 
retiniana é uma abordagem econômica. O M822 pode ser facilmente 
modificado de uma configuração à outra. Suas interfaces mecânicas e 
eletrônicas aceitam e permitem a fácil instalação de vários acessórios 
agora e no futuro. Essa flexibilidade pode ajudar a melhorar o fluxo  
de trabalho, ajudam a obter melhores resultados da cirurgia e permite 
adotar novas técnicas cirúrgicas. E por último, mas não menos 
importante, ele permite um investimento de longo prazo inteligente.

 > RUV800: sistema de visualização do ângulo amplo da retina com um 
inversor integrado

 > BIOM 5 e SDI 4 da OCULUS: sistema grande angular de observação  
e inversor diagonal estereoscópico

 > Ocular tórica: assistente rentável, fácil de usar e que economiza 
tempo no posicionamento IOL tórico

 > Queratoscópio: iluminador de anel usado intraoperatoriamente  
para avaliação qualitativa da curvatura da córnea do olho para 
astigmatismo

O M822 também é compatível mecanicamente com os sistemas 
orientados por imagem Verion e os sistemas de visualização NGENUITY 
3D da Alcon, bem como com os filtros de proteção laser de vários 
fabricantes.

OCULUS SDI 4 / BIOM 5

Escolha o que melhor atende suas necessidades

A Leica Microsystems oferece duas estativas de piso e um suporte no teto para o M822, desta forma você pode selecionar a configuração ideal 
para sua sala de cirurgia. O charriot ótico M822 pode ser combinado com duas estativas de solo intercambiáveis. Isso permite atualizar o 
microscópio de forma conveniente e econômica de acordo com as mudanças nos requisitos cirúrgicos. 

Ocular tórica

Queratoscópio

O microscópio oftalmológico M822 com a estativa 

de solo F20 com freios por fricção mecânica e monitor 

de 24 polegadas montado no microscópio

O microscópio oftalmológico M822 com a estativa  

de solo F40 com freios eletromagnéticos e monitor  

de 27 polegadas montado no microscópio

O suporte no teto telescópico M822 CT40  

que economiza espaço



Pedal sem fim para 12 ou 14 funções  
além de quatro funções adicionais  
do microscópio ou do acessório pro-
gramadas livremente

Interface gráfica do usuário  
intuitiva para todas as configurações  
do microscópio

Redefinição automática  
para a próxima operação  

Divisor de feixe giratório

FLUXOS DE TRABALHO 
NÃO INTERROMPIDOS

Ajuste o microscópio rapidamente e trabalhe perfeitamente com as 
configurações programadas durante os procedimentos completos. 
O M822 irá ajudar em seu fluxo de trabalho clínico do início ao fim.

Controle simples e versátil
A unidade de controle com tela touchscreen amigável oferece o  
controle intuitivo de todas as funções do microscópio. Até 30 cirur-
giões podem ajustar suas preferências individualmente, desta  
forma, o microscópio está sempre pronto para cada cirurgião.

Pronto rapidamente para abordagem temporal na cirurgia 
de catarata  

Mudança fácil do canhão binocular do assistente de um lado  
a outro na cirurgia de catarata. Isso economiza tempo entre os  
casos e aumenta a eficiência na sala de cirurgia.

Progresso perfeito durante a cirurgia
O StepCycle permite aos cirurgiões programar e alterar entre as  
configurações pré-definidas como iluminação, foco e ampliação para 
cada etapa de um procedimento. Eles podem selecionar essas 
predefinições usando o pedal, o que economiza tempo e ajuda a 
manter as mãos livres para que não haja interrupção do trabalho.

Processos eficientes na sala de cirurgia
Quando o cirurgião pressiona o braço pantográfico para cima e para 
longe da mesa de operação após um procedimento, todas as funções 
do microscópio são automaticamente redefinidas. Depois disso, 
o microscópio está pronto para a próxima operação. A equipe não  
precisa primeiro redefinir o sistema, o que economiza tempo entre 
procedimentos e facilita o trabalho.



Registre e compartilhe com facilidade

O M822 é projetado para fornecer qualidade da imagem excepcional 
tanto nas oculares quanto na câmera. Ao integrar sua câmera de  
vídeo médica HD C100 ao seu M822, você tem um sistema ideal para 
captura e exibição de suas cirurgias em alta definição brilhante.

Você pode exibir facilmente a imagem em tempo real em um monitor 
externo para compartilhar a visualização com toda a equipe da sala 
de cirurgia. Também é possível fazer imagens e gravar vídeos em quali-
dade full HD e depois exportá-los para um computador. 

Se precisar documentar suas cirurgias de forma abrangente, pode usar 
o M822 com o sistema de documentação e gravação de vídeo EVO 4K 
da Med X Change permitindo documentação de casos detalhada.

A câmera de vídeo médica digital HD C100  
da Leica Microsystems auxilia na eficiência  
do fluxo de trabalho. Ajuste a gravação e otimize as 
imagens facilmente a qualquer momento usando  
o botão de controle por um toque ou o controle remoto 
IR opcional – sem interrupção do fluxo de trabalho.

HD C100  
câmera de vídeo médica



DADOS ELÉTRICOS: TOMADA E CONSUMO

Estativa de solo M822 F20 100–240 V (±10%), 50/60 Hz, 400 VA

Estativa de solo M822 F40 100–240 V (±10%), 50/60 Hz, 550 VA

Suporte de teto M822 CT40 100/120 V, 60 Hz,1500 VA e 220/240 V, 50 Hz, 1400 VA

Classe de proteção Classe 1

MICROSCÓPIO: COMPONENTES ÓPTICOS

Modificador de ampliação Zoom APO 6:1, motorizado, com 2 caminhos de feixe separados

Ampliação 3.5× – 21× ( oculares WD 175 mm, 10× )

Componentes ópticos Ópticas OptiChrome, corrigidas apocromaticamente para  
alto contraste, cores vibrantes, definição nítida e resolução 
surpreendente

Diâmetro de campo 7 mm – 80 mm

Distância de trabalho 175 mm, 200 mm e 225 mm

Faixa de foco 54 mm, motorizado, com reset automático

Oculares Oculares de campo largo para quem usa óculos (8.33×, 10×, 12.5×)

Ajuste de dioptria ±5 com ventosa ocular ajustável

Objetiva
(WD = distância de trabalho)

OptiChrome, WD 175 mm, APO

OptiChrome, WD 200 mm, APO

OptiChrome, WD 225 mm, APO 

MICROSCÓPIO: ILUMINAÇÃO

Luz principal Sistema de iluminação LED integrado para iluminação intensiva, 
uniforme do campo de visão.

Reflexo vermelho coaxial 
Iluminação 

As duas lâmpadas de halogêneo precisas de 12 V / 50 W 
da iluminação OttoFlex geram um reflexo vermelho claro 
e estável, diminuindo a luz difusa pela esclerótica e aumentando 
o contraste da imagem. As lâmpadas podem ser trocadas 
de forma fácil e rápida.

Função de proteção  
da retina

Reduza a intensidade da luz principal em até 10% e OttoFlex 
até 20%. Quando o usuário desativa a função, a intensidade  
da luz retornará à intensidade anterior.

Filtro Proteção UV embutida 400 nm

ESTATIVA DE SOLO F20

Revestimento Revestido com pintura antimicrobiana

Tipo Estativa de solo com 3 freios por fricção

Estabilização Molas a gás de ajuste contínuo

Carga Máx. 11,5 kg de acessórios conectados ao microscópio

Alcance Máx. 1480 mm

Alcance vertical 650 mm

Altura de transporte Mín. 1940 mm

Peso Aprox. 330 kg como um sistema totalmente configurado

Unidade XY Operação motorizada do foco, 50 mm×50 mm,  
com reset automático

Mecanismo de inclinação Motorizado, +15°/ –50°

Pedal Pedal sem fio de 14 e 12 funções com pedais cruzados

Unidade de controle  > Tela touchscreen amigável, programável individualmente 
(até 30 cirurgiões) para controle das funções do motor  
e da intensidade da luz

 > Seleção de menu com base em um software exclusivo  
para configuração específica para o usuário

 > Autodiagnóstico eletrônico embutido e suporte ao usuário
 > Teclas independentes do software e indicador de iluminação

Dados exibidos por meio de LCD 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESTATIVA DE SOLO F40, SUPORTE NO TETO TELESCÓPICO CT40

Revestimento Revestido com pintura antimicrobiana

Tipo Estativa de solo com 4 freios eletromagnéticos

Estabilização Molas a gás de ajuste contínuo

Carga Máx. 12,2 kg de acessórios conectados ao microscópio

Alcance Máx. 1492 mm

Alcance vertical 846 mm

Altura de transporte Mín. 1949 mm

Peso Aprox. 330 kg como um sistema totalmente configurado

Unidade XY Operação motorizada do foco, 50 mm×50 mm,  
com reset automático

Mecanismo de inclinação Motorizado, +15°/ –50°

Pedal Pedal sem fio de 14 e 12 funções com pedais cruzados

Unidade de controle Consulte as informações fornecidas na coluna anterior em F20

ACESSÓRIOS

Conexão do assistente Conexão do assistente estéreo

Divisor de feixe  50% / 50%, 70% / 30%, divisor de feixe giratório

Câmera de vídeo Sistema de câmera digital médica: HD C100 para imagem 
com qualidade HD

Adaptador de vídeo manual Leica (MVA):  
comprimento focal f = 55 mm, 70 mm e 107 mm  
porta montada em C; foco fino manual

Adaptador de vídeo remoto Leica (RVA):  
comprimento focal f = 55 mm, 70 mm e 107 mm  
porta montada em C; foco fino manual

Adaptador de zoom de vídeo Leica (ZVA): Zoom 3:1, comprimento 
focal f = 35 – 100 mm; porta montada em C; foco fino manual

Sistema grande angular 
de observação

RUV800, BIOM*, EIBOS*

Inversores (interface) SDI*

Interface para 
adaptadores laser

Interface para instalação de vários lasers disponíveis 
comercialmente, fale com seu representante Leica Microsystems 
para mais informações

Queratoscopia Queratoscópio com 50 LEDs

Posicionamento IOL Ocular tórica

Canhões binoculares Ângulo variável de 0° – 180°

Ângulo variável 10° – 50° UltraLow III

Ângulo variável de 10° – 50°

Ângulo variável de 5° – 25°

Ângulo inclinado de 45°

Pedal Pedal sem fio de 14 e 12 funções com pedais cruzados

Assepsia Vidro protetor esterilizável para a objetiva, esterilizável
componentes para todos os botões de disco, cortinas disponíveis 
comercialmente

Documentação Integração DICOM somente com o sistema de documentação 
e gravação de vídeo EVO 4K da Med X Change*

Compatibilidade mecânica Sistema orientado por imagem Verion e sistema  
de visualização NGENUITY 3D da Alcon, bem como com 
os filtros de proteção laser de vários fabricantes

* Acessórios de outros fabricantes
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Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg · Switzerland
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leicamicrosystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max-Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Suíça

Nem todos os produtos e serviços foram aprovados por ou são oferecidos em todos os mercados, as etiquetas e as instruções aprovadas podem variar de um país 
para o outro. Entre em contato com seu representante Leica local para mais detalhes.

Microscópio cirúrgico M822 Classe I
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