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Bedankt dat u heeft gekozen voor een operatiemicroscoop-systeem van Leica.
Wij hebben bij de ontwikkeling van onze systemen bijzonder veel aandacht 
besteed aan een eenvoudige, intuïtieve bediening. Neem toch a.u.b. de tijd en 
lees de handleiding, zodat u de voordelen van uw operatiemicroscoop leert  
kennen en optimaal kunt gebruiken.
Waardevolle informatie over producten en diensten van Leica Microsystems, 
maar ook de adressen van de dichtstbijzijnde dealer vindt u op onze homepage: 

www.leica-microsystems.com

Hartelijk bedankt dat u besloten heeft om een product van ons aan te schaffen.  
Wij hopen dat u tevreden bent over de kwaliteit en de prestaties van uw 
operatiemicroscoop van Leica Microsystems.

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

Juridische disclaimer
Wijzigingen van specificaties voorbehouden.
De informatie van deze handleiding houdt direct verband met de werking van de 
apparatuur. Medische beslissingen blijven de verantwoordelijkheid van de clinicus.
Leica Microsystems heeft zijn uiterste best gedaan voor een volledige en duidelijke 
handleiding waarin de belangrijkste kenmerken van het product worden beschreven. 
Is meer informatie over het product noodzakelijk, neem dan contact op met uw 
Leica-dealer.
U mag nooit een medisch product van Leica Microsystems gebruiken zonder dat 
u op de hoogte bent van het gebruik en de mogelijkheden van het product.

Aansprakelijkheid
Wat betreft onze aansprakelijkheid, raadpleeg onze standaard verkoopvoorwaarden. 
Niets in deze disclaimer zal onze verplichtingen beperken op een manier die niet is 
toegestaan volgens het geldend recht of onze verplichtingen uitsluiten die volgens 
geldend recht niet mogen worden uitgesloten.
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1 Inleiding
1.1 Over deze gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing wordt de operatiemicroscoop M822 
beschreven.

Behalve informatie over het gebruik van de apparatuur 
wordt in deze gebruiksaanwijzing belangrijke 
informatie over de veiligheid gegeven (zie hoofdstuk 
"Veiligheidsinstructies").

	X Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door 
voordat u met het product gaat werken.

1.2 Symbolen in deze 
gebruiksaanwijzing

De symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, 
hebben de volgende betekenis:

Symbool Waarschuwings-
woord

Betekenis

Waarschuwing Waarschuwing voor een gevaarlijke 
situatie of oneigenlijk gebruik dat 
eventueel ernstig of dodelijk letsel 
tot gevolg kan hebben. 

Let op Waarschuwing voor een gevaarlijke 
situatie of voor oneigenlijk gebruik 
dat eventueel licht of middelzwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg kan 
hebben. 

Belangrijk Waarschuwing voor een gevaarlijke 
situatie of voor oneigenlijk gebruik 
dat eventueel aanzienlijke materiële, 
financiële of ecologische schade tot 
gevolg kan hebben.

Nuttige informatie die de gebruiker 
helpt om het product technisch juist 
en efficiënt te gebruiken. 

	X  Verzoek tot handeling; hier moet u 
iets doen.

Technische documentatie en montage-instructies

De technische documentatie is onderdeel van het document 
"montage-instructies".

2 Productidentificatie
De typeaanduiding en het serienummer van uw product zijn op  
het typeplaatje aan de onderkant van de verlichtingseenheid 
aangebracht. 
	X Noteer deze gegevens in uw gebruiksaanwijzing en  

vermeld deze gegevens altijd, wanneer u vragen hebt aan  
onze vertegenwoordiging of onze afdeling service. 

Type Serienr.

 
...

 
...

2.1 Optionele product-accessoires
Er zijn diverse productaccessoires optioneel verkrijgbaar.  
De beschikbaarheid verschilt per land en is afhankelijk van 
plaatselijke voorschriften. Neem contact op met uw dealer  
voor de beschikbaarheid.
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3 Veiligheidsinstructies
De M822 operatiemicroscoop is gebouwd volgens de laatste  
stand der techniek. Toch kunnen zich tijdens het gebruik gevaren 
voordoen. 
	X Neem daarom altijd goed nota van de informatie in deze 

gebruiksaanwijzing en met name van de veiligheidsinstructies.

3.1 Gebruik volgens de voorschriften
• De operatiemicroscoop M822 is een optisch instrument voor het 

beter zichtbaar maken van objecten door middel van vergroting 
en verlichting. Hij kan zowel worden gebruikt voor observatie 
en documentatie als voor de behandeling van mens en dier.

• De operatiemicroscoop M822 mag uitsluitend in gesloten 
ruimten worden gebruikt en moet op een stevige vloer of veilig 
aan het plafond worden gemonteerd.

• De operatiemicroscoop M822 is onderworpen aan bijzondere 
voorzorgsmaatregelen m.b.t. de elektromagnetische compati-
biliteit.

• Draagbare en mobiele alsmede stationaire HF-communicatie-
inrichtingen kunnen een negatieve invloed hebben op het 
functioneren van de operatiemicroscoop M822.

• De M822 is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

3.2 Aanwijzing voor het gebruik
• The operatiemicroscoop M822 is geschikt voor oogheelkundige 

toepassingen als netvlies-, hoornvlies- en cataract-operaties in 
ziekenhuizen, klinieken of andere medische instellingen.

• De operatiemicroscoop M822 mag uitsluitend in gesloten 
ruimten worden gebruikt en moet op een stevige vloer of aan 
het plafond worden gemonteerd.

• Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor artsen, 
verpleegkundigen en ander medisch en technisch personeel dat 
het apparaat na een gedegen opleiding voorbereidt, gebruikt  
of onderhoudt. De exploitant/gebruiker van het apparaat heeft 
de plicht om al het bedieningspersoneel op te leiden en te 
instrueren.

3.3 Contra-indicaties
Geen contra-indicaties bekend voor het gebruik.

3.4 Aanwijzingen voor de exploitant
	X Zorg ervoor dat alleen gekwalificeerd personeel met de 

operatiemicroscoop M822 werkt.
	X De operatiemicroscoop M822 mag uitsluitend door geschoold 

personeel worden bediend.
	X Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing altijd in de buurt van de 

operatiemicroscoop M822 aanwezig is.
	X Controleer regelmatig of het personeel zich tijdens het werk 

aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

	X Geef de gebruiker uitgebreide instructies en leg hem de 
betekenis van de waarschuwingsborden en -aanwijzingen uit.
	X Leg vast waar de verantwoordelijkheid ligt bij de 

ingebruikname, het gebruik en het onderhoud. Zie erop toe dat 
men zich houdt aan de aanwijzingen.
	X Gebruik de M822 operatiemicroscoop alleen als deze in goede 

staat verkeert.
	X Afwijkingen aan het product die de veiligheid van personen in 

gevaar brengen, moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan 
uw Leica-dealer of aan Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, 9435 Heerbrugg, Zwitserland. 
	X Gebruikt u bij de operatiemicroscoop M822 accessoires van 

andere fabrikanten, zorg er dan voor dat de betreffende 
fabrikant bevestigt dat deze in veiligheidstechnisch opzicht 
zonder bezwaar kunnen worden gebruikt en houdt u aan  
diens gebruiksaanwijzing. Volg de instructies in de gebruiks-
aanwijzing van deze toebehoren.

• Voor de operatiemicroscoop Leica M822 mogen uitsluitend de 
volgende toebehoren worden gebruikt: 
• Toebehoren van Leica Microsystems, zoals beschreven in 

hoofdstuk Hoofdstuk 10.2 van deze gebruiksaanwijzing.
• Toebehoren waarvan het veilige gebruik zonder risico door 

Leica bevestigd werd.
• Wijzigingen en reparaties aan de operatiemicroscoop M822 

mogen alleen worden uitgevoerd door technici die daartoe door 
Leica uitdrukkelijk gemachtigd zijn. 

• Voor de reparatie dienen uitsluitend originele onderdelen van 
Leica te worden gebruikt.

• Na reparaties of technische wijzigingen dient het apparaat 
opnieuw te worden ingesteld, met inachtneming van onze 
technische voorschriften.

• Wordt het apparaat door daartoe niet-gemachtigde personen 
gewijzigd of gerepareerd, wordt het op ondeskundige wijze 
onderhouden (in zoverre het onderhoud niet door ons wordt 
uitgevoerd), of op ondeskundige wijze gebruikt, dan is elke 
aansprakelijkheid van de kant van Leica Microsystems 
uitgesloten.

• De beïnvloeding van andere apparaten door de operatie-
microscoop is getest volgens EN 60601-1-2. Het systeem heeft 
de emissie- en immuniteitstest doorstaan. Met betrekking  
tot de elektromagnetische en andere straling moeten de 
gebruikelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht 
worden genomen.

• De elektrische bedrijfsinstallatie moet voldoen aan de nationale 
normen. Een beveiliging middels aardlekschakelaar wordt 
geadviseerd.

• Net als ieder ander apparaat in de OK zou ook dit systeem 
kunnen uitvallen. Leica Microsystems (Schweiz) AG adviseert 
daarom, tijdens een operatie een reservesysteem gereed te 
houden.
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• Alleen de bijgeleverde voedingskabel mag worden gebruikt.
• De voedingskabel moet zijn voorzien van een aardleiding en 

moet onbeschadigd zijn.
• De voedingskabel moet goed vastzitten in de netaansluitings-

bus, zodat losschieten niet mogelijk is.
• De operatiemicroscoop van Leica Microsystems mag alleen 

worden gebruikt door artsen en medisch assisterend personeel 
die beschikken over een dienovereenkomstige vakkwalificatie 
en die geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat. Een 
specifieke scholing is niet noodzakelijk.

• Als er elektrische apparatuur op de hulpaansluiting wordt 
aangesloten, ontstaat er een "ME-systeem" waardoor er een 
lager veiligheidsniveau ontstaat. De betreffende standaardeisen 
voor "ME-systemen" moeten in acht worden genomen.

• Er mag geen enkel onderhoud aan de M822 worden uitgevoerd 
als deze met een patiënt wordt gebruikt.

• Er mogen geen lampen worden verwisseld als het apparaat met 
een patiënt wordt gebruikt.

• Het apparaat moet niet naast andere apparatuur worden 
gebruikt, omdat dit een onjuiste werking tot gevolg kan 
hebben. Als dit onvermijdelijk is, moet steeds worden 
gecontroleerd of alle apparatuur normaal werkt.

• Door het gebruik van andere toebehoren en kabels dan door de 
fabrikant voor deze apparatuur opgegeven of bijgeleverd kan  
de elektromagnetische emissie van deze apparatuur toenemen 
en de elektromagnetische storingsbestendigheid afnemen 
waardoor de apparatuur niet goed werkt.

• De afstand van draagbare HF-telecommunicatieapparatuur 
(inclusief randapparatuur als antennekabels en externe 
antennes) tot de Leica M822, inclusief kabels zoals opgegeven 
door de klant, moet minimaal 30 cm bedragen. Anders kan  
een mindere werking van de apparatuur het gevolg zijn.

OPMERKING:

Op basis van de eigenschappen van deze apparatuur is deze 
geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in 
ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Als deze wordt gebruikt in een 
woonomgeving (waarvoor doorgaans CISPR 11 klasse B is vereist) 
geeft deze apparatuur wellicht niet genoeg bescherming voor 
radiocommunicatiediensten. De gebruiker zou dan 
mitigatiemaatregelen moeten nemen, zoals het verplaatsen of 
opnieuw uitrichten van de apparatuur.

3.5 Aanwijzingen voor de gebruiker
	X Pas de hier beschreven instructies toe.
	X Volg de aanwijzingen van de werkgever met betrekking tot de 

organisatie en veiligheid van het werk op.
	X Controleer de lichtintensiteit voor en tijdens de operatie.
	X Verplaats het systeem niet als de remmen niet zijn losgezet.
	X Gebruik het systeem uitsluitend in correcte staat (alle 

afdekkingen gemonteerd, deuren gesloten).

Fototoxische netvliesbeschadiging bij oogchirurgie

WAARSCHUWING

Schade aan de ogen als gevolg van lange blootstelling! 
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk. Het risico 
op oogletsel neemt al naargelang de blootstellingsduur toe. 
	X Zorgt dat u tijdens de blootstelling de 

veiligheidsrichtwaarden niet overschrijdt. 
Een blootstelling aan dit instrument van meer dan 
1 minuut en 25 seconden bij maximaal 
uitgangsvermogen is een overschrijding van de 
veiligheidsrichtwaarde.

De volgende tabel is een richtlijn en wijst de chirurg op het 
potentiële risico. De gegevens zijn berekend op basis van het meest 
negatieve scenario:
• afaak oog
• volledig immobiel oog (altijd hetzelfde gebied blootgesteld)
• onafgebroken lichtblootstelling, bv. geen chirurgische 

instrumenten in het oog
• Pupil tot 7 mm groter

De berekeningen zijn gebaseerd op de ISO-normen1) 2) en de  
hierin aanbevolen dagelijkse blootstellingsgrenswaarden. 
Uit vakliteratuur blijkt dat de blootstelling voor een bewegend  
oog langer kan zijn 3).

Hoofdverlichting

Lichtinstelling
Aanbevolen maximale belichtingstijd 

overeenkomstig 1) [min.]

Zonder filter

25 % 8 min 18 s

50 % 2 min 39 s

75 % 1 min 32 s

100 % 1 min 25 s

10% - netvliesbescher-
mingsfunctie actief

20 min 50 s
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OttoFlex™-verlichting

Lichtinstelling
Aanbevolen maximale blootstellingsduur 

volgens1) [min]

Zonder filter

25 % 22 min 15 s

50 % 8 min 58 s

75 % 5 min 21 s

100 % 3 min 46 s

20% - netvliesbescher-
mingsfunctie actief

27 min 52 s

Lijst met referenties:
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Oogheelkundige instrumenten - 

Fundamentele eisen en beproevingsmethoden - Deel 2: 
Bescherming tegen lichtgevaar.

2) ISO 10936-2:2010 Optica en fotonica – Operatiemicroscopen/
Deel 2: Light hazard from operation microscopes used in ocular 
surgery.

3)  David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for exposure 
of the eye to optical radiation from ocular instruments: 
statement from a task group of the International Commission  
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) APPLIED OPTICS, 
Vol. 44, No. 11, p. 2162 (10 april 2005). 

Bescherm de patiënt met de volgende middelen:
• Korte belichtingstijden
• Lage helderheidsinstelling
• gebruik van beschermfilters
• de verlichting tijdens onderbrekingen van de operatie uitschakelen

Het is aan te raden de belichtingssterkte op de voor een operatie 
minimaal noodzakelijke sterkte in te stellen. Zuigelingen, afake 
patiënten (bij wie de lens van het oog niet door een kunstlens met 
UV- bescherming is vervangen), kleine kinderen en personen met 
oogziekten lopen meer risico. Bovendien is het risico verhoogd als 
de te behandelen of te opereren persoon binnen de afgelopen 
24 uur reeds de belichting door hetzelfde of een dergelijk ander 
oftalmologisch instrument met een zeer felle lichtbron heeft 
meegemaakt. Dit is vooral van toepassing als het oog onderzocht  
is middels netvliesfotografie.

De beslissing over de te gebruiken lichtintensiteit voor een toepas-
sing moet van geval tot geval worden bekeken. De chirurg moet 
echter wel altijd een risico-voordeel-taxatie van de gebruikte lich-
tintensiteit maken. Ondanks alle moeite om het risico van beschadi-
gingen van het netvlies door een operatiemicroscoop te voorkomen, 
kunnen deze toch optreden. Fotochemische beschadiging van het 
netvlies is een mogelijke complicatie van de noodzaak om fel licht 
te gebruiken om oogstructuren tijdens moeilijke oftalmologische 
operaties zichtbaar te maken. 

Bovendien kan de netvliesbeschermingsfunctie worden geactiveerd 
tijdens de operatie om de intensiteit van de hoofdverlichting  
met maximaal 10% en OttoFlex met maximaal 20% te verlagen.

Stabiliteit (alleen vloerstatieven)

Bij het verplaatsen in de operatiekamer moet de zwenkarm 
samengevouwen, geblokkeerd en moeten de remmen vastgezet 
zijn, anders zou de zwenkarm ongecontroleerd kunnen uitslaan 
waardoor het statief kan omvallen.

Gevaar door bewegende delen

In dit hoofdstuk wijzen wij op manipulaties waarbij in geval van 
onachtzaamheid gevaar voor letsel bestaat.
• Toebehoren aanbrengen en uitbalanceren altijd vóór de operatie 

en nooit boven het operatiegebied.
• Hand niet tussen gasveer en zwenkarm houden. Deze zou bij het 

bewegen van de zwenkarm bekneld kunnen raken.
• Vingers niet tussen microscoop en focusaandrijving houden. 

Deze zouden bekneld kunnen raken.

Vloerstatief
• Altijd tegen het apparaat drukken om dit te verplaatsen; nooit 

trekken. Voeten in lichte schoenen zouden onder de bekisting 
kunnen komen.

• Voetremmen moeten tijdens de operatie geblokkeerd zijn.

Elektrische aansluitingen

Het bedieningsapparaat mag uitsluitend door geautoriseerd 
geschoold personeel geopend worden.

Toebehoren

Voor de operatiemicroscoop Leica M822 mogen uitsluitend de 
volgende toebehoren worden gebruikt:
• toebehoren van de firma Leica Microsystems, zoals beschreven 

in deze gebruiksaanwijzing;
• Toebehoren waarvan het veilige gebruik zonder risico door  

Leica bevestigd werd.

3.6 Gebruiksrisico's

WAARSCHUWING

Letselgevaar door:
• ongecontroleerd uitzwenken van de arm;
• kantelen van het statief;
• voeten in lichte schoenen die onder de bekisting komen.
	X Zet voor transport de operatiemicroscoop M822 altijd in 

de transportstand. 
	X Verplaats het statief nooit in uitgestrekte toestand. 
	X Rijd nooit met het statief of OK-apparatuur over op de 

grond liggende kabels. 
	X Duw de operatiemicroscoop M822 altijd; nooit trekken.
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WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop.
	X Voer alle werkzaamheden en instellingen aan het statief 

vóór de operatie uit. 
	X Vervang geen toebehoren en balanceer de microscoop 

niet als deze zich boven het operatiegebied bevindt.
	X Balanceer de M822 nadat deze is omgebouwd. 
	X Zet de remmen niet los wanneer de operatiemicroscoop 

niet uitgebalanceerd is. 
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer 

deze tijdens de operatie moet worden omgebouwd.
	X Voer het uitbalanceren nooit boven de patiënt uit.

WAARSCHUWING

Gevaar voor oogletsel! 
De lichtbron van de spleetlamp is mogelijk te fel voor de 
patiënt.
	X Spleetlamp met gedimde lichtbron inschakelen.
	X  Licht langzaam feller laten worden tot de opererend arts 

een optimaal uitgelicht beeld heeft.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden vallende onderdelen!
	X Voer alle werkzaamheden en instellingen aan de 

optiekhouder vóór de operatie uit.
	X Nooit boven het operatiegebied de optische 

componenten en toebehoren monteren of ombouwen.
	X Zorg er vóór de operatie voor dat de optische 

componenten en toebehoren correct gemonteerd zijn.
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer 

deze tijdens de operatie moet worden omgebouwd.

WAARSCHUWING

Gevaar van verbranding!
	X Lamphuis en deksel kunnen tijdens werking heet 

worden.

WAARSCHUWING

Gevaar voor oogletsel! 
Gevaar voor verwonding van de patiënt door veranderen van 
de werkafstand m.b.v. elektromotorische verstelling van het 
plafondstatief, wanneer de minimale werkafstand van 
140 mm door gebruik van toebehoren (bv. groothoek-
observatiesysteem) onderschreden wordt.
	X De voetschakelaarfunctie voor de op- en neerwaartse 

beweging van het plafondstatief mag niet worden 
gebruikt in combinatie met toebehoren waardoor de 
minimale werkafstand van 140 mm wordt 
onderschreden.
	X Bij beweging omhoog/omlaag altijd eerst controleren of 

het bewegingsbereik vrij is.

WAARSCHUWING

Schade aan de ogen als gevolg van lange blootstelling! 
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk. Het risico 
op oogletsel neemt al naargelang de blootstellingsduur toe. 
	X Zorgt dat u tijdens de blootstelling de 

veiligheidsrichtwaarden niet overschrijdt. 
Een blootstelling aan dit instrument van meer dan 
2,8 minuut bij maximaal uitgangsvermogen is een 
overschrijding van de veiligheidsrichtwaarde.
	X Let op de waarschuwingsmeldingen in het hoofdstuk 

over veiligheidsinstructies.

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop
	X Nooit uitbalancerings- of ombouwwerkzaamheden 

boven het operatiegebied uitvoeren.
	X Balanceer de operatiemicroscoop na 

ombouwwerkzaamheden aan de zwenkarm uit.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Zwenkarm altijd blokkeren: 

• bij transport van de microscoop 
• bij het ombouwen
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WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X  Voer alle werkzaamheden en instellingen aan het statief 

vóór de operatie uit.
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied om 

instellingen tijdens de operatie te wijzigen.
	X Bouw de microscoop altijd vóór de operatie om.
	X Voer ombouwwerkzaamheden alleen uit wanneer de 

zwenkarm geblokkeerd is.
	X Bedien handgrepen of remontkoppeling niet op afstand 

wanneer het statief niet uitgebalanceerd is.

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop.
	X Voer alle werkzaamheden en instellingen aan het statief 

vóór de operatie uit. 
	X Vervang geen toebehoren en balanceer de microscoop 

niet als deze zich boven het operatiegebied bevindt.
	X Vergrendel de M822 altijd voordat toebehoren worden 

verwisseld. 
	X Balanceer de M822 nadat deze is omgebouwd. 
	X Zet de remmen niet los wanneer de operatiemicroscoop 

niet uitgebalanceerd is. 
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer 

deze tijdens de operatie moet worden omgebouwd.
	X Voer het uitbalanceren nooit boven de patiënt uit.
	X Zie veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing.
	X Gebruik de omhoog/omlaag-verplaatsing van het 

plafondstatief niet als de microscoop boven de patiënt 
hangt.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Zwenkarm altijd blokkeren:

• bij transport van de microscoop
• bij het ombouwen

WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie.
	X Gebruik de operatiemicroscoop M822 altijd met een 

steriele bediening en een steriele hoes.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel van de patiënt.
	X Niet aan-/uitschakelen tijdens de operatie.
	X Haal tijdens een operatie de voeding niet van het 

systeem.

WAARSCHUWING

Gevaarlijk voor de ogen.
	X Verlaag de snelheid van de focusmotor bij 

netvliesoperaties tot een minimum.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok.
	X  De operatiemicroscoop M822 mag alleen op een geaard 

stopcontact worden aangesloten.
	X Gebruik het systeem uitsluitend in correcte staat (alle 

afdekkingen gemonteerd, deuren gesloten).

WAARSCHUWING

Gevaar voor oogletsel door mogelijk gevaarlijke infrarood- 
en UV-straling.
	X Kijk niet in de OK-lamp.
	X Beperk blootstelling aan de ogen en de huid tot een 

minimum.
	X Gebruik geschikte beschermingsmiddelen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door: 
• Ongecontroleerd uitzwenken van de zwenkarm!
• Kantelen van het statief!
• Voeten in lichte schoenen zouden onder de 

bekisting kunnen komen.
• Botsing tussen gebruiker en microscoopsysteem. 

Bv. tussen hoofd en houder voor 
camerabedieningsapparaat (CT40)

• abrupt afremmen van de operatiemicroscoop bij 
onoverkomelijke drempel.
	X Zet de operatiemicroscoop Leica M822 F20 voor 

transport altijd in de transportstand.
	X Statief nooit in uitgestrekte toestand verplaatsen.
	X Duw de operatiemicroscoop altijd; nooit trekken.
	X Nooit over op de grond liggende kabels rijden.
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WAARSCHUWING

Verminderde lichtopbrengst!
	X Bij een defect van de ventilator wordt de maximale 

lichtopbrengst verminderd.

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Bedien handgrepen of remontkoppeling niet op afstand 

wanneer het statief niet uitgebalanceerd is.

WAARSCHUWING

Motoren rijden naar hun uitgangspositie
	X Zorg er vóór het inschakelen van uw Leica M822 voor dat 

de verplaatsingswegen van de XY-, zoom- en 
focusmotoren vrij zijn. De kantelmotor wordt niet 
verplaatst.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok!
	X De netstekker vóór het vervangen van zekeringen uit 

het stopcontact trekken.

WAARSCHUWING

Halogeenlampen worden zeer heet!
	X Vóór het verwisselen van lampen de hoofdschakelaar 

altijd in de uit-stand zetten.
	X  Lampen vóór het verwisselen 20 minuten laten afkoelen 

(verbrandingsgevaar!).

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Bij het aanbrengen van componenten en toebehoren de 

maximale gewichtsbelasting niet overschrijden.
	X Controleer het totaalgewicht aan de hand van de 

"Gewichtslijst van balanceerbare configuraties" in 
Hoofdstuk 14.13.

WAARSCHUWING

Te fel licht kan het netvlies beschadigen.
	X Let op de waarschuwingsmeldingen in het hoofdstuk 

over veiligheidsinstructies, Hoofdstuk 3.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!
	X Let speciaal op de vereiste veiligheidsafstanden 

wanneer u de functie StepCycle™ gebruikt in combinatie 
met toebehoren van andere merken die de werkafstand 
kunnen verminderen tot onder 140 mm (non-contact-
groothoek-observatiesystemen), aangezien de focus 
met StepCycle een semi-automatische functie is.

LET OP

Beschadiging van operatiemicroscoop en van extern 
apparaat door aansluiting van niet-toegestane externe 
apparaten op de hulpaansluiting!
	X Sluit uitsluitend externe apparaten op de 

hulpaansluiting aan die voldoen aan de specificaties. 
Gebruiksvoorschriften, zie Hoofdstuk 14.5.

LET OP

Operatiemicroscoop kan zich zelfstandig verplaatsen.
	X  Voetrem behalve bij transport altijd sluiten.

LET OP

Beknellingsgevaar als gevolg van bewegende delen!
Bij onjuist gebruik kunnen de vingers of hand beklemd raken 
door de door motoren aangedreven bewegende delen van de 
spleetlamp.
	X Bij de bediening van de spleetlamp moet u erop letten 

dat er geen vingers bekneld raken.

LET OP

Gevaar voor infectie.
	X Zorg rondom het statief voor voldoende vrije ruimte,  

zodat de steriele hoes niet in aanraking kan komen met 
niet-steriele delen.

LET OP

Letselgevaar als gevolg van ongecontroleerde laterale 
bewegingen van het systeem en armsystemen.
	X Bij het transporteren of verplaatsen van de microscoop 

(F20, F40) over een schuin oppervlak, altijd de 
zwenkarm, de monitorarm en het bedieningsapparaat 
vergrendelen (zie 14.12)
	X Gebruik bij het opslaan van de microscoop (alleen F20) 

op een schuin oppervlak de bijgeleverde wig van de 
transportbak (zie 14.12).
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3.7 Markering
Horizontale arm en zwenkarm F20

4, 5

1,15

78

9 10 13

15

15
17

1

2 12

14

11,16

3

6

11

18
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1 Gevarenplaatje voor 
knelgevaar

2 Systeemgewichts-
plaatje (F20)

3 Transportstand 
(vloerstatief F20)

4 Gevarensymbool voor 
heet oppervlak

5 Let op, volg de 
gebruiksaanwijzing

6 Verplicht etiket -  
lees de gebruiks-
aanwijzing
aandachtig voordat 
het product wordt 
gebruikt.
URL voor elektroni-
sche versie van de 
gebruiksaanwijzing.
Medisch apparaat

7
CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844  /  M822 F20
100 V - 240 V 50-60 Hz
400 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201

Typeplaatje

8 Max. opgenomen 
vermogen

9 Potentiaal-
vereffening

10 �������������������������
��������������������

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

Aardingsplaatje 
(alleen USA en 
Canada)

�������������������������
����������������������

���������������������
�
������������������

���	������������������������
�����������
��������������������

11 REF
SN

a
b

Fabrieksplaatje
a Referentienummer
b Serienummer

12

OCP 0004

INMETRO-label 
(alleen voor Brazilië)

13 MET-label

14 ANVISA-registratie-
nummer (alleen  
voor Brazilië)

15 Kantelgevaar

16 UDI-plaatje

������������������
����������
�������������

Identificatiecode van de productie (PI)
Serienummer
Productiedatum

Datamatrixcode GS1
Identificatiecode van hulpmiddel (DI)

17
Max. 10.5kg (23.15lb)

Max. belasting 
monitorarm

18
Max. 11.5kg (25.35lb)

Max. belasting 
optiekhouder



Veiligheidsinstructies

12 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02

Vloerstatief F40

1

2

17
18
19 ��

Horizontale arm en zwenkarm F40 / CT40

3

3

4 5 6 7

8, 9

11

10

12

13

16

15

14

max. power output
100  VA T1  A/250  V

TYPE 10448xxx
SN DDMMYYXX

Made in xx

19

21 21

�������������������������
����������������������

���������������������
�
������������������

���	������������������������
�����������
��������������������

��
����������������������

������������	�������

���� ��������
���������

���	�����������������������

��
�������
�����
����
��������������
�
������������
���
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1 Systeemgewichts-
plaatje (F40)

2 Transportstand 
(vloerstatief F40)

3 Gevarenplaatje voor 
knelgevaar

4 Vaste punten voor 
videokabel

5

 

Omhoog

6

 

Dicht

7
Max. 12.2kg (26.90lb)

Max. belasting 
optiekhouder 

8 Gevarensymbool voor 
heet oppervlak

9 Let op, volg de 
gebruiksaanwijzing

10 Let op, hoge druk

11 REF
SN

a
b

Fabrieksplaatje
a Referentienummer
b Serienummer

12 MET-label

13
CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844 / M822 F40
100 V - 240 V 50-60 Hz
550 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201

Typeplaatjes

CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844 / M822 C40
100 V - 240 V 50-60 Hz
100 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201

14 Verplicht etiket -  
lees de gebruiks-
aanwijzing
aandachtig voordat 
het product wordt 
gebruikt.
URL voor elektroni-
sche versie van de 
gebruiksaanwijzing.
Medisch apparaat

15 max. power output
100 VA T1 A/250 V

Max. opgenomen 
vermogen

16 �������������������������
��������������������

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

Aardingsplaatje 
(alleen USA en 
Canada)

�������������������������
����������������������

���������������������
�
������������������

���	������������������������
�����������
��������������������

17 ANVISA-registratie-
nummer (alleen  
voor Brazilië)

18

OCP 0004

INMETRO-label 
(alleen voor Brazilië)

19 UDI-plaatje

������������������
����������
�������������

Identificatiecode van de productie (PI)
Serienummer
Productiedatum

Datamatrixcode GS1
Identificatiecode van hulpmiddel (DI)

20
Max. 8.5kg (18.74lb)

Max. belasting 
monitorarm

21 Kantelgevaar
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Leica telescoopstatief

1

1 Typeplaatjes

  

CH-9435 Heerbrugg

MODEL LEICA M844 / M822 C40
100 V - 240 V 50-60 Hz
100 VA

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
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4 Opbouw
4.1 Leica M822 F20

1

15

12

9

13

14

11

10

4

7

3

2

8

6
5

1 Bedieningsapparaat
2 Horizontale arm
3 Zwenkarm
4 XY-koppeling
5 Binoculaire tubus
6 Stereo-aanzetstuk voor medeobservatie
7 Handgrepen

8 Optiekhouder
9 Kantelinstelling
10 Kolom
11 Voet
12 Bevestigingsinrichting voor video-bedieningsapparaat
13 Handrail
14 Ophangsteun voor voetschakelaar
15 Optionele videomonitor en monitorarm
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Vloerstatief F20

 

2

3

9
10

11
12

13

5

3

6

4

1

78

1 Touchpanel
2 Pal (blokkeert zwenkarm)
3 Geledingremmen (regelen de soepele loop)
4 Handgrepen
5 Balansdraaiknop
6 Netschakelaar
7 Voetremontgrendelingspedaal
8 Voetrem
9 Spanningsvoorziening
10 Zekeringhouder (2x 6,3 AH, traag)
11 Potentiaalvereffeningsaansluiting 

Voor aansluiting van de M822 op een 
potentiaalvereffeningsinrichting.  
Deze maakt deel uit van de huisinstallatie van de klant. 
Eisen van EN 60601-1 (§ 8.6.7) in acht nemen.

12 Hulpaansluiting (max. uitgangsvermogen 100 VA) 
Gebruiksvoorschriften, zie Hoofdstuk 14.5.

13 Zekeringhouder (1 AH, traag)

LET OP

Beschadiging van operatiemicroscoop en van extern 
apparaat door aansluiting van niet-toegestane externe 
apparaten op de hulpaansluiting!
	X Sluit uitsluitend externe apparaten op de 

hulpaansluiting aan die voldoen aan de specificaties. 
Gebruiksvoorschriften, zie Hoofdstuk 14.5.
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4.2 Leica M822 F40

9

10

11

13

6

7 3

1

12

14

16

15

5

4

8

2

1 Zwenkarm
2 XY-koppeling
3 Aanzetstuk voor medeobservatie
4 Handgrepen
5 Optiekhouder 
6 Binoculaire tubus
7 Kantelinstelling
8 Kolom

9 Kabelhouder
10 Voet
11 Handrail 
12 Ophangsteun voor voetschakelaar
13 Bevestigingsinrichting voor video-bedieningsapparaat
14 Bedieningsapparaat
15 Horizontale arm
16 Optionele videomonitor en monitorarm
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Vloerstatief F40

6

3

5

4

2

1

15

7 h 

8

14
13

9 10 11 12

T1AH/250V

1 Arrêteerhendel zwenkarm
2 Balansdraaiknop
3 Netschakelaar
4 Touchpanel
5 Handrail
6 Voetremontgrendelingspedaal
7 Voetrem
8 Spanningsvoorziening
9 Zekeringhouder (2x 6,3 AH, traag)
10 Gebruiksurenteller voor de operatiemicroscoop
11 Potentiaalvereffeningsaansluiting 

Voor aansluiting van de M822 op een 
potentiaalvereffeningsinrichting. 
Deze maakt deel uit van de huisinstallatie van de klant. 
Eisen van EN 60601-1 (§ 8.6.7) in acht nemen.

12 Bus voor remontkoppeling op afstand
13 Hulpaansluiting (max. uitgangsvermogen 100 VA) 

Gebruiksvoorschriften, zie Hoofdstuk 14.5.
14 Zekeringhouder (1 AH, traag)

LET OP

Beschadiging van operatiemicroscoop en van extern 
apparaat door aansluiting van niet-toegestane externe 
apparaten op de hulpaansluiting!
	X Sluit uitsluitend externe apparaten op de 

hulpaansluiting aan die voldoen aan de specificaties. 
Gebruiksvoorschriften, zie Hoofdstuk 14.5.



Opbouw

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02 19

4.3 Leica M822 CT40

4

6

7

9

21

12

10

5

8

3

11

1 Bedieningsapparaat
2 Horizontale arm
3 Zwenkarm
4 XY-koppeling
5 Binoculaire tubus
6 Aanzetstuk voor medeobservatie
7 Handgrepen
8 Optiekhouder

9 Kantelinstelling
10 Bevestigingsinrichting voor video-bedieningsapparaat
11 Wandhouder voor bedieningsapparaat (optie)
12 Telescoopstatief CT40

Montage van plafondstatief: 
zie bijgevoegde montagehandleiding. 
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Plafondstatief CT40

1

4

2

3

8

76

5

T1AH/250V

h 

9

15
14

10 11 12 13

LET OP

Beschadiging van operatiemicroscoop en van extern 
apparaat door aansluiting van niet-toegestane externe 
apparaten op de hulpaansluiting!
	X Sluit uitsluitend externe apparaten op de 

hulpaansluiting aan die voldoen aan de specificaties. 
Gebruiksvoorschriften, zie Hoofdstuk 14.5.

1 Touchpanel
2 Netschakelaar
3 Balansdraaiknop
4 Arrêteerhendel zwenkarm
5 Afstandsbediening
6 Open
7 Omlaag
8 Handgrepen
9 Spanningsvoorziening
10 Zekeringhouder (2x 6,3 AH, traag)
11 Gebruiksurenteller voor de operatiemicroscoop
12 Potentiaalvereffeningsaansluiting 

Voor aansluiting van de M822 op een 
potentiaalvereffeningsinrichting.  
Deze maakt deel uit van de huisinstallatie van de klant. 
Eisen van EN 60601-1 (§ 8.6.7) in acht nemen.

13 Bus voor remontkoppeling op afstand
14 Hulpaansluiting (max. uitgangsvermogen 100 VA) 

Gebruiksvoorschriften, zie Hoofdstuk 14.5.
15 Zekeringhouder (1 AH, traag)
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4.4 Leica-optiekhouder M822

• Optiekhouder met geïntegreerde verlichting
• Interface voor assistenten, aan de linker- en rechterzijde
• Hoofd-operateursinterface

De functies van de Leica-toebehoren worden beschreven in 
de betreffende gebruiksaanwijzingen.
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5 Functies
5.1 Verlichting

1 2

De verlichting van de operatiemicroscoop Leica M822 bestaat uit 
een hoofdlamp (1) en een OttoFlex™-lamp (2). Deze zitten in de 
optiekhouder.
De hoofdlamp (1) bestaat uit één led LED. Voor de OttoFlex™-lamp 
zijn er twee identieke lampen. Bij een defect van de ingeschakelde 
lamp kan de andere lamp worden geselecteerd met de lampsnel-
wisselaar.

5.2 Balanceersysteem

1 2 3

Met een uitgebalanceerde operatiemicroscoop M822 kunt u de 
optiekhouder in elke willekeurige positie zetten zonder dat deze 
kantelt of valt.
Na het uitbalanceren is er voor alle bewegingen tijdens het werk 
maar weinig kracht nodig.
Het uitbalanceren wordt uitgevoerd door een gasveer (2) in de 
zwenkarm. Met de draaiknop (1) worden de bewegingen afgesteld.
Met de arrêteerhendel (3) wordt de zwenkarm losgezet en 
vastgezet.

5.3 Elektromagnetische remmen

Verplaats de M822 alleen als de remmen zijn losgezet.
	X Verplaats deze niet als de remmen zijn vergrendeld.

De operatiemicroscoop M822 F40 heeft 4 elektromagnetische 
remmen, die de bewegingen van het statief en de 
operatiemicroscoop blokkeren. Ze worden bediend door het draaien 
van de hendels.
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6 Bedieningselementen
6.1 Bedieningsapparaat
Aansluitingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Leica-servicepoort
2 Documentatieregeling
3 Cameraregeling
4 CAN intern 1
5 CAN intern 2
6 CAN extern 

Hierop mogen alleen apparaten worden aangesloten die door 
de Medical Division van Leica Microsystems zijn gecontroleerd.

7 Voetschakelaar 1
8 Voetschakelaar 2 

Hierop mogen alleen voetschakelaars worden aangesloten die 
door de Medical Division van Leica Microsystems worden 
geleverd.

9 ADF Additional Function 1
10 ADF Additional Function 2 

ADF 1 en 2 zijn digitale relaisuitgangen, die 24 V/2 A kunnen 
schakelen. 

Gebruik tijdens de operatie alleen de bijgeleverde kabels 
voor CAN en de voetschakelaar om storingen te voorkomen.
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6.2 Leica-operatiemicroscopen M822

�

��

�

�

�

�

�

�
�

��

��

��

��

1 Vergrotingsindicatie met XY-reverse-indicatie
2 Reset focus
3 Reset XY
4 Draaiknop kantelinstelling (gemotoriseerd)
5 Handgrepen
6 Objectief
7 Handmatige zoom noodinstelling
8 Lampsnelwisselaar
9 Lampdekselopener 

10 Omschakelaar Coaxial OttoFlex™-verlichting/spleetlamp
11 Stopcontact voor externe voeding spleetlamp 

Hierop mag alleen de Leica-spleetlamp worden aangesloten.
12 CAN-bus 

Hierop mogen alleen toebehoren worden aangesloten die door 
de Medical Division van Leica Microsystems worden geleverd.

13 OCF - "Optics Carrier Functions" 
Hierop mogen alleen de Leica-spleetlamp, de Oculus SDI of 
andere Leica-apparaten worden aangesloten.
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6.3 Voetschakelaar en handgrepen

Zie ook gebruiksaanwijzing draadloze voetschakelaar, 
14 functies.

Voetschakelaar en handgrepen kunnen in het configuratie-
menu voor iedere gebruiker individueel worden bezet  
(zie Hoofdstuk 9.4.4 en Hoofdstuk 9.4.8).

6.3.1 Standaardconfiguratie "Cataract"

Y+

Y-

X- X+

Hoofdverlichting+ 

Focus+

Vergroting+

Hoofdverlichting– OttoFlex-verlichting–

Vergroting–

Focus–

OttoFlex-verlichting+

Handgrepen

Geselecteerde rem:

Alle remmen

Geselecteerde rem:

Alle remmen

6.3.2 Standaardconfiguratie "Retina"

Y+

Y-

X- X+

XY Reverse

Focus+

Vergroting+

Hoofdverlichting aan/uit OttoFlex aan/uit

Vergroting–

Focus–

OCF1 Pulse

Handgrepen

Geselecteerde rem:

Alle remmen

Geselecteerde rem:

Alle remmen



Voorbereiding vóór de operatie

26 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02

7 Voorbereiding vóór 
de operatie

7.1 Transport

WAARSCHUWING

Letselgevaar door:
• ongecontroleerd uitzwenken van de arm;
• kantelen van het statief;
• voeten in lichte schoenen die onder de bekisting komen.
	X Zet voor transport de operatiemicroscoop M822 altijd in 

de transportstand. 
	X Verplaats het statief nooit in uitgestrekte toestand. 
	X Rijd nooit met het statief of OK-apparatuur over op de 

grond liggende kabels. 
	X Duw de operatiemicroscoop M822 altijd; nooit trekken.

LET OP

Operatiemicroscoop kan zich zelfstandig verplaatsen.
	X  Voetrem behalve bij transport altijd sluiten.

BELANGRIJK
Beschadiging van de operatiemicroscoop M822 tijdens het 
transport.
	X Statief nooit in uitgestrekte toestand verplaatsen.
	X Rijd nooit met het statief of OK-apparatuur over op de grond 

liggende kabels. 

BELANGRIJK
Beschadiging van de operatiemicroscoop M822 door 
ongecontroleerde kanteling.
	X Houd de handgreep vast bij het loszetten van de voetrem.

Verplaats de M822 alleen als de remmen zijn losgezet.
	X Verplaats deze niet als de remmen zijn vergrendeld.

7.1.1 Transport Leica M822 F20

Transportstand

Zet uw Leica M822 F20 vóór ieder transport weer in de 
transportstand.
	X Netkabel uittrekken en bevestigen.
	X Trek de arrêteerhendel (1) uit en zet deze in horizontale positie.
	X Zwenkarm omhoog en omlaag bewegen totdat de 

arrêteerhendel vastklikt.
	X Geledingremmen (2) openen.
	X Zwenkarm in transportstand zetten.

1

2

3

4

	X Geledingremmen (2) vastzetten.
	X Bedieningsapparaat naar de XY-koppeling toe draaien.
	X hang de voetschakelaar (3) in de ophanginrichting.
	X Op het voetremontgrendelingspedaal trappen, om de 

voetremmen los te maken.
	X Verplaats de Leica M822 F20 aan de handrail (4).



Voorbereiding vóór de operatie

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02 27

7.1.2 Transport Leica M822 F40

Transportstand

Zet uw Leica M822 F40 vóór ieder transport weer in de 
transportstand.
	X Netkabel uittrekken en bevestigen.
	X Trek de arrêteerhendel (1) uit en zet deze in verticale positie.
	X Houd één resp. beide handgrepen vast en draai deze, om de 

remmen ("All Brakes") los te zetten. 
	X Zwenkarm omhoog en omlaag bewegen totdat de 

arrêteerhendel vastklikt.
	X Zwenkarm in transportstand zetten.

1

2

3

4

	X Laat de handgrepen weer los.
	X Bedieningsapparaat naar de XY-koppeling toe draaien.
	X hang de voetschakelaar (3) in de ophanginrichting.
	X Trap het voetremontgrendelingspedaal (4) in, om de 

voetremmen los te zetten.
	X Verplaats de Leica M822 F20 aan de handrail (2).

Erop letten, dat het display van het bedieningsapparaat niet 
in botsing komt met de XY-koppeling!

7.2 Optische toebehoren monteren

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop.
	X Voer alle werkzaamheden en instellingen aan het statief 

vóór de operatie uit. 
	X Vervang geen toebehoren en balanceer de microscoop 

niet als deze zich boven het operatiegebied bevindt.
	X Balanceer de M822 nadat deze is omgebouwd. 
	X Zet de remmen niet los wanneer de operatiemicroscoop 

niet uitgebalanceerd is. 
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer 

deze tijdens de operatie moet worden omgebouwd.
	X Voer het uitbalanceren nooit boven de patiënt uit.
	X Zorg er vóór elke operatie voor, dat de optische 

componenten en accessoires goed vastzitten en niet 
kunnen bewegen.

	X Zorg dat de optische accessoires schoon zijn en vrij 
van stof en vuil.
	X Monteer toebehoren voor uw Leica M822 alleen 

wanneer de geledingremmen zijn vastgezet en 
de zwenkarm is geblokkeerd, zie Hoofdstuk 7.9 en 
Hoofdstuk 7.10.

7.2.1 Objectieven monteren

	X Objectieven op de microscoop bevestigen (rechtsdraaiende 
schroefdraad).
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7.2.2 Monteren van een binoculaire tubus

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden vallende onderdelen!
	X Zorg er vóór elke operatie voor, dat de optische 

componenten en accessoires goed vastzitten en niet 
kunnen bewegen.

	X Zorg dat de optische accessoires schoon zijn en vrij van stof en 
vuil.
	X Draai de klemschroef (1) van de optiekhouder los.
	X Verwijder de beschermkap.
	X Plaats de binoculaire tubus in de ringzwaluwstaartgeleiding (3).
	X Draai de klemschroef (1) vast.

3

Stralensplitser monteren

�

	X Draai de klemschroef (1) van de optiekhouder los.
	X Breng de stralensplitser in de ringzwaluwstaartgeleiding aan en 

draai de klemschroef vast.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden vallende onderdelen!
	X Voer alle werkzaamheden en instellingen aan de 

optiekhouder vóór de operatie uit.
	X Nooit boven het operatiegebied de optische 

componenten en toebehoren monteren of ombouwen.
	X Zorg er vóór de operatie voor dat de optische 

componenten en toebehoren correct gemonteerd zijn.
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer 

deze tijdens de operatie moet worden omgebouwd.

Aanzetstuk voor medeobservatie monteren

2

1

	X Monteer het aanzetstuk voor medeobservatie op de 
stralensplitser.
	X Lijn het aanzetstuk voor medeobservatie uit zoals gewenst.
	X Monteer de tubus (2) en lijn het beeld met de kartelring (1) uit.

Tubus monteren
	X Draai de klemschroef op de stralensplitser en op het aanzetstuk 

voor medeobservatie los en verwijder het beschermdeksel.
	X Tubus zorgvuldig plaatsen en klemschroef vastdraaien.

Oculairs monteren
	X Oculairs met de bevestigingsringen in de tubusbuizen 

vastzetten.

Draaibare stralensplitser monteren 

�

	X Klemschroef verwijderen.
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	X Stelschroef plaatsen (2).
	X Plaats de stralensplitser draaibaar van bovenaf in de 

ringzwaluwstaartgeleiding.
	X Stelschroef (2) vastdraaien.

7.3 Binoculaire tubus instellen
7.3.1 Oogafstand instellen
	X De oogafstand op een waarde tussen 55 mm en 75 mm 

instellen.
	X Stel met het instelwiel (2) de oogafstand zodanig in dat een 

cirkelvormig beeldveld te zien is.

1

2

Deze procedure moet voor iedere gebruiker één keer 
uitgevoerd worden. De vastgestelde waarde (1) kan voor 
elke gebruiker worden opgeslagen in het menu "User 
Settings" onder "Tube Settings" (zie Hoofdstuk 9.4.9). 
De opgeslagen waarde kan worden afgelezen met 
"Show Settings".

7.3.2 Kanteling instellen
	X Pak de tubusbuizen met beide handen vast.
	X Kantel de binoculaire tubus naar boven of beneden totdat een 

comfortabele stand voor het kijken is bereikt.

7.4 Oculair instellen
7.4.1 Dioptrieën voor de gebruiker bepalen/

instellen
De individuele dioptrieën kunnen op ieder oculair traploos van 
+5 tot –5 ingesteld worden. De dioptrieën moeten nauwkeurig, 
voor elk oog afzonderlijk worden ingesteld. Alleen dan blijft de 
scherpte over het hele zoombereik constant (= parfocaal).
Bij een correcte dioptrie-instelling voor beide ogen voorkomt de 
operatiemicroscoop in verregaande mate extreme vermoeidheid.

Een parfocaal ingestelde microscoop zorgt ervoor dat 
assistent- en videobeeld onafhankelijk van de gekozen 
vergroting te allen tijde scherp verschijnen.

	X Kies de minimale vergroting.
	X Leg een vlak testobject met scherpe contouren op werkafstand 

onder het objectief.
	X Focaliseer de microscoop.
	X Maximale vergroting instellen.
	X Focaliseer de microscoop.
	X Minimale vergroting instellen.

	X Stel zonder in de oculairs te kijken beide ooglenzen op 
+5 dioptrieën in.
	X Draai achtereenvolgens beide ooglenzen voor elk oog 

afzonderlijk langzaam richting –5 dioptrieën tot het testobject 
scherp verschijnt.
	X Kies de hoogste vergroting en controleer de scherpte.

Deze procedure moet voor iedere gebruiker één keer 
uitgevoerd worden. De vastgestelde waarde kan voor elke 
gebruiker worden opgeslagen in het menu "User Settings" 
onder "Tube Settings" (zie Hoofdstuk 9.4.9).
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7.4.2 Pupilafstand instellen

	X Draai de oogschelpen zolang omhoog of omlaag tot de 
gewenste afstand ingesteld is.

7.4.3 Parfocaliteit testen
	X Vlak testobject met scherpe contouren op werkafstand onder 

het objectief leggen.
	X Volledige zoombereik doorlopen en testobject daarbij bekijken.

Het beeld moet steeds scherp zijn. Mocht dat niet het geval 
zijn, controleer dan de dioptrie-instelling van de oculairs.

7.5 Documentatietoebehoren 
monteren

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden vallende onderdelen!
	X Voer alle voorbereidingen en instellingen aan de 

optiekhouder vóór de operatie uit.
	X Nooit boven het operatiegebied de optische 

componenten en toebehoren monteren of ombouwen.
	X Voer ombouwwerkzaamheden alleen uit wanneer de 

zwenkarm geblokkeerd is.
	X Controleer of de optische componenten en toebehoren 

goed vastzitten vóór de operatie.
	X Moet tijdens een operatie apparatuur worden aange-

past, zwenk dan de microscoop uit het operatiegebied.

1

2

1 Vergroting instellen
2 Scherpstelknop

Foto-aanzetstuk monteren
	X Bevestig het foto-aanzetstuk aan de documentatiepoort van  

de 0° assistant-bevestiging of aan de stralensplitser.
	X Plaats de camera met adapter in het foto-aanzetstuk. 

Klemschroef vastdraaien.
Zie paragraaf 10.3 voor een lijst met videotoebehoren
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7.6 Documentatietoebehoren selecteren
Videoadapter voor lengte
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Ka
m

er
a 

Se
ns

or
gr

öß
e

35 mm

Brandpuntsafstand videoadapter
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7.7 Leica-spleetlamp afstellen
7.7.1 Algemene veiligheidsinstructies bij het 

gebruik van de Leica-spleetlamp
• Bij de installatie en het gebruik van de spleetlamp dient u erop 

te letten dat er geen kabels bekneld raken.
• Bij de installatie dient u erop te letten dat de vergrendeling van 

de spleetlamp goed in zijn plaats vastklikt.
• De spleetlamp mag alleen door vakbekwaam personeel worden 

bediend.
• Bij de bediening van de spleetlamp dient u erop te letten dat er 

geen vingers bekneld raken.

7.7.2 Hendelverlenging monteren
	X Vergrendel de zwenkarm.
	X Draai de 2 schroeven (2) los en demonteer de hendel (1) van de 

lampsnelwisselaar.

	X Monteer de hendelverlenging (3) met 2 schroeven (4).

7.7.3 Tussenplaat monteren
	X Monteer de tussenplaat (5) met schroef (6).
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7.7.4 Adapterplaat bevestigen
	X Schroef de adapterplaat (8) met 2 schroeven M6×20 (9) en 

2 schroeven M6×12 (10) op de tussenplaat.

7.7.5 Spleetlamp bevestigen

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden vallende onderdelen!
	X Voer alle werkzaamheden en instellingen aan de 

optiekhouder vóór de operatie uit.
	X Nooit boven het operatiegebied de optische 

componenten en toebehoren monteren of ombouwen.
	X Zorg er vóór de operatie voor dat de optische 

componenten en toebehoren correct gemonteerd zijn.
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer 

deze tijdens de operatie moet worden omgebouwd.
	X Zorg er vóór elke operatie voor, dat de optische 

componenten en accessoires goed vastzitten en niet 
kunnen bewegen.

Zorg ervoor dat de vergrendeling goed op zijn plaats 
vastklikt.

	X Maak de klemschroef (7) los en schuif de spleetlamp (14) in de 
geleiding (13).
	X Draai de klemschroef (7) vast.

Via de snelsluiting in de geleiding (13) wordt de spleetlamp van 
stroom en besturingssignalen voorzien.

De spleetlamp mag alleen met een objectief (10445937) 
met de werkafstand (WD 200 mm) gebruikt worden.

	X Steek de 3-polige stekker van de dubbele kabel in de 
aansluiting voor externe voeding (11) van de optiekhouder.
	X Steek de 5-polige stekker van de dubbele kabel in het 

stopcontact OCF (12) van de optiekhouder.

Zorg ervoor dat er altijd een 50 W reservelamp beschikbaar 
is.

WAARSCHUWING

Gevaar van verbranding!
	X Lamphuis en deksel kunnen tijdens werking heet 

worden.

De spleetlamp moet gedemonteerd worden voor het 
vervangen van de lamp.
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7.7.6 Spleetlamp afstellen
	X Plaats de spleetlamp met voetschakelaar in het midden.

Wijs de functies "Slitlamp left" en "Slitlamp right" toe aan 
de door u gebruikte voetschakelaar, om de spleetlamp met 
deze twee knoppen naar rechts (Slitlamp right) en links 
(Slitlamp left) te plaatsen.

	X Draai het prisma (17) in de middenpositie.
	X Draai het prisma in beide eindposities (15) en kies een zodanige 

vergroting dat de spleet links en rechts in het beeldveld blijft.
In beide prisma-eindposities van de lateraalverschuiving mag met 
betrekking tot het spleetbeeld en de diafragmarand geen opvallend 
verschil aanwezig zijn.

Links en rechts op de kromming bevinden zich twee 
vastzetbare stoppen (16) die door de arts afzonderlijk 
kunnen worden ingesteld. Na het bereiken van de stop  
kan door nogmaals indrukken van de voetschakelaar  
om de stop heen worden bewogen.

7.7.7 Noodbediening
Als de aandrijving van het prisma niet functioneert, kan het prisma 
ook met de hand worden verschoven.

7.7.8 Spleetlamp demonteren

Bij het demonteren van de spleetlamp moet u erop letten 
dat de beide stoppers (16) zich in de onderste positie 
bevinden.

7.7.9 Leica-spleetlamp monteren

LET OP

Beknellingsgevaar als gevolg van bewegende delen! 
Bij onjuist gebruik kunnen de vingers of hand beklemd 
raken door de door motoren aangedreven bewegende  
delen van de spleetlamp.
	X Bij de bediening van de spleetlamp moet u erop letten 

dat er geen vingers bekneld raken.

	X  Voor activering van de spleetlamp bedient u de omschakelaar 
van de coaxiale OttoFlex™-verlichting / spleetlamp (1) op de 
optiekhouder.

De naam verandert in "Slitlamp" (2) op de bedieningseenheid, 
wat aangeeft dat de spleetlamp actief is.

2
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7.7.10 Helderheid van de spleetlamp instellen

WAARSCHUWING

Gevaar voor oogletsel! 
De lichtbron van de spleetlamp is mogelijk te fel voor de 
patiënt.
	X Spleetlamp met gedimde lichtbron inschakelen.
	X Licht langzaam feller laten worden tot de opererend arts 

een optimaal uitgelicht beeld heeft.

	X Via de functie "OttoFlex ON/OFF" op de voetschakelaar kunt u 
de spleetlamp in- of uitschakelen.
	X Door drukken op knop  of , of direct drukken op de balk 

van de helderheidsinstelling van "Slitlamp" kan de helderheid 
worden ingesteld.

Door op knop  of  te tikken verandert de 
helderheidswaarde in stappen van 1. Door ingedrukt 
houden van de knoppen verandert de waarde in stappen 
van 2, totdat u het maximum of minimum bereikt of totdat 
u stopt met drukken.

	X U kunt de helderheid van de spleetlamp ook via een aangesloten 
voetschakelaar met de functie OttoFlex +/– veranderen.

7.7.11 Spleetlamp verplaatsen
	X Wijs de functies "Slitlamp left" en "Slitlamp right" toe aan de 

door u gebruikte voetschakelaar, om de spleetlamp met deze 
knoppen naar rechts (Slitlamp right) en links (Slitlamp left) te 
plaatsen.

of
	X Beweeg de spleetlamp met de handschakelaar (2) naar links of 

rechts.

Spleetbreedte instellen
Met de hefboom (3) op het lamphuis van de spleetlamp kunt u de 
breedte van de spleet instellen.

U kunt spleetbreedten van 0,01 tot 14 mm instellen. De 
spleethoogte bedraagt 14 mm.

7.7.12 Oculus SDI aansluiten

	X Steek de stekker van de SDI in de aansluiting (5) van de 
spleetlamp.
	X Wissel met de draaischakelaar (4) tussen SDI en spleetlamp.
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7.7.13 Steriele afdekkingen voor de collimator
De collimator van de spleetlamp kan met de steriele afdekking (6) 
en de hefboom voor het instellen van de spleetbreedte met de 
steriele afdekking (7) worden beschermd.

3

4

7.7.14 Fototoxische netvliesbeschadiging bij 
oogchirurgie (spleetverlichting)

WAARSCHUWING

Schade aan de ogen als gevolg van lange blootstelling! 
Het licht van dit instrument is mogelijk schadelijk. Het risico 
op oogletsel neemt al naargelang de blootstellingsduur toe. 
	X Zorgt dat u tijdens de blootstelling de 

veiligheidsrichtwaarden niet overschrijdt. 
Een blootstelling aan dit instrument van meer dan 
2,7 minuut bij maximaal uitgangsvermogen is een 
overschrijding van de veiligheidsrichtwaarde.

De volgende tabel toont de toegestane werkingsduur en de 
mogelijke verlenging bij een reductie van de spleetbreedte:

Spleetbreedte 
[mm]

Tijd [min.]

>6 2.7

5 3.0

4 3.9

3 4.5

2 7.6

1 15.1

	X Bescherm de patiënt met de volgende middelen:
• korte verlichtingstijden

• lage helderheidsinstelling
• Schakel in geval van onderbrekingen van de operatie het 

licht uit.

Het is aan te raden de belichtingssterkte op de voor een operatie 
minimaal noodzakelijke sterkte in te stellen.
• Zuigelingen, afake patiënten waarbij de ooglens niet werd 

vervangen door een kunstlens met UV-bescherming, of kleine 
kinderen en personen met oogaandoeningen lopen een groter 
risico.

• Bovendien is er sprake van een verhoogd risico als de te 
behandelen of te opereren persoon binnen de afgelopen 24 uur 
reeds de belichting door hetzelfde of een dergelijk ander 
oftalmologisch instrument met een zeer felle lichtbron heeft 
meegemaakt.

• Dit geldt met name wanneer het oog werd onderzocht op basis 
van netvliesfotografie.

• De beslissing over de te gebruiken lichtintensiteit voor een 
toepassing moet van geval tot geval worden bekeken.

• In ieder geval dient de chirurg de risico's en voordelen van de 
gebruikte lichtintensiteit tegen elkaar af te wegen.

• Ondanks alle moeite om het risico van beschadigingen van het 
netvlies door een operatiemicroscoop te voorkomen, kunnen 
deze toch optreden.

• Fotochemische beschadiging van het netvlies is een mogelijke 
complicatie van de noodzaak om fel licht te gebruiken om 
oogstructuren tijdens moeilijke oftalmologische operaties 
zichtbaar te maken.

7.8 Groothoek-observatiesysteem  
(bv. Oculus)

WAARSCHUWING

 Gevaar voor verwonding van de patiënt door veranderen van 
de werkafstand m.b.v. elektromotorische verstelling van het 
plafondstatief, wanneer de minimale werkafstand van 
140 mm door gebruik van toebehoren (bv. groothoek-
observatiesysteem) onderschreden wordt.
	X De voetschakelaarfunctie voor de op- en neerwaartse 

beweging van het plafondstatief mag niet worden 
gebruikt in combinatie met toebehoren waardoor de 
minimale werkafstand van 140 mm wordt 
onderschreden.
	X Bij beweging omhoog/omlaag altijd eerst controleren of 

het bewegingsbereik vrij is.

	X  Sluit de 7-polige stekker van de bedieningskabel SDI 
(10448163) aan op het stopcontact OCF van de optiekhouder.
	X Sluit de 5-polige stekker van de voedingskabel SDI (10448162) 

aan op het CAN-stopcontact van de optiekhouder.
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	X Schroef de BIOM-adapter op de onderkant van de optiekhouder 
vast.
	X Klemschroef losdraaien, BIOM in geleiding schuiven en 

klemschroef vastdraaien.

U kunt het groothoek-observatiesysteem via uw 
voetschakelaar bedienen, door de functies OCF1,  
BIOM Focus + en BIOM Focus – toe te wijzen: 
Inverter aan/uit  OCF1 pulse 
BIOM Focus up  BIOM Focus + 
BIOM Focus down  BIOM Focus –

• Wanneer u de functie "XY reverse + OCF1" selecteert, 
wordt het groothoek-observatiesysteem ingeschakeld 
en tevens de XY bewegingsrichting verwisseld.

• Bij de Leica M822 wordt de SDI rechtstreeks op de 
optiekhouder gemonteerd. Moet bovendien een 
stralensplitser gebruikt worden, dan wordt deze met 
een stereoadapter (10446992) op de SDI gemonteerd.

• Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van 
de fabrikant OCULUS (SDI/BIOM = merken van OCULUS).

7.9 Instellingen op statief F20
7.9.1 Zwenkarm loszetten

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop
	X Nooit uitbalancerings- of ombouwwerkzaamheden 

boven het operatiegebied uitvoeren.
	X Balanceer de operatiemicroscoop na 

ombouwwerkzaamheden aan de zwenkarm uit.

	X Microscoop vasthouden.
	X Trek de arrêteerhendel (3) uit en zet deze in verticale positie.

De zwenkarm is losgezet.

1

1

3

2

7.9.2 Zwenkarm uitbalanceren
	X Controleer of de microscoop vanzelf omhoog- of 

omlaagbeweegt.
De microscoop gaat omlaag:
	X Draai de draaiknop (2) rechtsom.

De microscoop komt omhoog:
	X Draai de draaiknop (2) linksom.

7.9.3 Geledingremmen instellen
Alle geledingen van de microscoop en het statief hebben 
geledingremmen, waarvan de weerstand kan worden ingesteld 
voor het makkelijker of moeilijker bewegen van de geleding.
Geleding lichter laten bewegen:
	X Zet de zwarte remknop (1) los.

Geleding zwaarder laten bewegen:
	X Draai de zwarte remknop (1) vast.

7.9.4 Zwenkarm blokkeren

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Zwenkarm altijd blokkeren:

• bij transport van de microscoop
• bij het ombouwen

	X Zwenkarm ongeveer horizontaal zetten.
	X Draai de arrêteerhendel (3) in horizontale stand.
	X Zwenkarm naar boven en beneden bewegen tot de transport-

vergrendeling vastklikt.
De zwenkarm is geblokkeerd.
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7.10 Statiefinstellingen (F40, CT40)
7.10.1 Zwenkarm uitbalanceren

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop
	X Nooit uitbalancerings- of ombouwwerkzaamheden 

boven het operatiegebied uitvoeren.
	X Balanceer de operatiemicroscoop na 

ombouwwerkzaamheden aan de zwenkarm uit.

1 2

	X Zwenkarm loszetten (zie onder).
	X Microscoop aan de handgrepen vasthouden.
	X Draai aan een van de handgrepen om de remmen ("All Brakes") 

los te zetten.
	X Controleer of de microscoop vanzelf omhoog- of omlaagbe-

weegt.
De microscoop gaat omlaag:
	X Draai de draaiknop (1) rechtsom.

De microscoop komt omhoog:
	X Draai de draaiknop (1) linksom.

7.10.2 Zwenkarm blokkeren

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Zwenkarm altijd blokkeren: 

• bij transport van de microscoop 
• bij het ombouwen

BELANGRIJK
Beschadiging van de Leica-operatiemicroscoop M822 F40 door 
ongecontroleerd kantelen!
	X Voordat u de functie "All Brakes" activeert, handgrepen 

vasthouden.

	X Trek de arrêteerhendel (2) uit en zet deze in verticale positie.
	X Een resp. beide handgrepen vastpakken en draaien, om de 

remmen (All Brakes) los te maken.
	X Zwenkarm naar boven en beneden bewegen tot de 

transportvergrendeling vastklikt.
De zwenkarm is geblokkeerd.

7.10.3 Zwenkarm loszetten

BELANGRIJK
Beschadiging van de Leica-operatiemicroscoop M822 F40 door 
ongecontroleerd kantelen!
	X Voordat u de functie "All Brakes" activeert, handgrepen 

vasthouden.

	X Een handgreep vastpakken en draaien, om de remmen los te 
maken.
	X Tegelijkertijd arrêteerhendel uittrekken en in horizontale positie 

zetten. 
De zwenkarm is losgezet.

Eventueel moet u de zwenkarm opnieuw uitbalanceren.
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7.10.4 Remmen loszetten

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X  Voer alle werkzaamheden en instellingen aan het statief 

vóór de operatie uit.
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied om 

instellingen tijdens de operatie te wijzigen.
	X Bouw de microscoop altijd vóór de operatie om.
	X Voer ombouwwerkzaamheden alleen uit wanneer de 

zwenkarm geblokkeerd is.
	X Bedien handgrepen of remontkoppeling niet op afstand 

wanneer het statief niet uitgebalanceerd is.

1

2

Indien niet individueel voor de actuele gebruiker 
geconfigureerd, worden de remmen als volgt door draaien 
van de handgrepen losgezet.

	X Draai achteruit (2) en houd vast: remmen worden gedeeltelijk 
losgezet.
	X Draai vooruit (1) en houd vast: Alle remmen worden losgezet.

In het menu "User Settings" kunnen de handgrepen voor 
iedere gebruiker met maximaal 4 functies individueel bezet 
worden. De functie "All Brakes" moet minimaal één keer zijn 
geselecteerd (zie Hoofdstuk 9.4.8).

Bovendien kunnen de remmen via een ontkoppeling op 
afstand geactiveerd worden.

RE
M

OT
E 

BR
AK

E
    

  R
EL

EA
SE

	X Knop remontkoppeling op afstand ingedrukt houden.
Alle remmen op het statief zijn losgezet.

7.10.5 Plafondstatief CT40 optillen en neerlaten
Het plafondstatief CT40 kan elektrisch opgetild en neergelaten 
worden. Deze functies kunnen via de toetsen op de 
afstandsbediening worden gestuurd.
Telescooparm naar de gewenste hoogte schuiven:

	X Knop "omhoog": telescoopzuil optillen.
	X Knop "omlaag": telescoopzuil neerlaten.

1 2

Bij continuwerking mag de telescoop max. 1 minuut binnen 
10 minuten gebruikt worden. Na 2 minuten ononderbroken 
werking schakelt de ingebouwde temperatuurschakelaar de 
motor van het Leica plafondstatief CT40 uit.

Blijft de "Omhoog"- of "Omlaag"-knop hangen, schakel dan 
om naar de tegenovergestelde richting om de beweging te 
stoppen. 
Als de "Omhoog"- en "Omlaag"-knoppen tegelijkertijd 
worden ingedrukt, draait de motor niet.

7.10.6 Test noodstopfunctie van het plafondstatief 
CT40

	X Beweeg de CT40 omlaag.
	X Druk de "Omhoog"- en "Omlaag"-knoppen tegelijkertijd in.

De CT40 moet stoppen.
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7.11 Aan OP-tafel positioneren

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop.
	X Voer alle werkzaamheden en instellingen aan het statief 

vóór de operatie uit. 
	X Vervang geen toebehoren en balanceer de microscoop 

niet als deze zich boven het operatiegebied bevindt.
	X Vergrendel de M822 altijd voordat toebehoren worden 

verwisseld. 
	X Balanceer de M822 nadat deze is omgebouwd. 
	X Zet de remmen niet los wanneer de operatiemicroscoop 

niet uitgebalanceerd is. 
	X Zwenk de microscoop uit het operatiegebied wanneer 

deze tijdens de operatie moet worden omgebouwd.
	X Voer het uitbalanceren nooit boven de patiënt uit.
	X Zie veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing.
	X Gebruik de omhoog/omlaag-verplaatsing van het 

plafondstatief niet als de microscoop boven de patiënt 
hangt.

BELANGRIJK
Beschadiging van de Leica-operatiemicroscoop M822 F40 door 
ongecontroleerd kantelen!
	X Voordat u de functie "All Brakes" activeert, handgrepen 

vasthouden.

De positionering van de M822 bij de operatietafel is zeer eenvoudig 
en biedt een aantal mogelijkheden, zowel voor operaties aan het 
hoofd als aan de wervelkolom.
Deze mogelijkheden van de M822 zijn te danken aan het zeer lange 
en hoge armsysteem.
	X Zet de Leica operatiemicroscopen M822 F40 en Leica M822 F20 

in de transportstand (zie Hoofdstuk 7.1).
	X Zet de voetremmen los (zie Hoofdstuk 7.1).
	X Pak de operatiemicroscoop M822 aan de handgreep vast,  

rijd deze voorzichtig naar de operatietafel en zet deze in de 
gewenste stand voor de operatie.

Positioneringsmogelijkheden

	X Voetrem vastzetten.
	X Steek de voetschakelaar in het statief in en positioneer deze.
	X Verbind de netkabel met het statief.
	X Sluit de potentiaalvereffening aan op het statief.

7.12 Steriele bedieningselementen en 
hoes aanbrengen

WAARSCHUWING

Gevaar voor infectie.
	X Gebruik de operatiemicroscoop M822 altijd met een 

steriele bediening en een steriele hoes.

7.12.1 Afdekkingen voor draaiknoppen

Breng de afdekkingen ook aan wanneer u steriele 
wegwerphoezen gebruikt. De bedieningselementen hebben 
dan een betere grip.

De in de afbeelding getoonde bedieningselementen kunnen 
voorzien worden van grepen en afdekkingen die met stoom 
gesteriliseerd kunnen worden.

1 Draaiknop voor focus fijninstelling
2 Handmatige zoom noodinstelling
3 Handgrepen
4 Instelling pupilafstand
5 Draaiknop kantelinstelling
	X Breng de stoomsteriliseerbare afdekkingen ook aan op de 

toebehoren (indien aanwezig).

Vóór de operatie
	X Steriele bedieningselementen erop steken tot deze vastklikken. 

De draaiknoppen 1, 4 en 5 zijn identiek.
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7.12.2 Hoes voor voetschakelaar

Wanneer u de voetschakelaar in een plastic zak verpakt, 
beschermt u deze tegen vervuiling.

7.12.3 Steriele hoes voor statief

Gebruik uitsluitend de steriele door Leica geteste hoezen, 
zoals vermeld in de toebehoren-paragraaf.

LET OP

Gevaar voor infectie.
	X Zorg rondom het statief voor voldoende vrije ruimte, 

zodat de steriele hoes niet in aanraking kan komen met 
niet-steriele delen.

	X Activeer de functie "All Brakes" op de handgreep en strek de 
zwenkarm (alleen F40).
	X Steriele handschoenen aantrekken.
	X  Breng alle steriele bedieningselementen aan.
	X Pak de steriele hoes zorgvuldig uit en trek deze over de 

operatiemicroscoop M822 tot over het armsysteem.
	X Klem het beschermglas (optie) op het objectief vast.
	X Bevestig de steriele hoes niet te strak met de meegeleverde 

banden. Het apparaat moet nog gemakkelijk kunnen worden 
bewogen.
	X Controleer of de beweging soepel kan worden uitgevoerd.

• Volg de instructies die door de fabrikant van de steriele 
hoes zijn meegeleverd.

• Gebruik de hoes altijd met een beschermglas.
• Zorg ervoor dat u de wegwerphoes maximaal tot het 

einde van de zwenkarm trekt en daar bevestigt! 
Horizontale arm niet bedekken.

• Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van de wegwerphoes 
de sleuven op de optiekhouder niet worden afgedekt  
en dat de wegwerphoes achter een vrije ruimte om de 
ventilatieopeningen vormt van ca. 15 cm in diameter 
(warmte-ophoping!).

7.12.4 Beschermglas op het objectief aanbrengen
	X Plaats het gesteriliseerde beschermglas zodanig op de 

optiekhouder dat de markeringen op de M822 (1) en op het 
beschermglas (2) in lijn liggen.

a

b

1

2

	X Plaats het beschermglas richting (a) in de bajonetsluiting.
	X Draai het beschermglas richting (b) totdat het vastklikt.

7.13 Functiecontrole
Raadpleeg de checklist vóór gebruik in Hoofdstuk 15.1
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8 Bediening
8.1 Microscoop inschakelen

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel van de patiënt.
	X Niet aan-/uitschakelen tijdens de operatie.
	X Haal tijdens een operatie de voeding niet van het 

systeem.

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok.
	X  De operatiemicroscoop M822 mag alleen op een geaard 

stopcontact worden aangesloten.
	X Gebruik het systeem uitsluitend in correcte staat 

(alle afdekkingen gemonteerd, deuren gesloten).

WAARSCHUWING

Gevaar voor oogletsel door mogelijk gevaarlijke infrarood- 
en UV-straling.
	X Kijk niet in de OK-lamp.
	X Beperk blootstelling aan de ogen en de huid tot een 

minimum.
	X Gebruik geschikte beschermingsmiddelen.

1

	X Sluit de microscoop op een geaard stopcontact aan.
	X Het apparaat moet zodanig worden neergezet, dat de stekker 

makkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken.
	X Schakel de microscoop in met de hoofdschakelaar (1) van de 

horizontale arm.
Na het inschakelen van de operatiemicroscoop worden de 
instellingen van de laatst actieve gebruiker geladen.
Zodra de hoofdverlichting brandt, is uw microscoop gereed voor 
gebruik.

Mocht de spanningsvoorziening van uw microscoop 
abusievelijk voor korte tijd onderbroken worden (<20 ± 
5 seconden), dan voert de microscoop een Fast-Start-Up uit:
• Alle motoren staan in dezelfde positie als voorheen.
• Alle verlichtingsinstellingen blijven behouden.
• XY-reverse toestand wordt eventueel weer tot stand 

gebracht.
• Heeft u de functie StepCycle™ geselecteerd, dan bevindt 

deze zich in stap 0 (zie Hoofdstuk 9.4.10).
• De Fast-Start-Up-functie kan in het menu Service 

worden gedeactiveerd.

In de operationele modus laat de statusregel u te allen tijde 
de actuele gebruiker zien alsmede de informatie waar u zich 
in het menu bevindt.

8.2 Microscoop positioneren 

8.2.1 Grove positionering
	X Pak de microscoop (2) aan beide handgrepen vast.
	X Draai aan een van de handgrepen, om de remmen ("All Brakes") 

los te zetten (M822 F20).
	X Microscoop positioneren en handgreep loslaten.

• Ook kunnen de remmen via een ontkoppeling op 
afstand worden losgezet (zie Hoofdstuk 7.10.4).

• Zie ook "Release brakes" Hoofdstuk 7.10.4.

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Bedien handgrepen of remontkoppeling niet op afstand 

wanneer het statief niet uitgebalanceerd is.

Stel de geledingremmen voor de M822 F20 af 
overeenkomstig uw persoonlijke wensen en het gewicht 
van de toebehoren, zie Hoofdstuk 7.9.3.
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8.2.2 Fijne positionering

	X XY-aandrijving via joystick (4) op voetschakelaar bedienen en 
microscoop positioneren.

• Door op de knop "Reset" (1) of de knop "Reset" op het 
bedieningsapparaat te drukken, het apparaat terug naar 
middenpositie plaatsen.

• U kunt de functie "XY Reverse" aan uw voetschakelaar 
toewijzen, om de XY- bewegingsrichting om te keren.

• Op het menuscherm "Speed" kunt u de snelheid 
veranderen waarmee de XY-motoren worden verplaatst.

• Deze waarde kan voor iedere gebruiker afzonderlijk 
worden opgeslagen (zie Hoofdstuk 9.4.3).

8.2.3 Kanteling instellen
	X Draaiknop (3) voor kantelverstelling in de gewenste richting 

draaien en vasthouden.
De microscoop kantelt zich in de gewenste richting.

• De microscoop kan 15° naar voren en 50° naar achteren 
gekanteld worden.

• Via een "Reset"-knop op het bedieningsapparaat loopt 
de microscoop naar de uitgangspositie (0°) terug.

8.2.4 "Reset"-knoppen

"Reset"-knoppen op het 
bedieningspaneel:

• Staat een aandrijving in resetpositie, dan verschijnt de 
toegewezen Reset-knop groen.

• Een groen knipperende "Reset"-knop geeft aan, dat de 
betreffende aandrijving naar de resetpositie loopt.

• Een grijze "Reset"-knop geeft aan, dat de betreffende 
aandrijving zich buiten de resetpositie bevindt.

• Met de "Reset All"-knop worden alle motoren naar de 
uitgangspositie teruggeplaatst en de gebruikersinstellingen  
van de actuele gebruiker opnieuw geladen.
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8.2.5 Aandrijvingsinstellingen
	X Druk op de knop "Drive settings" (1) op de bovenste menubalk 

voor het openen van het "Speed"-menu.

1

Het "Speed"-menu wordt weergegeven: 

• Op de menupagina "Speed" kan voor alle aandrijvingen 
de snelheid ingesteld worden waarmee de afzonderlijke 
aandrijvingen bewogen worden.
	X De aandrijvingssnelheid kan worden gewijzigd door 

klikken op de knop  of . Bovendien kunt u de 
snelheid door direct klikken in de indicatiebalk instellen.
	X Deze waarden kunnen voor iedere gebruiker afzonderlijk 

worden opgeslagen (zie Hoofdstuk 9.4.3).

8.3 Microscoop instellen
8.3.1 Helderheid instellen

WAARSCHUWING

Te fel licht kan het netvlies beschadigen.
	X Let op de waarschuwingsmeldingen in het hoofdstuk 

over veiligheidsinstructies.

De helderheid van de actieve hoofdverlichting en van de OttoFlex™-
verlichting kan via het touchpanel of de voetschakelaar ingesteld 
worden.

Gebruik van de voetschakelaar

Afhankelijk van de functies die zijn toegewezen aan de 
voetschakelaar (zie Hoofdstuk 9.4.4) kunnen de hoofdverlichting 
en de OttoFlex™-verlichting met de voetschakelaar aan, uit en 
lichter/donkerder worden gezet.

Gebruik van het touchpanel

De helderheid voor de actieve hoofdverlichting en OttoFlex™-
verlichting kan worden gewijzigd door drukken op de knop  of 

 of direct door drukken op de betreffende helderheidsbalk.

• Door op knop  of  te tikken verandert de 
helderheidswaarde in stappen van 1. Door ingedrukt 
houden van de knoppen verandert de waarde in 
stappen van 2, totdat u het maximum of minimum 
bereikt of totdat u stopt met drukken.

• Wordt de helderheid van een lamp op nul gezet, dan 
wordt deze uitgeschakeld.

• De Leica M822 is ook voorzien van een tweede 
OttoFlex™-lichtbron. Het totale vermogen van beide 
lichtbronnen is elektronisch begrensd.

• Wanneer de gewenste lichtbron niet meer lichter kan 
worden gezet, zet de andere lichtbron dan eerst 
donkerder; dan kunt u de gewenste lamp lichter zetten.
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WAARSCHUWING

Verminderde lichtopbrengst!
	X Bij een defect van de ventilator wordt de maximale 

lichtopbrengst verminderd.

Lampsnelwisselaar

Voor de Coaxial OttoFlex™-verlichting staat een lampsnelwisselaar 
ter beschikking.
	X Wanneer tijdens de operatie een Coaxial OttoFlex™-verlichting 

uitvalt, wisselt u tijdens werking naar de tweede lamp.
	X Activeer door verschuiven van de lampsnelwisselaar aan de 

onderkant van de optiekhouder de tweede lamp.

Op het bedieningsapparaat verschijnt de gele "Check"-knop. 
Door aanklikken wordt de informatie "Check coaxial 
OttoFlex™ illuminator 1" resp. "Check coaxial OttoFlex™ 
illuminator 2" weergegeven.

	X Defecte lamp na de operatie vervangen (zie Hoofdstuk 11.6).

8.3.2 Netvliesbescherming

Belichtingstijd

Voor meer informatie, zie "3.4 Aanwijzingen voor de 
exploitant".

1

De gebruiker kan de netvliesbeschermingsfunctie tijdens een 
operatie inschakelen met de voetschakelaar of het touchpanel (1)
van het bedieningsapparaat. Als de netvliesbeschermingsfunctie is 
ingeschakeld, wordt de lichtintensiteit van de hoofdverlichting 
verlaagd tot 10% en de OttoFlex-intensiteit tot 20%. De gebruiker 
kan de lichtintensiteit nog steeds tot onder de drempel instellen. 
Als de gebruiker de netvliesbeschermingsfunctie uitschakelt, gaat 
de lichtintensiteit terug naar de voorgaande intensiteit.

8.4 Vergroting (zoom) instellen
U kunt de vergroting met de voetschakelaar of via de instellingsbalk 
"Magnification" in het hoofdmenu van het bedieningsapparaat 
instellen.

	X Door drukken op de knop  of  wordt de waarde continu 
gewijzigd totdat de knop wordt losgelaten of de maximum- of 
minimumwaarde wordt bereikt.

• U kunt de snelheid instellen waarmee de zoommotor 
beweegt in het "Speed"-menu (zie Hoofdstuk 8.2.5).

• Met de knop "Reset Magnification" kan de zoommotor 
weer naar de voor de actuele gebruiker opgeslagen 
vergrotingsinstelling geplaatst worden Hoofdstuk 9.2.1.

8.4.1 Scherptediepte
Met de knop "Depth Enhancer +" kunt u een dubbel irisdiafragma 
voor verhoging van de scherptediepte activeren.

In het menu "User Settings" kan de status van het dubbel 
irisdiafragma onder "Tube Settings" voor iedere gebruiker 
vooringesteld of als voetschakelaarfunctie worden 
toegewezen.

8.4.2 Vergroting (zoom) handmatig instellen

BELANGRIJK
Beschadiging van de zoommotor!
	X De zoom mag uitsluitend bij defecte zoommotor handmatig 

worden versteld.

Bij uitval van de zoommotor kan de zoom met de draaiknop (1) op 
de optiekhouder handmatig ingesteld worden.
	X Druk op de draaiknop (1).
	X Gewenste vergroting door draaien instellen.
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8.4.3 Focus instellen

WAARSCHUWING

Gevaarlijk voor de ogen.
	X Verlaag de snelheid van de focusmotor bij 

netvliesoperaties tot een minimum.

U kunt de microscoop via de focusknoppen op de voetschakelaar 
focaliseren.

• In het menu "Speed" kunt u de snelheid veranderen 
waarmee de focusmotor wordt verplaatst, zie 
Hoofdstuk 8.2.5.

• Door drukken op de "Reset"-knop (2, Hoofdstuk 6.2) of 
de knop "Reset Focus" (zie Hoofdstuk 8.2.4) kan de 
focusmotor weer naar de resetpositie (1/3 naar boven, 
2/3 naar beneden) worden gezet.

• Op het 0°-aanzetstuk voor assistent kan bovendien via 
een focus-fijninstelknop de focus opnieuw worden 
ingesteld.

BELANGRIJK
Beschadiging van de focusmotor!
	X Stel bij het uitvallen van de focusmotor de focus handmatig in, 

door de optiekhouder op en neer te bewegen.

8.5 Transportstand 
8.5.1 Transport M822 F20

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door: 
• Ongecontroleerd uitzwenken van de zwenkarm!
• Kantelen van het statief!
• Voeten in lichte schoenen zouden onder de 

bekisting kunnen komen.
• Botsing tussen gebruiker en microscoopsysteem. 

Bv. tussen hoofd en houder voor 
camerabedieningsapparaat (CT40)

• abrupt afremmen van de operatiemicroscoop bij 
onoverkomelijke drempel.
	X Zet de operatiemicroscoop Leica M822 F20 voor 

transport altijd in de transportstand.
	X Statief nooit in uitgestrekte toestand verplaatsen.
	X Duw de operatiemicroscoop altijd; nooit trekken.
	X Nooit over op de grond liggende kabels rijden.

LET OP

Operatiemicroscoop kan zich zelfstandig verplaatsen!
	X Voetrem behalve bij transport altijd sluiten.

Zet uw Leica M822 F20 vóór ieder transport in de transportstand 
(zie Hoofdstuk 8.5).

8.5.2 Transport Leica M822 F40
Zet uw Leica M822 F40 vóór ieder transport in de transportstand.

BELANGRIJK
Beschadiging van de Leica-operatiemicroscoop M822 F40 door 
ongecontroleerd kantelen!
	X Voordat u de functie "All Brakes" activeert, handgrepen 

vasthouden.

Zet uw Leica M822 F40 vóór ieder transport in de transportstand 
(zie Hoofdstuk 8.5).



Touchpanel

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02 47

8.6 Parkeerstand
	X Zet de microscoop na gebruik in de parkeerstand.

8.6.1 Vloerstatieven F40 en F20

AANWIJZING

Botsingsgevaar!
De operatiemicroscoop kan tegen omringende delen, plafond of 
lampen stoten.
	X Zorg dat er genoeg vrije ruimte is.

	X Schuif de microscoop aan de handgreep in de transportstand 
naar zijn opslagplek.
	X Zet de voetrem vast.
	X Bescherm uw Leica M822 door deze met de stofhoes af te 

dekken.

8.6.2 Plafondstatief CT40

LET OP
Botsingsgevaar!
De operatiemicroscoop kan tegen omringende delen, 
plafond of lampen stoten.
	X Gevarenzone voor het bewegen van de zwenkarm 

controleren.
	X Plafondstatief voorzichtig naar boven bewegen, let 

hierbij op het plafond en lampen.

	X Microscoop wegdraaien.
	X Verwijder steriele componenten.
	X Blokkeer de zwenkarm.
	X Hoofdschakelaar op de zwenkarm uitschakelen.
	X Knop "omhoog" op de afstandsbediening bedienen en het 

statief omhoog plaatsen.

8.7 Operatiemicroscoop buiten 
werking stellen

	X Beëindig zo nodig het registratieproces op het 
documentatiesysteem (verlies van gegevens).
	X Zet de operatiemicroscoop in de transportstand.
	X Schakel de operatiemicroscoop uit met de hoofdschakelaar.

9 Touchpanel
9.1 Opbouw menustructuur

1 2 3 4 5

67

1 operationele modus (licht /
vergrotingsinstellingen)

2 operationele modus 
(aandrijvingsinstellingen)

3 Configuratiemenu
4 statische menuregel (blijft 

onveranderd)

5 Geeft bij sommige thema's 
helpteksten weer 

6 Dynamische knopregel
7 Weergavebereik met 

statusregel

9.2 Microscoop inschakelen

WAARSCHUWING

Motoren rijden naar hun uitgangspositie
	X Zorg er vóór het inschakelen van uw Leica M822 voor  

dat de verplaatsingswegen van de XY-, zoom- en 
focusmotoren vrij zijn. De kantelmotor wordt niet 
verplaatst.

	X Schakel uw microscoop met de netschakelaar van de horizontale 
arm in.
	X Zodra de hoofdverlichting brandt, is uw microscoop gereed voor 

gebruik.

Na het inschakelen van de operatiemicroscoop worden de 
instellingen van de laatst actieve gebruiker geladen.
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Mocht de spanningsvoorziening van uw microscoop 
abusievelijk voor korte tijd onderbroken worden  
(<20 ± 5 seconden), dan voert de microscoop een  
Fast-Start-Up uit:
• Alle motoren staan in dezelfde positie als voorheen.
• Alle verlichtingsinstellingen blijven behouden.
•  XY-reverse toestand wordt eventueel weer tot stand 

gebracht.
• Heeft u de functie StepCycle™ geselecteerd, dan  

bevindt deze zich in stap 0 (zie Hoofdstuk 9.4.10).
• De Fast-Start-Up-functie kan in het menu Service 

worden gedeactiveerd.

In de operationele modus laat de statusregel u te allen tijde 
de actuele gebruiker zien alsmede de informatie waar u zich 
in het menu bevindt.

9.2.1 Auto Reset
Wanneer u de zwenkarm na de operatie naar boven in de 
eindpositie beweegt, activeert u de Auto Reset-functie:
• Alle motoren zoom, focus en XY lopen naar hun resetpositie. 
• De kantelmotor wordt niet verplaatst.
• De actuele gebruikersinstellingen worden opnieuw geladen.
• De verlichting wordt uitgeschakeld.

Beweeg uw M822 weer naar beneden boven het operatiegebied, 
dan schakelt de verlichting zich weer in en is uw Leica M822 klaar 
voor gebruik.

Deze functie kan door uw Leica-servicemonteur worden 
gedeactiveerd.

9.2.2 Gebruiker selecteren
Op de pagina's "Main" Menu en "Speed" bevinden zich altijd  
de vier knoppen "Cataract", "Retina", "Favorite" en "User List"  
in de dynamische knopregel.

De gebruikers "Cataract" en "Retina" zijn door Leica vastgelegde 
standaardgebruikers.

U kunt de instellingen van deze standaardgebruikers aan 
uw wensen aanpassen (zie Hoofdstuk 9.4).

Een frequent gebruikt profiel kunt u opslaan onder "Favorite" (zie 
Hoofdstuk 9.3).

De knop "Show Settings" geeft u te allen tijde een overzicht 
van de gebruikersinstellingen van de actuele gebruiker.

Met de knop "User List" opent u een gebruikerslijst met twee 
pagina's waaruit u een van de maximaal 30 gebruikers die 
opgeslagen kunnen worden, kunt selecteren.
	X Met knop "1-15" en "16-30" wisselt u tussen pagina's.

Wanneer de gebruikerslijst is geopend is, kan deze te allen 
tijde bewerkt worden (zie Hoofdstuk 9.3).

In de operationele modus laat de statusregel u te allen tijde 
de actuele gebruiker zien alsmede de informatie waar u zich 
in het menu bevindt.

Wanneer u een gebruiker hebt geselecteerd, verschijnt een info-
pagina voor de gekozen gebruiker die informeert over de beno-
digde tubusinstellingen en de actuele voetschakelaarbezettingen.
	X Druk op "Continue" (1).

1
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• Zorg er voor iedere operatie voor, dat uw persoonlijke 
gebruiker geselecteerd is en maak u vertrouwd met de 
bezetting van de voetschakelaar.

• Wanneer u de voetschakelaar met de functie "StepCycle" 
hebt toegewezen, adviseren wij het geprogrammeerde 
verloop vóór de operatie zonder patiënt uit te testen.

9.3 Gebruikerslijst bewerken
Afhankelijk van de situatie staan u in de gebruikerslijst verschillende 
functies ter beschikking.
	X Selecteert u een gebruiker, dan verschijnen in de dynamische 

knopregel de ter beschikking staande functies:

1 2 3 4

Move (1) Verschuift de geselecteerde gebruiker naar 
een andere te selecteren vrije plaats.

Set Favorite (2) Selecteert een gebruiker uit de gebruikerslijst 
waarvan de instellingen met de knop 
"Favorite" direct uit het "Main" Menu of het 
menu "Speed" opgeroepen kunnen worden.

Delete (3) Wist de geselecteerde gebruiker. U moet deze 
procedure met "Confirm" bevestigen.

Rename (4) Hernoemt een bestaande gebruiker. De 
gebruikers instellingen blijven ongewijzigd.

Wij adviseren om tijdens de operatie geen 
gebruikersinstellingen te configureren en de gebruikerslijst 
niet te bewerken.

9.4 Gebruiker instellen 
(menu User Settings)

In dit menu kunt u de gebruikersinstellingen configureren.

1 2 3 4

Load (1) Neemt de instellingen van een aanwezige 
gebruiker over om deze aan te passen.

New User (2) Opent een nieuwe gebruiker met "lege" 
instellingen.

New (Cataract) (3) Laadt een nieuwe gebruiker met de 
instellingen "Cataract", om deze aan te 
passen.

New (Retina) (4) Laadt een nieuwe gebruiker met de 
instellingen "Retina", om deze aan te 
passen.

U kunt een gebruiker ook vanuit het operatieve menu 
aanmaken. Wanneer u de actuele instellingen wilt 
behouden, kunt u deze door klikken op de knop "Save" 
(deze verschijnt zodra de basisinstellingen van de actuele 
gebruiker zijn veranderd) voor de actuele gebruiker  
("Save as Current") of onder een nieuwe gebruikersnaam 
("Save as New") opslaan.

9.4.1 Gebruikersinstellingen opslaan
	X Klik op de knop "Save".
	X Kies in de gebruikerslijst een vrije plaats waar u uw gebruiker 

wilt aanleggen. U kunt de gebruikerslijst ook tevoren bewerken.
	X Voer via het toetsenbord de gewenste gebruikersnaam in.
	X Klik op de knop "Save" om de gebruiker onder de ingevoerde 

naam op de gewenste positie op te slaan.
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9.4.2 Lichtstartwaarden instellen
Op deze pagina kunnen de startwaarden voor de hoofdverlichting, 
de OttoFlex™-verlichting en de vergroting worden ingesteld.
• Door op knop  of  te tikken verandert de waarde in 

stappen van 1.
• Door ingedrukt houden van de knoppen verandert de waarde in 

stappen van 2, totdat u het maximum of minimum bereikt of 
totdat u stopt met drukken.

U kunt de gewenste waarde ook door direct klikken in de 
balken instellen.

9.4.3 Aandrijvingsstartwaarden instellen
Op deze pagina kunnen de startwaarden voor de aandrijvingen 
zoom, focus, XY en tilt ingesteld worden.
• Door op knop  of  te tikken verandert de waarde in 

stappen van 1. 
• Door ingedrukt houden van de knoppen verandert de waarde in 

stappen van 2, totdat u het maximum of minimum bereikt of 
totdat u stopt met drukken.

U kunt de gewenste waarde ook door direct klikken in de 
balken instellen.

• De knop "XY linked to Zoom" (2) maakt een koppeling van de 
XY-snelheid met de huidige zoompositie mogelijk. De maximale 
zoompositie resulteert in een minimale XY-snelheid en 
omgekeerd. 
De standaardinstelling is "Active".

• De knop "Focus linked to Zoom" (1) maakt een koppeling van  
de focussnelheid met de huidige zoompositie mogelijk. De 
maximale zoompositie resulteert in een minimale focussnelheid 
en omgekeerd. 
De standaardinstelling is "Active".

1 2

9.4.4 Bezetting voetschakelaar
Hier kunt u de door u gebruikte voetschakelaar gebruikersspecifiek 
configureren.
	X Selecteer in het rechter keuzeveld de door u gebruikte 

voetschakelaar. 
	X Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 

achteruit.
	X Wanneer u op de knop "Cataract" of de knop "Retina" klikt, 

wordt de geselecteerde voetschakelaar bezet met de 
standaardinstellingen.
	X U kunt deze instellingen vervolgens al naar gelang aanpassen.
	X Met de knop "Clear All" wordt de bezetting voor alle knoppen 

gewist.
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9.4.5 Afzonderlijke knoppen configureren
Selecteer in het rechter keuzeveld de door u gebruikte 
voetschakelaar. 
Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 
achteruit.
Selecteer met het linker keuzeveld de functiegroep die de gewenste 
functie bevat. 
Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 
achteruit.
	X Selecteer de gewenste functie.
	X Klik op het tekstveld van de gewenste knop om deze te 

bezetten met de geselecteerde functie. Of: 
druk op de betreffende knop op de aangesloten voetschakelaar.

9.4.6 Overzicht functiegroepen
De mogelijke bezettingen zijn in functiegroepen ingedeeld.
• "Drive" – regeling van de aandrijvingen
• "Extra" – regeling van de componenten en toebehoren (ADF, 

OCF)
• "Light" – regeling van de verlichting
• "Reset "– terugzetten van een afzonderlijke functie of alle 

functies
• "DI C800" – regeling van de Leica DI C800, zie afzonderlijke 

gebruiksaanwijzing
• "XY-Function" – regeling van de XY-koppeling

Met de "toggle"-functie wordt de toestand van een functie 
gewijzigd (bv. in- en uitschakelen):
Met de "pulse"-functie wordt een toestand permanent 
gewijzigd (bv. lichter).

De geconfigureerde bezetting geldt ook voor de aansluiting 
op FOOT/HAND 1 en FOOT/HAND 2.

9.4.7 Bezetting voetschakelaar VR
U kunt een speciale voetschakelaar-toewijzing voor VR-modus hier 
opslaan.
Om ervoor te zorgen dat er tussen de "normale" bezetting en de 
bezetting in de VR-modus omgeschakeld kan worden, moet aan de 
volgende voorwaarden zijn voldaan:
• In de "VR Mode"-tab, moet "footswitch for VR mode active" 

worden geactiveerd.
• In elk van de twee voetschakelaar-toewijzingen moet "VR Mode 

on/off" worden toegewezen.
• Is de functie "VR Mode on/off" in de voetschakelaarbezetting 

"Footswitch" bezet, dan wordt deze automatisch bij 
"Footswitch VR" op dezelfde knop overgenomen.

De instelling is hetzelfde als voor de voetschakelaar-
toewijzing; zie vorige paragraaf.

9.4.8 Handgreepbezetting
U kunt de handgreep met maximaal drie functies vrij bezetten.  
Een vierde functie moet altijd "All Brakes" zijn.
De positie van deze functie kan vrij gekozen worden.
	X Selecteer in het rechter keuzeveld de handgreep. 
	X Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 

achteruit.
	X Selecteer met het linker keuzeveld de functiegroep die de 

gewenste functie bevat. 
	X Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 

achteruit.
	X Selecteer de gewenste functie.
	X Klik op het tekstveld van de gewenste knop om deze te 

bezetten met de geselecteerde functie.
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Voor de handgreep staat de functiegroep "Handles" met de 
beide functies "All Brakes" (maakt alle remmen los) en 
"Selected Brakes" (maakt alle remmen behalve omhoog/
omlaag los) als extra ter beschikking (niet beschikbaar voor 
de Leica M822 F20).

Indien een andere rembezetting gewenst wordt, neem dan 
contact op met uw servicemonteur.

9.4.9 Tube Settings
Op deze pagina kunt u voor de betreffende gebruiker zijn 
dioptriewaarden en de oogafstand opslaan. Bovendien kan hier 
voor iedere gebruiker als basisinstelling de "Depth Enhancer" (1) 
geactiveerd of gedeactiveerd worden.

1

9.4.10 StepCycle™
Met deze functie kunt u voor verschillende, vaak terugkerende 
fasen van de operatie de volgende parameters opslaan: 
• Helderheid hoofdverlichting
• Helderheid OttoFlex™
• Vergrotingsfactor
• Scherptediepte
• OCF1
• ADF1
• ADF2
• Focus

Op deze pagina kunnen voor de betreffende gebruiker de gewenste 
StepCycle™-parameters geactiveerd of gedeactiveerd worden.

Bij het doorlopen van de StepCycle™-functie worden alleen 
de actief ingestelde parameters voor de betreffende 
gebruiker geactiveerd.

StepCycle™-parameter
• OCF1-pulssignaal; bv. voor het activeren van de inverter van SDI 

Oculus
• ADF1, ADF2-pulssignaal voor het activeren van een extern 

systeem, bv. Leica Video Recording On/Off

De focus kan zich in drie standen bevinden:
• "Inactive": uit
• "Active (absolute)": de geleerde, absolute positie wordt exact 

ingenomen.
• "Active (relative)": de geleerde afstand tussen 2 punten wordt 

ingenomen, bv. bij gedefinieerde contactlussen bij 
netvliesoperaties.

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel!
	X Let speciaal op de vereiste veiligheidsafstanden 

wanneer u de functie StepCycle™ gebruikt in combinatie 
met toebehoren van andere merken die de werkafstand 
kunnen verminderen tot onder 140 mm (non-contact-
groothoek-observatiesystemen), aangezien de focus 
met StepCycle een semi-automatische functie is.

Voor de functie StepCycle™ moet u deze eerst toewijzen aan 
een toets van de voetschakelaar. In dat geval verschijnt er in 
de dynamische knopregel de knop "Rec. Cycle".

Voor elke gebruiker kan een afzonderlijke StepCycle™-
procedure aangemaakt worden.

2
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Leermodus StepCycle™
	X Activeer in het menu "Main" of "Speed" de leermodus door de 

knop "Rec. Cycle" (2) dubbel aan te klikken.
	X Druk op de knop van uw voetschakelaar waaraan u de functie 

"StepCycle" hebt toegewezen.
De huidige ingestelde waarden van de StepCycle™-parameters 
worden opgeslagen.
U kunt maximaal 10 StepCycle™-instellingen opslaan.
	X Beëindig de StepCycle™-leermodus door twee keer op de knop 

"Rec. Cycle" te klikken.
	X Druk op "Save" om uw StepCycle™-instellingen op te slaan.

U kunt alleen een complete StepCycle™-cyclus opslaan. 
Afzonderlijke stappen kunnen niet aangepast worden.

StepCycle™ doorlopen

Als er StepCycle™-instellingen voor een gebruiker zijn opgeslagen, 
geeft de statusbalk aan de rechterzijde de actuele stap van de 
gebruiker van het totale aantal stappen (1) aan:
• Stap 0 betekent: basisinstelling van de gebruiker
• 1/x betekent: 1 van x stappen
	X Deactiveer in het menu "Main" of "Speed" de knop 

"Rec. Cycle" (2).
	X Activeer de knop van uw voetschakelaar waaraan de functie 

"StepCycle" is toegewezen door hierop te klikken.
	X U doorloopt eindeloos de lus van de opgeslagen StepCycle™-

instellingen.

Wanneer u een gebruiker nieuw laadt of een Auto Reset 
geactiveerd heeft, bevindt u zich weer in stap 0.

1

2

9.4.11 VR-modus
Op deze pagina kunnen gebruikersspecifieke instellingen voor de 
VR-modus (vitreoretinale modus) opgeslagen worden.

1
2
3
4
5
6

7

De instellingen (geactiveerd/gedeactiveerd) van de volgende 
functies kunnen speciaal voor de VR-modus opgeslagen worden:
• "XY Reverse" (1) – omkeren van X en Y 
• "Mainlight off " (2) – uitschakelen hoofdverlichting
• "Ottoflex off" (3) – uitschakelen OttoFlex™-verlichting
• "Roomlight off" (4) – uitschakelen extra functie (ADF1 / ADF2)
• "Electronic inverter active" (5) – activeren van inverter
• "Footswitch for VR mode active" (6) – activeren afzonderlijke 

toewijzing van de voetschakelaar
Af fabriek zijn deze functies geactiveerd.
U kunt de functies deactiveren met de knop "Toggle" (7).

De instelling van "Electronic inverter active" is afhankelijk van de 
aangesloten inverter:
• Oculus SDI 4c met BIOM:  Electronic Inverter active = inactive
• Alle andere:  Electronic Inverter active = active

Om ervoor te zorgen dat er met de voetschakelaar tussen de 
"normale" toewijzing en de toewijzing in de VR-modus 
omgeschakeld kan worden, moet aan de volgende 
voorwaarden zijn voldaan:
• "footswitch for VR mode active" moet worden 

geactiveerd.
• In elk van de twee voetschakelaar-toewijzingen 

(Voetschakelaar / Voetschakelaar VR) moet "VR Mode 
on/off" worden toegewezen.

• Is de functie "VR Mode on/off" in de 
voetschakelaarbezetting "Footswitch" bezet, dan wordt 
deze automatisch bij "Footswitch VR" op dezelfde knop 
overgenomen.
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VR-modus gebruiken
	X Druk op de knop met de toewijzing "VR Mode on/off" (1).

De VR-modus is geactiveerd. De in de gebruikersinstellingen 
geactiveerde acties worden één keer uitgevoerd.
Een actieve VR-modus wordt in het menu "Main" met een groene 
achtergrond weergegeven.

1

Bij geactiveerde VR-modus kunnen geen 
gebruikersinstellingen worden uitgevoerd.  
Hiervoor moet de VR-modus eerst worden gedeactiveerd.

VR-modus beëindigen
	X Druk nogmaals op de knop met de toewijzing "VR Mode on/off" 

(1).
De microscoop maakt alle acties ongedaan.

9.4.12 DI C800
Op dit scherm worden de instellingen voor een aangesloten Leica DI 
C800 voor de gegevensregistratie beschreven; zie de afzonderlijke 
gebruiksaanwijzing.

Dit tabblad bevindt zich op de menubalk.
Met  / X kan tussen het begin en het einde van de 
menubalk worden gewisseld.

Dit tabblad wordt alleen weergegeven als een Leica DI C800 
is aangesloten.

Auto Reset

Wanneer u de zwenkarm na de operatie naar boven in de 
eindpositie beweegt, activeert u de Auto Reset-functie:
• Alle motoren zoom, focus en XY lopen naar hun resetpositie.
• De kantelmotor wordt niet verplaatst.
• De actuele gebruikersinstellingen worden opnieuw geladen.
• De verlichting wordt uitgeschakeld.

Beweeg uw M822 weer naar beneden boven het operatiegebied, 
dan schakelt de verlichting zich weer in en is uw Leica M822 klaar 
voor gebruik.
Deze functie kan door uw Leica servicemonteur gedeactiveerd 
worden.
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9.5 Menu Maintenance

9.5.1 Gebruiksurentellers lampen
Op dit scherm ziet u de gebruiksuren van de volgende lampen: 
hoofd-, OttoFlex™ 1- en OttoFlex™ 2-verlichting.

1

	X Zet telkens na het vervangen van een lamp de betreffende 
gebruiksurenteller op 0 terug door een dubbelklik op de knop 
"Reset" (1).

9.5.2 Schakelaartest
Op dit scherm kunt u de voetschakelaars en handgrepen testen die 
u gebruikt.

	X Selecteer in het keuzeveld rechtsboven de gebruikte 
aansluiting. 

	X Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 
achteruit.
	X Kies in het keuzeveld rechtsonder de voetschakelaar die u wilt 

testen.
Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 
achteruit.
	X Bedien nu achtereenvolgens alle toetsen van de voetschakelaar 

die u wilt testen.
Als de telkens bediende knop correct functioneert, verschijnt hierop 
op het display een groene punt. In het corresponderende tekstveld 
verschijnt het commentaar "tested".

9.5.3 Microscoopinstellingen
Geef op dit scherm de toebehoren in die u gebruikt. Dan is 
gewaarborgd dat in het hoofdmenu de correcte vergroting wordt 
aangegeven.

	X Selecteer in het bovenste keuzeveld de door de chirurg actueel 
gebruikte tubus.

Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 
achteruit.
	X Selecteer in het middelste keuzeveld de vergroting van de door 

de chirurg gebruikte oculairs.
Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 
achteruit.
	X Selecteer in het onderste keuzeveld het gebruikte objectief.

Door op de pijlpunten te klikken bladert u in de lijst vooruit of 
achteruit.

Als u geen keuze maakt, wordt de vergroting berekend voor 
de standaardconfiguratie: UltraLow™ III, oculair met 
vergroting 8.33 en objectief met WD = 200 mm.

Wanneer u de knop "Standard Values" activeert, wordt de 
vergroting gestandaardiseerd aangegeven, onafhankelijk 
van de gebruikte toebehoren. Het vergrotingsbereik ligt 
tussen 7-voudig en 42-voudig.
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	X Door opnieuw aanklikken kunt u deze knop weer deactiveren en 
komt u terug bij de keuzepagina voor de gebruikte toebehoren.

9.6 Menu "How to…"
Op deze pagina vindt u korte informatie over de bediening van uw 
operatiemicroscoop.

Met de "Help"-knop in de statische menubalk heeft u te 
allen tijde toegang tot de pagina's van "How to...".

9.7 Menu "Service"
Dit bereik is beveiligd met een wachtwoord.
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10 Toebehoren
Dankzij de uitgebreide reeks toebehoren kan de operatiemicroscoop M822 worden uitgerust voor de betreffende taak. Uw Leica-dealer 
adviseert u graag over de samenstelling van het geschikte toebehoren.

10.1 Apparaten en accessoires van Leica
Beeld Component/toebehoren Beschrijving

Laserfilter 4 stralen • Geen product van Leica, alleen te verkrijgen bij andere 
fabrikanten

Laserfilter 2 stralen • Geen product van Leica, alleen te verkrijgen bij andere 
fabrikanten

Inverter

Binoculaire tubus kantelbaar  
5°-25° met PD

• Inkijkhoek en hoogte verstelbaar
• Oogafstand verstelbaar

Binoculaire tubus 10°-50°  
met PD

• Inkijkhoek en hoogte verstelbaar
• Oogafstand verstelbaar

Binoculaire tubus 30°-150°, T, 
type II L

• 120° kantelbaar
• Oogafstand verstelbaar

Binoculaire tubus 10–50°, 
type II, UltraLow ™ III 

• Met zeer diep gelegen inkijk
• Inkijkhoek en hoogte verstelbaar
• Oogafstand verstelbaar 

Binoculaire tubus gekanteld, 
T, type II

Leica DI C800 • Binoculaire tubus met beeldprojectie voor overlay van  
XGA-signalen

• Voor meer informatie zie de afzonderlijke gebruiks-
aanwijzing
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Beeld Component/toebehoren Beschrijving

Oculair 10×
Oculair 8.33×
Oculair 12.5×

Leica ToricEyePiece • Vergemakkelijkt door de geïntegreerde schaalverdeling 
van de hoekuitlijning van torische intra-oculaire lenzen

• Voor meer informatie zie de afzonderlijke 
gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding

Stereoadapter • Voor de montage van een stralensplitser

Stralensplitser 50/50
Stralensplitser 70/30

• De beide aansluitingen kunnen als assistent- en als 
documentatiepoort worden gebruikt.

Draaibare stralensplitser 
50/50
Draaibare stralensplitser 
70/30

• Draaibare (voorste) assistentpoort
• Vaste (achterste) documentatiepoort

Stereoaanzetstuk voor 
medeobservatie

• Voor de montage van een binoculaire tubus

Adapter voor stereo-
assistentmicroscoop

Stereo-assistentmicroscoop • Aparte assistentmicroscoop

Objectief APO WD175
Objectief APO WD200
Objectief APO WD225

Leica-keratoscoop • LED-ringlicht voor weergave van astigmatisme
• Voor meer informatie zie de afzonderlijke 

gebruiksaanwijzing

Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• Voor het fundusonderzoek van het oog van een patiënt
• Voor meer informatie zie de afzonderlijke 

gebruiksaanwijzing
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Beeld Component/toebehoren Beschrijving

Leica-spleetlamp

Houder voor beschermglas

Beschermglas

Oculus BIOM
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10.2 Apparaten en toebehoren 
van Leica en van derden

10.2.1 HD-opnamesystemen
• Evo4k

10.2.2 Camerasystemen
• Camerasysteem HD C100
• Leica videoadapter (Manual, Remote, Zoom)

10.2.3 Monitors
• FSN 24" FS-L2403D, 27" FS-L2702DT (met aanraakfunctie)

10.2.4 Voetschakelaar
• Draadloze voetschakelaar, 14 functies
• Draadloze voetschakelaar, 12 functies

10.2.5 Overig
• Leica-spleetlamp
• Leica-keratoscoop
• Leica ToricEyePiece
• Leica RUV800
• Oculus SDI & BIOM

• Informeer bij Leica naar meer compatibele toebehoren.
• Leica is niet aansprakelijk voor producten van andere 

leveranciers die niet door Leica zijn goedgekeurd. 

10.3 Videotoebehoren voor M822

1

2

3

1 Stralensplitser (50/50% of 70/30%), draaibare stralensplitser
2 Videoadapter (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 C-Mount-camera (Leica HD C100)

Videoadapter
• Voor in de handel verkrijgbare videocamera's met C-Mount, 

compleet met adapter.
• De videoadapter (2) wordt op de stralensplitser gemonteerd.
• Zoom- en fijnfocusfunctie bij Leica zoom-videoadapter

De parfocaliteit van de Leica zoom-videoadapter moet 
worden ingesteld.

	X Maximale vergroting instellen.
	X Plaats een vlak testobject met scherpe contouren onder het 

objectief.
	X Kijk door de oculairs en stel de microscoop scherp.
	X Minimale vergroting instellen.
	X Stel de maximale vergroting (f = 100 mm) in op de Leica zoom-

videoadapter.
	X Stel het monitorbeeld op de Leica zoom-videoadapter scherp.
	X Stel de gewenste vergroting op de Leica zoom-videoadapter in.

10.4 Hoezen
Fabrikant Artikelnr. Voorkant Assistent 

links
Assistent 

rechts

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ ✓ ✓

Fuji-system 0823155 ✓ ✓ ✓

0823154 ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ ✓ ✓

Het gebruik van het beschermglas 10446058 wordt 
aanbevolen.



Verzorging en onderhoud

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02 61

11 Verzorging en onderhoud
11.1 Instructies voor de verzorging
• Bescherm het instrument met de stofhoes als de remmen zijn 

ingeschakeld.
• Bewaar ongebruikte toebehoren stofvrij.
• Verwijder stof met een blaasbalg en een zacht kwastje.
• Reinig de objectieven en oculairs met optische 

reinigingsdoekjes en zuivere alcohol.
• Bescherm de operatiemicroscoop tegen vocht, damp en zuren 

en tegen alkalische en bijtende stoffen. 
Bewaar geen chemicaliën in de nabijheid van instrumenten.

• Bescherm de operatiemicroscoop tegen ondeskundig gebruik. 
Monteer of demonteer andere aansluitingen en mechanische 
delen alleen dan wanneer dit volgens deze gebruiksaanwijzing 
uitdrukkelijk is vereist.

• Bescherm de operatiemicroscoop tegen olie en vet. 
Geleidingsvlakken en mechanische delen nooit met olie of vet 
insmeren.

• Verwijder grove verontreinigingen met een vochtig 
wegwerpdoekje.

• Gebruik voor het desinfecteren van de operatiemicroscoop pre-
paraten van de groep desinfectiemiddelen voor oppervlakken, 
op basis van de volgende werkzame bestanddelen:
• aldehyden, 
• alcoholen, 
• quaternaire ammoniumverbindingen. 

Vanwege mogelijke beschadiging van de materialen mogen 
geen producten worden gebruikt op basis van
• halogeen afscheidende verbindingen, 
• sterke organische zuren, 
• zuurstof-afscheidende verbindingen.
	X Neem de aanwijzingen van de producent van het 

desinfectiemiddel in acht.

Het wordt aanbevolen een servicecontract te sluiten met  
de Leica Service.

11.2 Reiniging touchpanel
	X Schakel uw M822 uit en koppel deze los van het 

elektriciteitsnet, voordat u het touchpanel reinigt. 
	X Gebruik een zachte, pluisvrije doek voor reiniging van het 

touchpanel.
	X Breng geen reinigingsvloeistof rechtstreeks op het touchpanel 

aan; breng dit op de reinigingsdoek aan.
	X Gebruik een in de handel gebruikelijke glas-/bril- of 

kunststofreiniger voor het reinigen van het touchpanel. 
	X Reinig het touchpanel zonder druk.

Het wordt aanbevolen een servicecontract te sluiten met de 
Leica Service.

BELANGRIJK
Beschadiging van het touchpanel.
	X Bedien uw touchpanel alleen met uw vingers. 

Gebruik nooit harde, scherpe of spitse voorwerpen van hout, 
metaal of plastic.
	X Touchpanel in geen geval reinigen met middelen die schurende 

substanties bevatten. Het oppervlak kan daardoor bekrast en 
mat worden.

11.3 Onderhoud
De operatiemicroscopen Leica M822 F40, Leica M822 F20 en 
Leica M822 CT40 zijn in principe onderhoudsvrij. 
Op zijn laatst 5 jaar na inbedrijfstelling en daarna minimaal 
jaarlijks:
Controle door gekwalificeerde experts:
• Visuele en functionele controle van het gehele plafondstatief
• Visuele controle van alle kabels
• Controle van de elektrische veiligheid
• Controle van het hefsysteem, met name alle lagers op vrije 

beweeglijkheid
• Smering van de assen

Smeer de as alleen met STABURAGS NBU 12/300 KP (Klüber 
Lubrication München KG, Germany). Andere smeermiddelen 
zijn niet toegestaan.

Voor het behoud van de gebruiksveiligheid van het gehele systeem 
adviseren wij echter om reeds na afloop van de garantieperiode 
regelmatig onderhoud te laten plegen door ons gespecialiseerde 
personeel. 
	X Neem contact op met uw Leica-dealer voor een 

onderhoudscontract.
	X Bij reparaties alleen originele onderdelen gebruiken.

11.4 Reiniging en onderhoud 
van de Leica-voetschakelaar

Wij adviseren een regelmatige reiniging van de 
voetschakelaar.

Reiniging
	X Maak de voetschakelaar los van de microscoop als deze is 

aangesloten.
	X Reinig de voetschakelaar onder stromend water (< 60 °C) en zo 

nodig met afwasmiddel of spiritus. Gebruik geen schurende 
hulpmiddelen.
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	X Let bij het reinigen erop dat de kabelstekker niet in contact met 
water komt.
	X Droog de voetschakelaar grondig.
	X Neem bij storingen contact op met de verantwoordelijke 

service-organisatie.

11.5 Zekeringen vervangen

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok!
	X De netstekker vóór het vervangen van zekeringen uit 

het stopcontact trekken.

11.5.1 Zekeringen in netaansluiting vervangen

	X Aan de onderkant van de horizontale arm de zekeringhouder (2) 
eruit trekken.
	X De twee zekeringen (1) uit de houder nemen en vervangen.

Gebruik uitsluitend zekeringen 6,3 AH traag.

11.5.2 Zekering in hulpaansluiting vervangen
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	X Aan de onderkant van de horizontale arm de zekeringhouder (3) 
eruit draaien.
	X De zekering (4) uit de houder nemen en vervangen.

Gebruik uitsluitend zekeringen 1 AH traag.

11.6 Lampen vervangen

WAARSCHUWING

Halogeenlampen worden zeer heet!
	X Vóór het verwisselen van lampen de hoofdschakelaar 

altijd in de uit-stand zetten.
	X Raak de lampen niet aan.
	X Lampen vóór het verwisselen 20 minuten laten afkoelen 

(verbrandingsgevaar!).

11.6.1 Vervangen van de lampen bij 
een gemonteerde spleetlamp

	X Verwijder de spleetlamp in omgekeerde volgorde, zoals 
beschreven onder Spleetlamp bevestigen, zie Hoofdstuk 7.7.5.
	X Lamp vervangen.
	X Bevestig de spleetlamp, zie Hoofdstuk 7.7.5.

11.6.2 Hoofdverlichting

De hoofdverlichting (6) bestaat uit een LED-lamp en mag 
alleen worden vervangen door een servicemonteur van 
Leica Microsystems.
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11.6.3 Coaxial OttoFlex™-verlichting

• Gebruik uitsluitend originele Leica-halogeenlampen 
met precisiefitting 12 V/50 W.

• Glaskolf van halogeenlampen nooit met blote vingers 
aanraken.

• Controleer voor het gebruik van de reservelamp de 
werking ervan.

	X Open de deksel (1) aan de achterkant van de optiekhouder.
	X Om de rechter lamp te vervangen, moet de lampslede (3) 

volledig links staan.
	X Om de linker lamp te vervangen, moet de lampslede (3) volledig 

rechts staan.
	X Lampvoet (2) met lamp aan de lus (4) eruit trekken.
	X Nieuwe lampvoet met lamp aanbrengen.

Zet telkens na het vervangen van een lamp de betreffende 
gebruiksurenteller terug op 0 (zie Hoofdstuk 9.5.1). 

11.7 Aanwijzingen m.b.t. hergebruik 
van opnieuw te steriliseren 
producten

11.7.1 Algemeen

Producten

Door Leica Microsystems (Schweiz) AG geleverde, herbruikbare 
producten zoals draaiknoppen, objectiefbeschermglaasjes en 
opsteekkappen.

Beperking van het hergebruik 

Met betrekking tot de voorbereiding van medische producten die 
werden gebruikt bij personen die lijden aan de ziekte van 
Creutzfeldt-Jacob (CJD) of de variant ervan (vCJD) of waarbij het 
vermoeden bestaat dat deze hieraan lijden, dienen de lokale 
wettelijke voorschriften in acht te worden genomen. Gewoonlijk 
dienen hersteriliseerbare producten die bij deze patiëntengroep 
werden gebruikt, door verbranding zonder risico te worden 
opgeruimd.

Arbeidsveiligheid en gezondheidszorg

Aan de arbeidsveiligheid en de gezondheidszorg van de personen 
die belast zijn met de handling van besmette producten, moet 
de nodige aandacht geschonken worden. Bij de voorbereiding, 
reiniging en desinfectie van de producten moet goed nota 
genomen worden van de actuele richtlijnen voor ziekenhuishygiëne 
en infectiepreventie.

Beperking van het hergebruik

Vaak hergebruiken heeft geringe uitwerkingen op deze producten. 
Het einde van de levensduur van het product wordt normaliter 
bepaald door slijtage en beschadiging door het gebruik.

11.7.2 Instructies

Werkplek
	X Vervuilingen op het oppervlak verwijderen met een 

wegwerpdoekje / papieren doekje. 

Opslag en transport
• Geen bijzondere eisen.
• Er wordt aangeraden, een product direct na het gebruik ervan 

geschikt te maken voor hergebruik.

Reinigingsvoorbereiding
	X Verwijder het product van de operatiemicroscoop M822.

Reiniging: handmatig
• Uitrusting: stromend water, afwasmiddel, spiritus, 

microvezeldoekje
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Procedure 
	X  Spoel de vervuiling van het productoppervlak (temp. < 40 °C). 

Naargelang verontreinigingsgraad een beetje afwasmiddel 
gebruiken.
	X Bij sterke verontreiniging van de optiek, zoals vingerafdrukken 

en vetvegen, kan ook alcohol worden gebruikt.
	X Product, met uitzondering van optische componenten, met  

een wegwerpdoekje / papieren doekje afdrogen. Optische 
oppervlakken afdrogen met een microvezeldoekje.

Reiniging: automatisch
• Uitrusting: reinigings-/desinfectie-apparaat

Wij raden een reiniging van de producten met optische componen-
ten in een reinigings-/desinfectie-apparaat af. Ook mogen optische 
componenten, om beschadigingen te vermijden, niet in een ultra-
soonbad gereinigd worden.

Desinfectie

De desinfecterende alcoholoplossing "Mikrozid. Liquid" kan worden 
gebruikt volgens de instructies op het etiket.
Er moet op gelet worden, dat na de desinfectie de optische opper-
vlakken grondig met vers drinkwater en vervolgens met vers gede-
mineraliseerd water worden afgespoeld. Voor de erop volgende 
sterilisatie moeten de producten grondig gedroogd worden.

Onderhoud

Geen bijzondere eisen.
Controle en functiecontrole
Opsteekgedrag van de draaiknoppen en handgrepen controleren.

Verpakking

Apart: Een standaardzakje van polyethyleen kan worden gebruikt. 
Het zakje moet groot genoeg zijn voor het product, zodat de 
sluiting niet onder spanning staat.

Sterilisatie

Zie sterilisatietabel in Hoofdstuk 11.7.3.

Opslag

Geen bijzondere eisen.

Extra informatie

Geen

Contact met de fabrikant

Adres van de plaatselijke vertegenwoordiging

Leica Microsystems (Schweiz) AG heeft gevalideerd, dat de 
hierboven vermelde instructies voor de voorbereiding van een 
product geschikt zijn voor het hergebruik ervan. Degene die 
dit hergebruik voorbereidt, is er verantwoordelijk voor, dat de 
daadwerkelijk uitgevoerde voorbereiding tot hergebruik met 
gebruikte uitrusting, materialen en personeel de gewenste 
resultaten oplevert. Hiervoor zijn normaliter validaties en 
routinebewakingen van het proces noodzakelijk. Eveneens moet 
elke afwijking van de beschikbaar gestelde instructies door degene 
die het hergebruik voorbereidt, zorgvuldig beoordeeld worden op 
effectiviteit en mogelijke nadelige gevolgen.
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11.7.3 Sterilisatietabel
Onderstaande lijst bevat een overzicht van de bij Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, beschikbare, steriliseerbare 
componenten voor operatiemicroscopen.

Toegestane sterilisatiemethoden

Artikelnr. Benaming
Stoom (autoclaaf) 
134 °C, t > 10 min

Ethyleenoxide 
max. 60 °C

10180591 Positioneerhandgreep x

10428328 Draaiknop, binoculaire tubus T x

10384656 Draaiknop, transparant x

10443792 Hendelverlenging x

10446058 Beschermglas, multifocaal objectief x1)

10446469 Objectief-beschermglas Leica M680/FL400 x1)

10446467 Objectief-beschermglas Leica M840/M841 x1)

10445341 Handgreep voor Leica M655, steriliseerbaar x

10445340 Kap voor Leica M655/M695, steriliseerbaar x

10446842 Handgreep voor Leica M400, steriliseerbaar x

10448440 Afdekking, steriliseerbaar voor handgreep Leica M320 x

10448431 Objectief-beschermglas Leica M320 x1)

10448296 Objectief-beschermglas Leica M720, vervangingsonderdeel 
(verpakking met 10 stuks)

x1)

10448280 Objectief-beschermglas Leica M720, compleet, steriliseerbaar x1)

10448581 Afdekking, steriliseerbaar voor Leica RUV800 x

10429792 Hoes voor spleetverlichting x

 
1)  Producten met optische componenten kunnen onder toepassing van de bovengenoemde voorwaarden met stoom gesteriliseerd 

worden. Daarbij kan echter een laagje met puntjes en sliertjes op het glasoppervlak gevormd worden, dat kan leiden tot vermindering 
van de optische prestatie.



Afvalverwijdering

66 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02

12 Afvalverwijdering
Voor het weggooien van de producten moeten de desbetreffende geldige nationale voorschriften in acht worden genomen, waarbij een 
beroep moet worden gedaan op afvalverwerkingsbedrijven. De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled.

13 Wat te doen als...?
Bij storingen van elektrische functies altijd eerst 
controleren:
• Is de netschakelaar ingeschakeld?
• Is de netkabel correct aangesloten?
• Zijn alle verbindingskabels correct aangesloten?

13.1 Algemeen
Probleem:   De functies kunnen niet met de voetschakelaar worden bediend.
Oorzaak 1: Een kabelverbinding is losgegaan. Remedie:

	X Controleer de netkabel.
	X Controleer de aansluiting van de handgrepen.

Oorzaak 2:  Bezetting op het bedieningsapparaat verkeerd 
ingevoerd.

Remedie:
	X Controleer de bezetting van de voetschakelaar op het 

bedieningsapparaat (zie Hoofdstuk 9.4.4).

13.2 Microscoop
Probleem:  Geen licht in de microscoop.
Oorzaak 1: Een kabelverbinding is losgegaan. Remedie:

	X Controleer de elektrische verbindingen.
	X Controleer de netkabel.

Oorzaak 2: Lamp is defect (melding "Check Mainlamp" 
verschijnt).

Remedie:
	X Neem contact op met uw Leica Microsystems-

vertegenwoordiging.

Probleem: Geen OttoFlex™-licht in de microscoop.
Oorzaak 1:  De stand van de omschakelaar staat op 

spleetlamp.
Remedie:
	X Wanneer tijdens de operatie de Coaxial OttoFlex™-verlichting 

uitvalt, schakelt u met de lampsnelwisselaar om naar de andere 
lamp.
	X Controleer de stand van de omschakelaar Coaxial OttoFlex™-

verlichting/spleetlamp (zie Hoofdstuk 6.2) en zet deze op 
Coaxial OttoFlex™.

Oorzaak 2: Lampsnelwisselaar niet correct geplaatst. Remedie:
	X  Schuif de lampsnelwisselaar naar de andere kant, 

zie Hoofdstuk 8.3.1.
Oorzaak 3:  Lamp is defect  

(melding "Check Coaxial OttoFlex™-
verlichting").

Remedie:
	X Controleer de lampen en vervang defecte exemplaren, 

zie Hoofdstuk 11.6).
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Probleem: Het beeld blijft niet scherp.
Oorzaak 1: Oculairs zijn niet correct bevestigd. Remedie:

	X Controleer of de oculairs goed zitten en schroef deze eventueel 
helemaal erin.

Oorzaak 2: Dioptriecorrectie is niet juist ingesteld. Remedie:
	X Voer de dioptriecorrectie nauwkeurig volgens de aanwijzingen 

uit (zie Hoofdstuk 7.4.1).

Probleem: Zoom kan niet elektrisch versteld worden.
Oorzaak 1: Zoommotor is uitgevallen. Remedie:

	X Druk op de zoomdraaiknop om de zoom handmatig te 
verstellen, zie Hoofdstuk 8.4.2).

Probleem: Ongewenste reflecties.
Oorzaak 1: Met steriele hoes treden reflecties op. Remedie:

	X Objectiefafdekking bij de steriele hoes iets schuin naar voren op 
het objectief vastklemmen.

Probleem:  Operatiemicroscoop kan niet of alleen met grote krachtsinspanning bewogen worden.

Oorzaak 1: Een kabel zit klem. Remedie:
	X Leg de betreffende kabel opnieuw.

Oorzaak 2: Transportvergrendeling is niet losgezet. Remedie:
	X Zet de transportvergrendeling los (zie Hoofdstuk 7.9.1).

Oorzaak 3: Een rem is niet losgezet. Remedie:
	X Neem contact op met uw Leica Microsystems-

vertegenwoordiging.

13.3 Bedieningsapparaat
Probleem:  Het display laat geen beeld zien.
Oorzaak 1: Loszittende kabel. Remedie:

	X Controleer of de kabelverbindingen goed vastzitten.

Oorzaak 2: Het display is defect. Remedie:
	X Neem contact op met uw Leica Microsystems-

vertegenwoordiging.
	X U kunt nog steeds met uw Leica Microsystems-

operatiemicroscoop werken. Alle functies kunnen verder via de 
voetschakelaar worden bediend. 
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13.4 Foutmeldingen op het bedieningsapparaat
Probleem: • Controleer de Coaxial OttoFlex™-verlichting.
 • Controleer spleetlamp.

Remedie:
	X  Schakel met de betreffende lampwisselaar naar de tweede 

lamp om.
	X Vervang de defecte lamp zo snel mogelijk.

Probleem: • Controleer spleetlamp (Leica M822)
 • Compacte statiefremcontroller niet aanwezig.
 • Zoom-Lamp Controller niet aanwezig.
 • Focus-Tilt Controller niet aanwezig.
 • XY Controller niet aanwezig.
 • Microscope Device Controller niet aanwezig.

Remedie:
	X Neem contact op met uw Leica Microsystems-

vertegenwoordiging.

Probleem: Ventilator 1 of 2 geblokkeerd. Remedie:
	X Neem contact op met uw Leica Microsystems-

vertegenwoordiging.
Probleem: Oververhitting in optiekhouder. Remedie:

	X Houd ventilatieopeningen vrij.
	X Als het probleem niet verholpen kan worden, dient u contact 

op te nemen met uw Leica-vertegenwoordiging.

13.5 Statief F20
Probleem:  De zwenkarm gaat zelfstandig omhoog/
omlaag.
Oorzaak 1: Zwenkarm is niet uitgebalanceerd. Remedie:

	X Balanceer de zwenkarm uit (zie Hoofdstuk 7.10.1).

Oorzaak 2: Slecht gelegde kabel. Remedie:
	X Controleer of de kabels goed gelegd zijn, met name bij extra 

gelegde videokabels.

Probleem: De zwenkarm gaat ook bij het hoogste niveau van de balanceerschaal omlaag.
Oorzaak:   Maximale gewichtsbelasting van de optiekhouder 

overschreden.
Remedie:
	X Verminder het totale gewicht van de toebehoren 

(max. gewichtsbelasting mag 11,5 kg niet overschrijden).

Probleem: De microscoop kan moeilijk gepositioneerd worden.

Oorzaak:  Geledingremmen zijn te strak ingesteld. Remedie:
	X Stel de geledingremmen zodanig in dat de microscoop goed 

kan worden gepositioneerd (zie Hoofdstuk 7.9.3).



Wat te doen als...?

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02 69

13.6 Statief F40
Probleem:  Operatiemicroscoop kan niet of alleen met grote krachtsinspanning bewogen worden.

Oorzaak 1: Een kabel zit klem. Remedie:
	X Leg de betreffende kabel opnieuw.

Oorzaak 2: Transportvergrendeling is niet losgezet. Remedie:
	X Zet de transportvergrendeling los (zie Hoofdstuk 7.9.1).

Oorzaak 3: Een rem is niet losgezet. Remedie:
	X Neem contact op met uw Leica Microsystems-

vertegenwoordiging.

13.7 Plafondstatief CT40
Probleem: De Leica CT40 kan niet omhoog/omlaag bewogen worden.

Oorzaak 1:  De Leica CT40 is beveiligd door een 
temperatuurschakelaar die bij oververhitting 
uitschakelt.

Remedie:
	X Wacht ca. 30-45 minuten tot de telescoopmotor afgekoeld is.

Oorzaak 2: Slecht steekcontact. Remedie:
	X Controleer de klemaansluiting.

Oorzaak 3: Zekering van de klant defect. Remedie:
	X Vervang de zekering.

13.8 Camera, video
Probleem:  Het beeld op de monitor is te donker.

Oorzaak 1:  Videocamera of monitor niet correct ingesteld. Remedie:
	X Optimaliseer de instellingen voor camera en/of monitor (zie 

gebruiksaanwijzing van de fabrikant).
	X Zie Video- en cameratoebehoren voor Leica M822, 

Hoofdstuk 10.2.
Oorzaak 2:  Diafragma van Leica videoadapter-aansluiting is 

gesloten.
Remedie:
	X Zet het diafragma in de stand "open". 

Probleem:  Opnamen zijn onscherp.

Oorzaak 1:   De Leica-videoadapter is niet parfocaal 
ingesteld.

Remedie:
	X Controleer de parfocaliteit van de microscoop (zie 

Hoofdstuk 7.4.3). 
Oorzaak 2:  Microscoop is niet parfocaal ingesteld. Remedie:

	X Controleer de parfocaliteit van de Leica-videoadapter. 
Oorzaak 3:  Object is niet in focus. Remedie:

	X Nauwkeurig focaliseren, eventueel streepplaat plaatsen.

Vertoont uw apparaat een storing die niet in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, neem dan contact op met uw Leica-
dealer.
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14 Technische gegevens
14.1 Microscoop
OptiChrome™ Precisie-optiek voor een hoog contrast 

en een uitstekende kleurenkwaliteit, 
beelddefinitie en resolutie

Vergrotingswisselaar Zoom 6:1, gemotoriseerd
Lichtvelddiameter 7 mm tot 80 mm
Werkafstanden WD 175 mm, 200 mm, 225 mm
Focaliseren Gemotoriseerd, 54 mm, met 

automatische reset
ErgonOptic™-systeem • Binoculaire tubi: 10° tot 50°, 

• Low en Ultra Low™ III; 
• 0-180° variabel; 
• 30-150° variabel

Oculairs Groothoekoculairs voor brildragers 
8.33×, 10×, 12.5×

Objectieven OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Werkafstand 
f: brandpuntsafstand

XY-koppeling Focusbediening gemotoriseerd, 50 mm 
x 50 mm, met automatische reset

Kantelinstelling Gemotoriseerd, +15°/–50°
Afstandsbediening Voetschakelaar met 12 en 14 functies 

met lengte- of dwarspedalen
Gewicht 28,3 kg (met toebehoren en 

XY-koppeling)

14.2 Verlichting
Hoofdverlichting Geïntegreerd LED-verlichtingsconcept 

voor intensieve, homogene uitlichting 
van het gezichtsveld

Coaxial OttoFlex™ Verlichtingsmodule voor het genereren 
van een heldere en stabiele red reflex, 
vermindering van het strooilicht door 
de sclera en ter verhoging van het 
beeldcontrast 
Halogeenlamp met precisiefitting 
12 V/50 W

Lampsnelwisselaar 
(alleen 
coaxial OttoFlex™-
verlichting)

Halogeenlamp met precisiefitting, 
12 V/50 W

Filter Ingebouwde UV-bescherming 400 nm

14.3 Toebehoren

video/camera Leica HD C100 camerasysteem 
Leica Manual Video Adapter (MVA)
• brandpuntsafstand f = 55 mm, 

70 mm en 107 mm
• met C-Mount-aansluiting
• handmatige fijnfocus

Leica Remote Video Adapter (RVA)
• brandpuntsafstand f = 55 mm, 

70 mm 
 en 107 mm

• met C-Mount-aansluiting
• gemotoriseerde fijnfocus

Leica zoom-videoadapter (ZVA)
• 3:1 zoom
• brandpuntsafstand f = 35 mm tot 

100 mm
• met C-Mount-aansluiting
• handmatige fijnfocus

Groothoek-
observatiesysteem

Leica RUV800, BIOM*, EIBOS*

Gegevensregistratie Leica DI C800
IOL-uitlijning Leica ToricEyePiece
Inverter AVI*, SDI*
Lasers Adapters voor montage zijn via de 

laserfabrikant verkrijgbaar
Spleetlamp Gemotoriseerd, ±23°,  

spleetbreedte 0,01-14 mm, 
spleetlengte 14 mm, 
180° draaibaar,  
lampsnelwisselaar

Asepsis Alle bedieningselementen 
steriliseerbaar, steriele hoezen 
beschikbaar

Leica-keratoscoop
Leica stereo-
assistentmicroscoop

*  Toebehoren van andere fabrikanten
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14.4 Elektrische gegevens
14.4.1 Netaansluiting

Vloerstatief F20 Centraal op horizontale arm 
100-240 VAC (±10 %), 50/60 Hz

Vloerstatief F40 Centraal op horizontale arm 
100-240 VAC (±10 %), 50/60 Hz

Plafondstatief CT40 Klemstrip aan plafond 
100/120 V, 220/240 V (±10 %), 50/60 Hz

Zekering 2 × T6,3 AH, 250 V

14.4.2 Opgenomen vermogen

Vloerstatief

Leica M822 F20 400 VA
Leica M822 F40 550 VA

Telescoopstatief

Leica M822 CT40 • (120 V 60 Hz) 1500 VA  
(gehele systeem, incl. telescoop)

• (240 V 50 Hz) 1400 VA  
(gehele systeem, incl. telescoop)

Beschermklasse

Klasse 1

14.5 Hulpaansluiting

Als er elektrische apparatuur op de hulpaansluiting wordt 
aangesloten, ontstaat er een "ME-systeem" waardoor  
er een lager veiligheidsniveau ontstaat. De betreffende 
standaardeisen voor "ME-systemen" moeten in acht  
worden genomen.

Uitgangsspanning 100–230 V AC
Zekering T1 AH, 250 V
Max. toegestane 
vermogensopname van 
het externe apparaat:

100 VA

Max. toelaatbare aardlekstroom voor de 
Leica M822/F40 inclusief extern apparaat,
Leica M822/CT40 incl. extern apparaat,
Leica M822/F20 incl. extern apparaat:

IEC/EN 60601-1: 
5 mA
UL 60601-1: 
300 µA

Overschrijdt de aardlekstroom de toegestane grenswaarde, 
dan moeten de volgende maatregelen getroffen worden:
• Extern apparaat voldoet niet aan IEC/EN 60601-1 (EU) /  

UL 60601-1 (USA): 
aansluiting via scheidingstrafo.

• Extern apparaat voldoet aan IEC/EN 60601-1 (EU) /  
UL 60601-1 (USA): 
verbinding via potentiaalvereffening tot stand brengen of 
aansluiting via scheidingstrafo.

14.6 Optische gegevens
met UltraLow™ III binoculaire tubus

Oculair

Leica-objectief 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm
Totale vergroting Gezichtsveld (≥ mm)

8.33× 3,4× – 20,4× 53,9 – 9,0
10× 4,1× – 24,5× 51,4 – 8,6
12.5× 5,1× – 30,7× 41,6 – 6,9

Oculair

Leica-objectief 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm
Totale vergroting Gezichtsveld (≥ mm)

8.33× 3,0× – 18,2× 60,6 – 10,1
10× 3,6× – 21,8× 57,8 – 9,6
12.5× 4,5× – 27,3× 46,8 – 7,8

Oculair

Leica-objectief 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm
Totale vergroting Gezichtsveld (≥ mm)

8.33× 2,7× – 16,3× 67,3 – 11,2
10× 3,3× – 19,6× 64,3 – 10,7
12.5× 4,1× – 24,5× 52,0 – 8,7
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14.7 Statieven
14.7.1 Vloerstatief F20

Zwenkwieltjes 4× 100 mm 
Gewicht Voet 174 kg 

Kolom met extra gewicht 55 kg
Totaalgewicht Ca. 330 kg met max. belading
Remmen 4 mechanische geledingremmen, 

arrêteerhendel voor verticale beweging
4 voetremmen, in zwenkwieltjes 
geïntegreerd

Gewichtsbelasting Zwenkarm: Max. 11,5 kg vanaf 
aansluiting microscoop 
ringzwaluwstaartgeleiding

Benodigde ruimte Voet: 606 × 606 mm 
Min. hoogte in parkeerstand: 1949 mm

Bereik Verlenging 1480 mm max.
Hefhoogte min. 650 mm
Uitbalanceren via gasveer
Draaibereik As 1 (van kolom): 360° 

As 2 (in het midden): +180°/–135° 
As 3 (boven XY-koppeling): ±270°

14.7.2 Vloerstatief F40

Zwenkwieltjes 4× 82,5 mm
Gewicht Voet 174 kg 

Kolom 83 kg 
Totaalgewicht Ca. 330 kg met max. belading
Remmen vier elektromagnetische remmen, 

bediening door draaien van de 
handgrepen, 
een arrêteerhendel voor verticale 
beweging

Gewichtsbelasting max. 12,2 kg vanaf aansluiting 
microscoop ringzwaluwstaartgeleiding

Benodigde ruimte Voet: 637 x 637 mm 
Min. hoogte in parkeerstand: 1949 mm

Bereik Verlenging 1492 mm max.
Hefhoogte 846 mm
Uitbalanceren via gasveer
Draaibereik As 1 (van kolom): ±170° 

As 2 (in het midden): +150°/–170° 
As 3 (boven XY-koppeling): ±270°

14.7.3 Plafondstatief CT40

Plafondbevestiging • Max. afstand betonplafond tot 
tussenplafond: 1200 mm

• Bevestiging aan betonnen 
ruwbouwplafond: 
440 mm deelcirkel 
4× M12 HSLB M12/15

Gewicht Zwenkarm: 44 kg
Totaalgewicht ca. 146 kg
Remmen Zwenkarm: 

vier elektromagnetische remmen, 
bediening door draaien van de 
handgrepen
een arrêteerhendel voor verticale 
beweging

Gewichtsbelasting Zwenkarm: max. 12,2 kg vanaf 
aansluiting microscoop 
ringzwaluwstaartgeleiding

Bereik Verlenging 1492 mm max.
Hefhoogte Telescoop: 500 mm 

Zwenkarm: 846 mm
Uitbalanceren via gasveer
Draaibereik As 1 (plafondstatief): ±90° 

As 2 (in het midden): ±135° 
As 3 (boven XY-koppeling): ±270°

14.8 Omgevingscondities
Gebruik +10 °C tot +40 °C 

+50 °F tot +104 °F 
rel. luchtvochtigheid 30 % tot 95 %  
luchtdruk 780 mbar tot 1013 mbar

Opslag –40 °C tot +70 °C 
–40 °F tot +158 °F 
rel. luchtvochtigheid 10 % tot 100 % 
luchtdruk 500 mbar tot 
1060 mbar

Transport –40 °C tot +70 °C 
–40 °F tot +158 °F 
rel. luchtvochtigheid 10 % tot 100 % 
luchtdruk 500 mbar tot 
1060 mbar
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14.9 Elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC)

Omgeving waarvoor apparaat geschikt is

Ziekenhuizen m.u.v. bijna actieve HF-operatieapparatuur en de 
RF-afgeschermde kamer van een ME-systeem voor kernspintomo-
grafie, waar de intensiteit van EM-storingen hoog is.

Naleving IEC 60601-1-2

Harmonische 
trillingen

CISPR 11, klasse A, groep 1
Harmonische vervorming volgens  
IEC 61000-3-2 klasse A
Spanningsschommelingen en flikkeringen 
volgens IEC 61000-3-3 klasse A, afbeeldingen 3-7

Immuniteit • Elektrostatische ontlading IEC 61000-4-2: 
CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV

• Uitgestraalde HF-stoorvelden IEC 61000-4-3: 
80 – 2700 MHz: 10 V/m

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

• Snelle elektrische transiënten en  
lawines IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: netleidingen

• Spanningspieken IEC 61000-4-5: 
± 1 kV leiding-naar-leiding 
± 2 kV leiding-naar-aarde

• geleide storingen, veroorzaakt door HF-velden 
IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Magnetisch veld netfrequentie IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Spanningsdips en -onderbrekingen  
IEC 61000-4-11: 
volgens IEC 60601-1-2:2014

• Acceptabele gebruiksomstandigheden/
reactiegedragingen:
• flikkeringen/ruis op de HD-monitor
• onderbreking op de HD-monitor

• Specifieke compliantiecriteria voor de 
spanningsdips- en -onderbrekingentest:
• De apparatuur mag een bepaalde afwijking 

van de immuniteitsniveaus hebben (0% van 
de nominale spanning gedurende 5 s), mits 
de apparatuur veilig blijft, geen 
componentstoringen heeft en hersteld kan 
worden naar de toestand vóór de ingreep 
van de gebruiker.

14.10 Normen waaraan wordt voldaan
Conformiteit CE
•  Medische elektrische apparaten, deel 1: Algemene vereisten 

voor de veiligheid IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014.

•  Elektromagnetische compatibiliteit IEC 60601-1-2;  
EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Overige toegepaste geharmoniseerde standaarden:  
IEC 62366, IEC60825-1, EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• De Medical Division binnen Leica Microsystems (Schweiz) AG 
beschikt over het managementsysteemcertificaat dat aan de 
eisen van de internationale norm ISO 13485 voor kwaliteits-
management & kwaliteitswaarborging voldoet.

14.11 Configuraties en gewichten

WAARSCHUWING

Letselgevaar door naar beneden zwenkende 
operatiemicroscoop!
	X Bij het aanbrengen van componenten en toebehoren  

de maximale gewichtsbelasting niet overschrijden.
	X Controleer het totaalgewicht aan de hand van de 

"Gewichtslijst van balanceerbare configuraties" in 
Hoofdstuk 14.13.

Bepaal het totaalgewicht van de belading met behulp van 
de "belastingtabel", Hoofdstuk 14.13. 

Voor de statieven geldt vanaf de aansluitingen van de microscoop 
de volgende maximale gewichtsbelasting:

Statief F40 F20 CT40

Max. gewichtsbelasting 12,2 kg 11,5 kg 12,2 kg
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14.12 Toepassingsrestricties
De M822 mag uitsluitend in gesloten ruimten en op een stevige ondergrond worden gebruikt.
De M822 is niet geschikt voor het rijden over drempels hoger dan 20 mm.
Om de operatiemicroscoop over drempels van 5-20 mm te kunnen rijden, moet de bijgeleverde wig (1) worden gebruikt.
Zonder hulpmiddelen kan de Leica M822 alleen over drempels met een hoogte van maximaal 5 mm worden gereden.

�

	X Plaats de wig (1) vóór de drempel.
	X Rijd de operatiemicroscoop, die in de transportstand moet 

staan, aan de handgreep over de drempel.

Verplaatsen of opslaan van de microscoop op een schuin oppervlak

LET OP

Letselgevaar als gevolg van ongecontroleerde laterale bewegingen van het systeem en armsystemen.
	X Bij het transporteren of verplaatsen van de microscoop (F20, F40) over een schuin oppervlak, altijd de zwenkarm, 

de monitorarm en het bedieningsapparaat vergrendelen (zie hieronder).
	X Gebruik bij het opslaan van de microscoop (alleen F20) op een schuin oppervlak de bijgeleverde wig van de transportbak 

(zie hieronder).

Transporteren of verplaatsen van de microscoop over een schuin oppervlak (F20 en F40):

	X Gebruik de banden (afbeelding 1) uit de transportbak om de zwenkarm, de monitorarm en het bedieningsapparaat vast te zetten 
(F20: afbeelding 2 t/m 4; F40: afbeelding 5 - 6).

Afbeelding 1 - Bevestigingsriem
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Statief F20

Afbeelding 2 - Riembevestiging 
van parallellogram

Afbeelding 3 - Riembevestiging 
van monitor

Afbeelding 4 - Riembevestiging 
van bedieningsapparaat

Statief F40

Afbeelding 5 - Riembevestiging van parallellogram Afbeelding 6 - Riembevestiging van monitor

Opslaan van de microscoop op een schuin oppervlak (alleen F20):

	X Gebruik de bijgeleverde wig uit de transportbak (afbeelding 7 - 8) .

Afbeelding 7 Afbeelding 8
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14.13 Gewichtslijst van balanceerbare configuraties

Voor de Leica M822 F40 moet bij vloeren met een schuinte 
>0,3° rekening worden gehouden met drifteffecten.

Uitrusting Leica M822 serienummer ....................................................
Max. gewichtsbelasting van het statief vanaf aansluiting microscoop ........... kg

Installatie

Groep Artikelnr. Beschrijving Gewicht Aantal Totaal

Assistent 10448231 Leica stereo-assistentmicroscoop (incl. adapter): 1,10 kg                         ,      

10446482 Stralensplitser 70/30 0,41 kg                         ,     

10446565 Stralensplitser 50/50 0,41 kg                         ,      

10448487 Draaibare stralensplitser 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Draaibare stralensplitser 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Stereoadapter 0,22 kg                         ,    

10448597 Stereoaanzetstuk voor medeobservatie 1,01 kg                         ,    

Optiek 10445937 Objectief APO WD200

0,41 kg10445938 Objectief APO WD175                         ,    

10445909 Objectief APO WD225

10448547 Binoculaire tubus 10°-50°, type II, UltraLow ™ III 1,42 kg                         ,     

10448217 Binoculaire tubus kantelbaar 5°-25° met PD 0,74 kg                         ,     

10448159 Binoculaire tubus 10°-50° met PD 1,26 kg                         ,   

10448088 Binoculaire tubus var. 0°-180°, T, type II 1,42 kg                         ,     

10446574 Binoculaire tubus, kantelbaar, T, type II 0,74 kg                         ,     

10446618 Binoculaire tubus kantelbaar, 45° 0,56 kg                         ,     

104466797 Binoculaire tubus 30°-150° 0,81 kg

10448572 Leica DI C800 2,12 kg                         ,    

10448028 Oculair 10×

0,10 kg10448125 Oculair 8.33×

10446739 Oculair 12.5×

Gewichtsbelasting assistent en optiek Subtotaal 1                         ,    

Vervolg zie volgende pagina
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Installatie

Groep Artikelnr. Beschrijving Gewicht Aantal Totaal

Toebehoren voorste 
oogsegment

10448558 Leica-keratoscoop 0,21 kg                         ,     

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     

Toebehoren 
achterste 
oogsegment

10448555 Leica RUV800 WD175, compleet
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, compleet

10448392 Oculus SDI 4c/e 0,72 kg                         ,     

10448041 Oculus BIOM 4c/m, compleet 0,68 kg                         ,     

10448355 Leica-spleetlamp 3,34 kg                         ,     

Laserfilter 0,30 kg                         ,     

Laser manipulator 0,30 kg

Steriliseerbare 
componenten

10180591 Positioneerhandgreep 0,08 kg                         ,     

10428238 Afdekking draaiknop binoculaire tubus T 0,01 kg                         ,     

10446468 Houder voor beschermglas 0,10 kg                         ,     

10446467 Beschermglas 0,06 kg                         ,     

Beschermhoezen                         ,     

Documentatie 10446592 Leica zoom-videoadapter (ZVA) 0,76 kg                         ,     

10448292 Leica Remote Video Adapter (RVA) 0,44 kg                         ,     

10448290 Leica Manual Video Adapter (MVA) 0,42 kg                         ,     

10448584 Leica HD C100 (optiekkop en kabel) 0,64 kg                         ,     

Gewichtsbelasting toebehoren voorste/achterste oogsegment, steriliseerbare componenten, documentatie Subtotaal 2                         ,    

Transport gewichtsbelasting assistent en optiek Subtotaal 1                         ,    

Totaal 
systeem

Gewichts-
belasting                         ,    

Deze lijst bevat uitrustingsspecifieke artikelen. Wijzigingen voorbehouden.



Technische gegevens

78 M822 / Ref. 10 743 504 / Versie 02

14.14 Maattekeningen
14.14.1 Maattekening (mm) voor Leica M822 F20
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14.14.2 Maattekening (mm) voor Leica M822 F40
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14.14.3 Maattekening (mm) voor Leica M822 CT40
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15 Bijlage
15.1 Checklist vóór de operatie
Patiënt  .......................................................................................................................................................................................

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

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

Stap Procedure Details Gecontroleerd / handtekening

1 Optische toebehoren 
schoonmaken

	X Controleer of tubi, oculairs en eventueel 
documentatieaccessoires schoon zijn.
	X Stof en vuil verwijderen .

2 Toebehoren monteren 	X Vergrendel de M822 en breng alle toebehoren  
op de microscoop aan, zodat deze gebruiksklaar is  
(zie hoofdstuk 7.2).
	X Sluit de voetschakelaar aan als deze gebruikt gaat worden.
	X Controleer het camerabeeld op de monitor en lijn dit 

eventueel uit.

3 Tubusinstellingen controleren 	X Tubus- en oculairinstelling voor geselecteerde gebruiker 
controleren.

4 Uitbalanceren 	X Balanceer de M822 (zie Hoofdstuk 7.10.1).
	X Draai de handgrepen naar voren en houd deze zo.

Alle remmen worden losgezet.
	X Controleer de uitbalancering.

5 Functiecontrole 	X Sluit de netkabel aan.
	X Schakel de microscoop in.
	X Controleer de lamphistorie en zorg dat de resterende tijd 

voldoende is voor de geplande operatie.
	X Controleer de hoofdverlichting en de OttoFlex™-lampen 

vóór de operatie.
	X Test de operationele gereedheid van de zoommotor en de 

focusmotor.
	X Vervang defecte lampen vóór aanvang van de operatie.
	X Test alle functies van de handgrepen en de voetschakelaar.
	X Controleer de gebruikersinstellingen op de regeleenheid 

voor de geselecteerde gebruiker.

6 Aan OP-tafel positioneren 	X Plaats de M822 zoals gewenst op de OP-tafel en 
vergrendel de voetrem (zie Hoofdstuk 8.2).

7 Steriliteit 	X Breng de steriele componenten en eventueel de steriele 
hoes aan (zie Hoofdstuk 7.12).

8 Afsluitende werkzaamheden 	X Controleer of alle uitrustingsstukken op de juiste plaats 
zitten (alle deksels aangebracht, deuren gesloten).
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