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Dziękujemy za zakup mikroskopu chirurgicznego Leica.
Opracowując nasze systemy, zwracamy szczególną uwagę na prostą, intuicyjną 
obsługę. Mimo to zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, jeśli 
chcą Państwo w pełni wykorzystać wszystkie zalety Waszego nowego mikroskopu 
chirurgicznego.
Cenne informacje o produktach i usługach Leica Microsystems oraz adres najbliż-
szego przedstawiciela firmy Leica można znaleźć na naszej stronie internetowej: 

www.LeicaBiosystems.com

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

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

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

Odpowiedzialność
W kwestiach dotyczących naszej odpowiedzialności prosimy o przeczytanie 
standardowych warunków sprzedaży. Nic w niniejszym zastrzeżeniu prawnym 
nie ogranicza naszej odpowiedzialności w sposób niezgodny z obowiązującym 
prawem, ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności, która nie może być 
wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem.
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1 Wprowadzenie
1.1 Informacje o instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi opisano mikroskop chirurgiczny M822.

Poza informacjami na temat zastosowania urządzenia 
niniejsza instrukcja obsługi podaje również ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa (patrz rozdział 
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa").

	X Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 
obsługi przed rozpoczęciem pracy z produktem.

1.2 Symbole stosowane w niniejszej 
instrukcji obsługi

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące 
znaczenie:

Symbol Słowo 
ostrzeżenia

Znaczenie

Ostrzeżenie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które mogłoby skutkować poważnym 
uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

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

Uwaga Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które w razie dojścia do skutku, może 
prowadzić do znacznych strat materiało-
wych, finansowych i środowiskowych.

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

	X  Wymagane działanie; ten symbol wska-
zuje potrzebę wykonania określonego 
działania lub szeregu działań.

Dokumentacja techniczna i instrukcja montażu

Dokumentacja techniczna stanowi część dokumentu “Instrukcja 
montażu".

2 Identyfikacja produktu
Numer modelu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce 
znamionowej znajdującej się na jednostce oświetlenia. 
	X Prosimy przepisać te informacje do instrukcji obsługi, aby 

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

Typ Nr seryjny

 
...

 
...

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

Mikroskop chirurgiczny M822 jest systemem najnowszej technolo-
gii. Mimo to w czasie korzystania z niego mogą pojawiać się pewne 
niebezpieczeństwa. 
	X Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych 

w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności informacji 
dotyczących bezpieczeństwa.

3.1 Przeznaczenie urządzenia
• Mikroskop chirurgiczny M822 jest urządzeniem optycznym  

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

• Mikroskop chirurgiczny M822 może być stosowany wyłącznie 
w zamkniętych pomieszczeniach, na stabilnej podłodze lub po 
bezpiecznym zamocowaniu do sufitu.

• Mikroskop chirurgiczny M822 podlega specjalnym przepisom 
dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej.

• Przenośne, mobilne i stacjonarne urządzenia działające na  
częstotliwości radiowej mogą mieć negatywny wpływ na nieza-
wodność mikroskopu chirurgicznego M822.

• Mikroskop M822 jest przeznaczony wyłącznie do użytku specja-
listycznego.

3.2 Wskazania do zastosowania
• Mikroskop chirurgiczny M822 przystosowany jest do zastoso-

wań okulistycznych, takich jak operacje siatkówki, rogówki 
i zaćmy, wykonywane w szpitalach, klinikach i innych zakładach 
medycznych.

• Mikroskop chirurgiczny M822 może być stosowany wyłącznie 
w zamkniętych pomieszczeniach, na stabilnej podłodze lub po 
zamocowaniu do sufitu.

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

3.3 Przeciwwskazania
Brak znanych przeciwwskazań do zastosowania.

3.4 Informacje dla osoby odpowie-
dzialnej za urządzenie

	X Upewnić się, że mikroskop chirurgiczny M822 jest stosowany 
przez wykwalifikowany personel.
	X Urządzenie M822 może być obsługiwane wyłącznie przez  

przeszkolony personel.

	X Upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi jest zawsze dostępna 
w miejscu, gdzie stosowany jest mikroskop chirurgiczny M822.
	X Przeprowadzać systematyczne kontrole w celu upewnienia się, 

że uprawnieni użytkownicy przestrzegają wymogów bezpie-
czeństwa.
	X Dokładnie przeszkolić nowych użytkowników, wyjaśniając im 

znaczenie symboli i komunikatów ostrzegawczych.
	X Rozdzielić obowiązki dotyczące uruchamiania, obsługi i konser-

wacji. Sprawdzać, czy personel stosuje się do podjętych decyzji.
	X Mikroskop chirurgiczny M822 można stosować tylko, gdy jest 

w pełni sprawny.
	X Natychmiast poinformować przedstawiciela firmy Leica 

lub Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
9435 Heerbrugg w Szwajcarii o wszelkiego rodzaju usterkach, 
które mogą spowodować obrażenia lub stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa. 
	X W przypadku zastosowania w systemie mikroskopu chirurgicz-

nego M822 akcesoriów innych producentów, należy upewnić 
się, że producenci ci potwierdzają bezpieczeństwo takiego 
zastosowania. Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w instrukcji obsługi dla tych akcesoriów.

• W mikroskopie chirurgicznym Leica M822 można stosować 
wyłącznie następujące akcesoria: 
• Akcesoria firmy Leica Microsystems opisane w rozdziale  

rozdział 10.2niniejszej instrukcji obsługi.
• Inne akcesoria, pod warunkiem, że zostały one wprost 

zatwierdzone przez firmę Leica jako bezpieczne z technicz-
nego punktu widzenia w tym kontekście.

• Modyfikacje i serwis mikroskopu chirurgicznego M822 mogą 
być przeprowadzane wyłącznie przez serwisantów posiadają-
cych autoryzację firmy Leica. 

• W przypadku napraw serwisowych należy stosować wyłącznie 
oryginalne części zamienne firmy Leica.

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

• W przypadku dokonywania modyfikacji lub serwisowania urzą-
dzenia przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień, nie-
prawidłowej konserwacji (jeśli zabiegów konserwacyjnych nie 
przeprowadziła firma Leica) albo niewłaściwej obsługi, firma 
Leica Microsystems nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

• Wpływ mikroskopu chirurgicznego na inne urządzenia został 
przetestowany zgodnie z EN 60601-1-2. System przeszedł testy 
dotyczące emisji i odporności. Należy stosować się do odpo-
wiednich instrukcji i uwag dotyczących promieniowania elek-
tromagnetycznego i innych form promieniowania.

• Instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiadać stan-
dardom przyjętym w danym kraju, np. posiadać sterowane 
elektrycznie zabezpieczenie przed prądem upływu (zabezpie-
czenie przed prądem zakłóceniowym).
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• Podobnie jak każde inne urządzenie na sali operacyjnej, także 
i to może ulec awarii. Dlatego też firma Leica Microsystems 
(Schweiz) AG zaleca, aby w czasie operacji dostępny był dodat-
kowy system awaryjny.

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

dzony.
• Przewód zasilający musi być mechanicznie zabezpieczony 

w gnieździe zasilania, aby nie dopuścić do przypadkowego  
rozłączenia.

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

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

• Żadnych części M822 nie wolno serwisować ani konserwować 
w czasie ich używania przy pacjencie.

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

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

• Użycie akcesoriów i przewodów niezatwierdzonych i nie dostar-
czonych przez producenta sprzętu może spowodować zwiększe-
nie emisji elektromagnetycznych lub zmniejszenie odporności 
elektromagnetycznej sprzętu, powodując nieprawidłowe dzia-
łanie.

• Przenośny sprzęt telekomunikacyjny częstotliwości radiowych 
(w tym sprzęt peryferyjny taki jak przewody antenowe i anteny 
zewnętrzne) nie powinien być wykorzystywany w odległości 
mniejszej niż 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części mikroskopu 
Leica M822, w tym od przewodów określonych przez produ-
centa. W innym wypadku może dojść do pogorszenia wydajno-
ści systemu.

UWAGA:

Charakterystyka emisji urządzenia pozwala mu na pracę w obsza-
rach przemysłowych i szpitalach (CISPR 11 klasa A). Jeśli jest on sto-
sowany w środowisku domowym (gdzie konieczne jest przestrzega-
nie normy CISPR 11 klasa B), sprzęt ten może nie zapewniać 
odpowiedniej ochrony dla usług telekomunikacyjnych częstotliwo-
ści radiowej. Użytkownik może być zmuszony do wykonania dodat-
kowych kroków, np. przestawienia lub obrócenia sprzętu.

3.5 Informacje dla operatora 
urządzenia

	X Należy przestrzegać opisanych w tym miejscu instrukcji.
	X Postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez 

pracodawcę, a dotyczącymi organizacji pracy i BHP.
	X Przed i w czasie operacji należy sprawdzać intensywność 

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

ustawiony jest w odpowiednich pozycjach (założone wszystkie 
pokrywy, drzwiczki zamknięte).

Fototoksyczne uszkodzenie siatkówki w czasie zabiegu 
okulistycznego

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie oczu w związku z dłuższą ekspozycją! 
Światło urządzenia może być szkodliwe. Ryzyko uszkodzenia 
oka wzrasta wraz z czasem ekspozycji. 
	X W czasie ekspozycji na światło urządzenia nie należy 

przekraczać limitów referencyjnych. 
Ekspozycja na światło urządzenia przez więcej niż 
1 minutę 25 sekund przy maksymalnej mocy powoduje 
przekroczenie limitów ekspozycji.

W poniższej tabeli podano wytyczne, dzięki którym chirurg może 
zapoznać się z istniejącym zagrożeniem. Dane zostały obliczone 
przy założeniu najgorszej sytuacji:
• Oko bez soczewki
• Całkowicie nieruchome oko (ciągłe napromieniowanie tego 

samego miejsca)
• Nieprzerwana ekspozycja na światło, np. brak urządzeń 

chirurgicznych w oku
• Źrenice rozszerzone do 7 mm

Obliczenia opierają się na odpowiedniej normie ISO 1) 2) oraz 
wartościach limitów ekspozycji zalecanych w tej normie. 
Z opublikowanej dotąd literatury wynika, że ruchy gałki ocznej 
mogą pozwalać na dłuższy czas ekspozycji 3).

Oświetlenie główne

Ustawienie oświetlenia
Zalecany maksymalny czas ekspozycji zgodnie z 1) 

[min.]

Bez filtra

25 % 8 min 18 s

50 % 2 min 39 s

75 % 1 min 32 s

100 % 1 min 25 s

10% – aktywna funkcja 
Retina Protection

20 min 50 s
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Oświetlenie OttoFlex™

Ustawienie oświetlenia
Zalecany maksymalny czas ekspozycji zgodnie z 1) 

[min]

Bez filtra

25 % 22 min 15 s

50 % 8 min 58 s

75 % 5 min 21 s

100 % 3 min 46 s

20% – aktywna funkcja 
Retina Protection

27 min 52 s

Źródła:
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Przyrządy oftalmiczne – Podstawowe 

wymagania i metody badań – Część 2: Ochrona przed 
zagrożeniami świetlnymi.

2) ISO 10936-2:2010 Optyka i fotonika – Mikroskopy operacyjne/
Część 2: Zagrożenia świetlne powodowane przez mikroskopy 
operacyjne stosowane w chirurgii okulistycznej.

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 i Michael Wolffe, Ustalenie wytycznych dotyczących 
ekspozycji oka na promieniowanie optyczne z urządzeń 
okulistycznych: stanowisko grupy roboczej Międzynarodowej 
Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym 
(ICNIRP) APPLIED OPTICS, Vol. 44, No. 11, p. 2162 (10 April 2005). 

Chronić pacjenta, stosując następujące środki zapobiegawcze:
• Krótkie czasy ekspozycji
• Ustawienie niskiej jasności światła
• Stosować filtry ochronne
• Wyłączanie oświetlenia w czasie przerw w operacji

Zaleca się ustawić jasność na wartość minimalną konieczną do prze-
prowadzenia zabiegu. Niemowlęta, pacjenci z afakią (u których nie 
założono sztucznej soczewki z ochroną UV), małe dzieci oraz osoby  
z chorobami oczu narażone są na większe ryzyko. Ryzyko jest także 
podwyższone, jeśli osoba, która ma być poddana zabiegowi, była w 
ciągu ostatnich 24 godzin narażona na działanie oświetlenia takiego 
samego lub podobnego przyrządu okulistycznego wyposażonego  
w źródło intensywnego światła widzialnego. Dotyczy to szczególnie 
pacjentów, którzy byli badani za pomocą fotografii siatkówki.

Decyzja dotycząca stosowanej intensywności światła musi być 
podjęta każdorazowo, na podstawie konkretnego przypadku. 
W każdym wypadku chirurg powinien wziąć pod uwagę ryzyko 
i zalety związane ze stosowaną intensywnością oświetlenia. 
Pomimo wszelkich wysiłków, mających na celu zminimalizowanie 
ryzyka uszkodzenia siatkówki przez mikroskop chirurgiczny, może 
dojść do jej uszkodzenia. Fotochemiczne uszkodzenie siatkówki 
stanowi potencjalne zagrożenie związane z koniecznością 
zastosowania intensywnego światła do uwidocznienia struktur oka 
w czasie trudnych zabiegów okulistycznych. 

Dodatkowo można aktywować funkcję Retina Protection w czasie 
aby zmniejszyć natężenie oświetlenia głównego do 10% oraz 
oświetlenia OttoFlex do 20%.

Stabilność (dotyczy tylko podstawy podłogowej)
W czasie przesuwania w sali operacyjnej, ramię wychylne musi być 
złożone i zablokowane, a hamulce muszą być włączone. W innym 
wypadku ramię wychylne może przesunąć się, a podstawa może się 
przewrócić.

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

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

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

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

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

nigdy nie należy ciągnąć urządzenia. Pod obudową podstawy 
mogą zakleszczyć się stopy w lekkim obuwiu.

• Przez cały czas hamulce nożne muszą być włączone.

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

Akcesoria
W mikroskopie chirurgicznym Leica M822 można stosować 
wyłącznie następujące akcesoria:
• Akcesoria firmy Leica Microsystems opisane w niniejszej instrukcji.
• Inne akcesoria, pod warunkiem, że zostały one wprost 

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

3.6 Niebezpieczeństwa związane 
z użytkowaniem

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek:
• niekontrolowanego ruchu bocznego ramienia,
• przechylenia podstawy,
• zakleszczenie się stóp w lekkim obuwiu pod obudową 

podstawy.
	X Przed planowanym transportem, należy zawsze ustawić 

mikroskop chirurgiczny M822 w pozycji transportowej. 
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w czasie, gdy jednostka 

jest wysunięta. 
	X Nigdy nie przesuwać podstawy ani sprzętu 

okulistycznego po kablach leżących na ziemi. 
	X Zawsze należy pchać mikroskop chirurgiczny M822; 

nigdy nie należy ciągnąć urządzenia.
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego.
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Po wymianie akcesoriów, ponownie zrównoważyć 

urządzenie M822. 
	X Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje 

się w stanie równowagi. 
	X Przed zmianą akcesoriów w czasie pracy, najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.
	X Nigdy nie równoważyć urządzenia nad pacjentem.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku! 
Źródło światła oświetlenia szczelinowego może być zbyt 
jasne dla pacjenta.
	X Przed włączeniem, należy zmniejszyć intensywność 

świecenia oświetlenia szczelinowego.
	X  Powoli zwiększać jasność, aż obraz będzie optymalnie 

oświetlony dla operującego lekarza.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przez spadające akcesoria!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

przystawki optyki przed rozpoczęciem pracy.
	X Nigdy nie równoważyć ani nie instalować elementów 

optycznych ani akcesoriów nad polem operacji.
	X Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że elementy 

optyczne i akcesoria są właściwie zainstalowane.
	X Przed zmianą akcesoriów w czasie pracy, najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzenia!
	X Obudowa lampy oraz pokrywa mogą nagrzewać się 

w czasie działania.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku! 
Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała pacjenta w 
wyniku zmiany odległości roboczej przy pomocy regulacji 
mechanicznej uchwytu sufitowego, jeśli odległość robocza 
spadnie poniżej odległości minimalnej 140 mm, w związku z 
zastosowaniem akcesoriów (takich jak szerokokątne systemy 
obserwacji).
	X Funkcja przełącznika nożnego do przesuwania uchwytu 

sufitowego w górę i w dół może nie być stosowana 
z akcesoriami, które powodują skrócenie odległości 
roboczej poniżej odległości minimalnej 140 mm.
	X Przed przesunięciem w górę/w dół należy najpierw 

zawsze upewnić się, czy przestrzeń ruchu jest wolna.

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie oczu w związku z dłuższą ekspozycją! 
Światło urządzenia może być szkodliwe. Ryzyko uszkodzenia 
oka wzrasta wraz z czasem ekspozycji. 
	X W czasie ekspozycji na światło urządzenia nie należy 

przekraczać limitów referencyjnych. 
Ekspozycja na światło urządzenia przez więcej niż 
2,8 min przy maksymalnej mocy powoduje 
przekroczenie limitów ekspozycji.
	X Prosimy o zapoznanie się z komunikatem 

ostrzegawczym w rozdziale "Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa".

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego w dół
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Po zmianie akcesoriów, zawsze ponownie równoważyć 

mikroskop na ramieniu wychylnym.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego!
	X Zawsze blokować ramię wychylne: 

• Przy transporcie mikroskopu 
• Przy wymianie sprzętu.
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego!
	X  Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy.
	X Jeśli w czasie pracy zachodzi potrzeba zmiany ustawień, 

należy najpierw wychylić mikroskop poza pole 
operacyjne.
	X Jeśli zachodzi potrzeba wymiany sprzętu, należy to 

zrobić przed operacją.
	X Przed zmianą akcesoriów, zawsze blokować ramię 

wychylne.
	X Nie korzystać z uchwytów ani zdalnego zwalniania 

hamulca, jeżeli urządzenie nie znajduje się w stanie 
równowagi.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego.
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Przed każdą wymianą akcesoriów należy zablokować 

urządzenie M822. 
	X Po wymianie akcesoriów, ponownie zrównoważyć 

urządzenie M822. 
	X Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje 

się w stanie równowagi. 
	X Przed zmianą akcesoriów w czasie pracy, najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.
	X Nigdy nie równoważyć urządzenia nad pacjentem.
	X Patrz informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte 

w niniejszej instrukcji.
	X Nie wykonywać ruchu w górę/w dół w czasie, gdy 

mikroskop znajduje się nad pacjentem.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego!
	X Zawsze blokować ramię wychylne:

• przy transporcie mikroskopu
• przy wymianie akcesoriów.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko infekcji.
	X Zawsze wykorzystywać mikroskop chirurgiczny M822 ze 

sterylnymi elementami sterującymi i sterylną osłoną.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia pacjenta.
	X Nie włączać/wyłączać w czasie zabiegu.
	X Nie odłączać systemu od zasilania w czasie zabiegu.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu.
	X Minimalizować prędkość silnika fokusa w czasie zabiegu 

na siatkówce.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
	X  Mikroskop chirurgiczny M822 można podłączyć 

wyłącznie do uziemionego gniazdka.
	X System można obsługiwać wyłącznie, kiedy cały 

sprzęt ustawiony jest w odpowiednich pozycjach  
(założone wszystkie pokrywy, drzwiczki zamknięte).

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu na skutek potencjalnie 
szkodliwego optycznego promieniowania UV w 
podczerwieni.
	X Nie spoglądać w lampę operacyjną.
	X Minimalizować ekspozycję oczu i skóry.
	X Stosować odpowiednie osłony.

OSTRZEŻENIE

Uwaga na: 
• Niekontrolowany ruch ramienia wychylnego w dół!
• Przechylenie podstawy!
• Pod obudową podstawy mogą zakleszczyć się stopy 

w lekkim obuwiu.
• Kolizja użytkownika z systemem mikroskopu. Np. 

między głową i uchwytem jednostki sterującej 
kamerą (CT40)

• Nagłe hamowanie mikroskopu chirurgicznego na 
progu, którego nie można pokonać.
	X Przed transportem, należy zawsze ustawić mikroskop 

chirurgiczny Leica M822 F20 w pozycji transportowej.
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w pozycji niezłożonej.
	X Zawsze pchać mikroskop; nigdy nie należy ciągnąć 

urządzenia.
	X Nigdy nie przesuwać urządzenia po kablach leżących na 

ziemi.

OSTRZEŻENIE

Zmniejszona moc światła!
	X W przypadku awarii wentylatorów, maksymalna moc 

światła zostaje zmniejszona.
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OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego w dół!
	X Nie korzystać z uchwytów ani zdalnego zwalniania 

hamulca, jeżeli urządzenie nie znajduje się w stanie 
równowagi.

OSTRZEŻENIE

Silniki wracają do swoich pozycji spoczynkowych
	X Przed włączeniem urządzenia M822 należy upewnić się, 

że ścieżki przesuwu osi XY, zoomu i fokusa są wolne. 
Silnik pochylenia nie przesuwa się.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	X Przed wymianą bezpieczników należy odłączyć przewód 

zasilania z gniazdka.

OSTRZEŻENIE

Lampy halogenowe nagrzewają się do wysokiej 
temperatury!
	X Przed wymianą żarówki należy zawsze wyłączyć 

włącznik główny.
	X  Pozostawić żarówki na 20 minut, aby ostygły,  

przed wymianą (niebezpieczeństwo poparzeń!).

OSTRZEŻENIE

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

elementów i akcesoriów.
	X Sprawdzić ciężar całkowity za pomocą "Listy ciężarów 

zrównoważonych konfiguracji" na rozdział 14.13.

OSTRZEŻENIE

Zbyt intensywne światło może uszkodzić siatkówkę.
	X Prosimy o zapoznanie się z komunikatem 

ostrzegawczym w rozdziale "Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa" rozdział 3.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko doznania obrażeń!
	X Przy stosowaniu funkcji StepCycle™ z akcesoriami innych 

producentów, które mogą zmniejszyć odległość roboczą 
do mniej niż 140 mm (bezdotykowe szerokokątne 
systemy obserwacji), należy zwrócić szczególną uwagę 
na wymagane bezpieczne odległości, ponieważ fokus 
z funkcją StepCycle™ działa półautomatycznie.

OSTROŻNIE

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

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

OSTROŻNIE

Mikroskop chirurgiczny może przemieścić się bez ostrzeżenia.
	X  Kiedy system nie jest przemieszczany, należy zawsze 

blokować hamulce nożne.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo przygniecenia wynikającego z 
przesuwających się elementów!
Części oświetlenia szczelinowego, które są przesuwane przez 
silnik, mogą przygnieść palce lub dłoń, jeśli będą 
niewłaściwe obsługiwane.
	X Przy posługiwaniu się oświetleniem szczelinowym 

należy uważać, by nie przygnieść palców.

OSTROŻNIE

Ryzyko infekcji.
	X Pozostawić wokół podstawy wystarczająco dużo 

miejsca, by nie dopuścić do kontaktu z niesterylnymi 
przedmiotami.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała z powodu niekontrolo-
wanego ruchu systemu lub systemu ramion w bok.
	X W czasie transportowania lub przemieszczania 

mikroskopu (F20, F40) na pochyłej powierzchni, należy 
zawsze zablokować ramię wychylne, ramię monitora 
i jednostkę sterującą (patrz 14.12)
	X Przechowując mikroskop (tylko F20) na pochyłej 

powierzchni, należy użyć klina załączonego 
w opakowaniu transportowym (patrz 14.12).
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3.7 Oznaczenia i etykiety
Ramię poziome i ramię wychylne F20

4, 5

1,15
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1 Symbol ostrzegający 
przed 
niebezpieczeństwem 
zmiażdżenia

2 Etykieta ciężaru 
systemu (F20)

3 Pozycja transportowa 
(podstawa 
podłogowa F20)

4 Oznaczenie 
niebezpieczeństwa 
związanego 
z nagrzaną 
powierzchnią

5 Uwaga, prosimy 
o przestrzeganie 
instrukcji obsługi

6 Etykieta 
obowiązkowa – 
prosimy o uważne 
przeczytanie
instrukcji obsługi 
przed rozpoczęciem 
pracy z produktem.
Adres strony 
internetowej 
elektronicznej wersji 
instrukcji obsługi.
Medical Device 
(urządzenie 
medyczne)

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

Tabliczka 
znamionowa

8 Maks. moc

9 Połączenie 
ekwipotencjalne

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

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

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

Etykieta uziemienia 
(tylko USA i Kanada)

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

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

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

11 REF
SN

a
b

Tabliczka producenta
a Numer 

referencyjny
b Numer seryjny

12

OCP 0004

Etykieta INMETRO 
(tylko Brazylia)

13 Etykieta MET

14 Numer rejestracyjny 
ANVISA 
(tylko Brazylia)

15 Niebezpieczeństwo 
przewrócenia

16 Etykieta UDI

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

Identyfikator produkcji (PI)
Numer seryjny
Data produkcji

Kod kreskowy GS1 DataMatrix
Identyfikator wyrobu (DI)

17
Max. 10.5kg (23.15lb)

Maks. obciążenie 
ramienia monitora

18
Max. 11.5kg (25.35lb)

Maksymalne 
obciążenie 
przystawki optyki
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Podstawa podłogowa F40

1

2

17
18
19 ��

Ramię poziome i ramię wychylne 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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�
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�����������
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���������

���	�����������������������
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��������������
�
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1 Etykieta ciężaru 
systemu (F40)

2 Pozycja transportowa 
(podstawa 
podłogowa F40)

3 Symbol ostrzegający 
przed 
niebezpieczeństwem 
zmiażdżenia

4 Punkty mocowania 
przewodu wideo

5

 

Otwarte

6

 

Zamknięte

7
Max. 12.2kg (26.90lb)

Maksymalne 
obciążenie 
przystawki optyki 

8 Oznaczenie 
niebezpieczeństwa 
związanego 
z nagrzaną 
powierzchnią

9 Uwaga, prosimy 
o przestrzeganie 
instrukcji obsługi

10 Uwaga, wysokie 
ciśnienie

11 REF
SN

a
b

Tabliczka producenta
a Numer 

referencyjny
b Numer seryjny

12 Etykieta MET

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

Tabliczki 
znamionowe

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 Etykieta 
obowiązkowa – 
prosimy o uważne 
przeczytanie
instrukcji obsługi 
przed rozpoczęciem 
pracy z produktem.
Adres strony 
internetowej 
elektronicznej wersji 
instrukcji obsługi.
Medical Device 
(urządzenie 
medyczne)

15 Maks. moc
100 VA T1 A/250 V

Maks. moc

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

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

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

Etykieta uziemienia 
(tylko USA i Kanada)

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

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

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

17 Numer rejestracyjny 
ANVISA (tylko 
Brazylia)

18

OCP 0004

Etykieta INMETRO 
(tylko Brazylia)



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

14 M822 / Ref. 10 743 504 / Wersja 02

19 Etykieta UDI

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

Identyfikator produkcji (PI)
Numer seryjny
Data produkcji

Kod kreskowy GS1 DataMatrix
Identyfikator wyrobu (DI)

20
Max. 8.5kg (18.74lb)

Maks. obciążenie 
ramienia monitora

21 Niebezpieczeństwo 
przewrócenia

Uchwyt sufitowy Leica

1

1 Tabliczki 
znamionowe

  

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 Konstrukcja
4.1 Leica M822 F20

1

15

12

9

13

14

11

10

4

7

3

2

8

6
5

1 Jednostka sterująca
2 Ramię poziome
3 Ramię wychylne
4 Jednostka XY
5 Tubus dwuokularowy
6 Tubus stereo dla drugiego obserwatora
7 Uchwyty

8 Przystawka optyki
9 Głowica przechylna
10 Kolumna
11 Podstawa
12 Mocowanie dla jednostki sterującej wideo
13 Prowadnica ręczna
14 Uchwyt do zawieszania przełącznika nożnego
15 Opcjonalny monitor wideo i ramię monitora
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Podstawa podłogowa F20

 

2

3

9
10

11
12

13

5

3

6

4

1

78

1 Panel dotykowy
2 Haczyk (blokuje ramię wychylne)
3 Hamulce przegubów (regulują łatwość przesuwu)
4 Uchwyty
5 Pokrętło balansowania
6 Włącznik zasilania
7 Dźwignia zwolnienia hamulca nożnego
8 Hamulec nożny
9 Zasilacz
10 Oprawka bezpiecznika (2× 6,3 AH, zwłoczny)
11 Gniazdo ekwipotencjalne 

 Do podłączenia mikroskopu chirurgicznego Leica M822 do 
urządzenia ekwipotencjalnego.  
Jest to część instalacji budowlanej użytkownika. 
Należy przestrzegać wymagań normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

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

13 Bezpiecznik (1 AH, zwłoczny)

OSTROŻNIE

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

zewnętrznego zasilania, jeżeli nie spełniają one 
specyfikacji. Wymagania dotyczące zastosowania, patrz 
stronarozdział 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 Ramię wychylne
2 Jednostka XY
3 Przystawka dla drugiego obserwatora
4 Uchwyty
5 Przystawka optyki 
6 Tubus dwuokularowy
7 Głowica przechylna
8 Kolumna

9 Zaczepy na przewód
10 Podstawa
11 Prowadnica ręczna 
12 Uchwyt do zawieszania przełącznika nożnego
13 Mocowanie dla jednostki sterującej wideo
14 Jednostka sterująca
15 Ramię poziome
16 Opcjonalny monitor wideo i ramię monitora
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Podstawa podłogowa F40

6

3

5

4

2

1

15

7 h 

8

14
13

9 10 11 12

T1AH/250V

1 Dźwignia zatrzymywania ramienia wychylnego
2 Pokrętło balansowania
3 Włącznik zasilania
4 Panel dotykowy
5 Prowadnica ręczna
6 Dźwignia zwolnienia hamulca nożnego
7 Hamulec nożny
8 Zasilacz
9 Oprawka bezpiecznika (2× 6,3 AH, zwłoczny)
10 Licznik godzin pracy mikroskopu chirurgicznego
11 Gniazdo ekwipotencjalne 

 Do podłączenia mikroskopu chirurgicznego Leica M822 do 
urządzenia ekwipotencjalnego. 
Jest to część instalacji budowlanej użytkownika. 
Należy przestrzegać wymagań normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

12 Gniazdo zdalnego zwalniania hamulca
13 Zewnętrzne wyjście zasilania (maks. moc 100 VA) 

 Wymagania dotyczące zastosowania opisano w rozdział 14.5.
14 Bezpiecznik (1 AH, zwłoczny)

OSTROŻNIE

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

zewnętrznego zasilania, jeżeli nie spełniają one 
specyfikacji. Wymagania dotyczące zastosowania,  
patrz stronarozdział 14.5.
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4.3 Leica M822 CT40

4

6

7

9

21

12

10

5

8

3

11

1 Jednostka sterująca
2 Ramię poziome
3 Ramię wychylne
4 Jednostka XY
5 Tubus dwuokularowy
6 Przystawka dla drugiego obserwatora
7 Uchwyty
8 Przystawka optyki

9 Głowica przechylna
10 Mocowanie dla jednostki sterującej wideo
11 Uchwyt ścienny dla jednostki sterującej (opcja)
12 Uchwyt teleskopowy CT40

Montaż uchwytu sufitowego: 
patrz załączona instrukcja instalacji. 
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Uchwyt sufitowy CT40

1

4

2

3

8

76

5

T1AH/250V

h 

9

15
14

10 11 12 13

OSTROŻNIE

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

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

1 Panel dotykowy
2 Włącznik zasilania
3 Pokrętło balansowania
4 Dźwignia zatrzymywania ramienia wychylnego
5 Zdalne sterowanie
6 W górę
7 W dół
8 Uchwyty
9 Zasilacz
10 Oprawka bezpiecznika (2× 6,3 AH, zwłoczny)
11 Licznik godzin pracy mikroskopu chirurgicznego
12 Gniazdo ekwipotencjalne 

 Do podłączenia mikroskopu chirurgicznego Leica M822 do 
urządzenia ekwipotencjalnego.  
Jest to część instalacji budowlanej użytkownika. 
Należy przestrzegać wymagań normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

13 Gniazdo zdalnego zwalniania hamulca
14 Zewnętrzne wyjście zasilania (maks. moc 100 VA) 

 Wymagania dotyczące zastosowania opisano w rozdział 14.5.
15 Bezpiecznik (1 AH, zwłoczny)
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4.4 Przystawka optyki Leica M822

• Przystawka optyki ze zintegrowanym oświetleniem
• Interfejs asystentów, z lewej i prawej strony lub z tyłu
• Interfejs głównego chirurga

Funkcje akcesoriów Leica opisano w odpowiednich 
instrukcjach obsługi.
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5 Funkcje
5.1 Oświetlenie

1 2

Oświetlenie mikroskopu chirurgicznego Leica M822 stanowi 
oświetlenie główne (1) oraz oświetlenie OttoFlex™ (2). Oba typy 
oświetlenia są umieszczone w przystawce optyki.
Główne oświetlenie (1) stanowi jedna dioda LED. Oświetlenie 
OttoFlex™ stanowią dwie identyczne żarówki. W przypadku awarii 
używanej lampy, wybrać można drugą, korzystając z odpowiedniej 
oprawki szybkowymiennej.

5.2 System równoważenia

1 2 3

Przy zrównoważonym mikroskopie chirurgicznym M822 można 
przesuwać przystawkę optyki w dowolną pozycję, a mikroskop nie 
przechyla się ani nie wywraca.
Po zrównoważeniu, wszystkie ruchy w czasie pracy wymagają 
jedynie niewielkiego wysiłku.
Równoważenia dokonuje się za pomocą sprężyny gazowej (2) 
w ramieniu wychylnym. Przesuw samoczynny reguluje się za 
pomocą pokrętła (1).
Ramię wychylne blokuje się i zwalnia za pomocą dźwigni 
blokady (3).

5.3 Hamulce elektromagnetyczne

Mikroskop chirurgiczny M822 może być przemieszczany 
wyłącznie przy zwolnionych hamulcach.
	X Nie wolno przemieszczać urządzenia, jeśli hamulce są 

zablokowane.

Mikroskop chirurgiczny M822 F40 jest wyposażony  
w 4 elektromagnetyczne hamulce blokujące ruch podstawy 
i mikroskopu. Obsługuje się je, obracając uchwyty.



Sterowanie

 M822 / Ref. 10 743 504 / Wersja 02 23

6 Sterowanie
6.1 Jednostka sterująca
Złącza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Interfejs serwisowy Leica
2 Sterowanie dokumentacją
3 Sterowanie kamerą
4 Wewnętrzna magistrala CAN 1
5 Wewnętrzna magistrala CAN 2
6 CAN, zewn. 

Można tu podłączyć jedynie urządzenia sprawdzone przez 
Leica Microsystems, Medical Division.

7 Przełącznik nożny 1
8 Przełącznik nożny 2 

Dopuszczalne jest wyłącznie użycie przełączników nożnych 
dostarczonych przez Leica Microsystems, Medical Division.

9 ADF Funkcja dodatkowa 1
10 ADF Funkcja dodatkowa 2 

ADF 1 i 2 są cyfrowymi wyjściami przekaźnikowymi które 
mogą przełączyć 24 V/2 A. 

Ab nie dopuścić do uszkodzenia sprzętu, w czasie działania 
należy stosować wyłącznie przewody dostarczone dla CAN 
i przełącznika nożnego.
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6.2 Mikroskopy chirurgiczne Leica M822

�

��

�

�

�

�

�

�
�

��

��

��

��

1 Wyświetlacz powiększenia z wyświetlaniem odwrotnym XY
2 Resetowanie fokusa
3 Resetowanie XY
4 Pokrętło obrotowe napędu przechylenia (silnik)
5 Uchwyty
6 Soczewka
7 Napęd awaryjny zoomu ręcznego
8 Szybkowymienna oprawka lampy
9 Otwarcie pokrywy lampy 

10 Przycisk przełączania koaksjalne oświetlenie OttoFlex™/
oświetlenie szczelinowe

11 Gniazdo zewnętrznego zasilania oświetlenia szczelinowego 
Można tutaj podłączyć jedynie oświetlenie szczelinowe Leica.

12 Magistrala CAN 
Można tu podłączyć jedynie akcesoria dostarczone przez 
Leica Microsystems, Medical Division.

13 OCF "Optics Carrier Functions" 
Można tu podłączyć jedynie oświetlenie szczelinowe Leica, 
Oculus SDI lub inne urządzenia Leica.
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6.3 Przełącznik nożny i uchwyty

Patrz także Instrukcja obsługi przełącznika nożnego, 
14 funkcji.

Uchwyty i przełączniki nożne można programować 
indywidualnie dla każdego użytkownika w menu 
konfiguracji (patrz rozdział 9.4.4 i rozdział 9.4.8).

6.3.1 Standardowa konfiguracja "Cataract"

Y+

Y–

X– X+

Main light+ 

Focus+

Magnification+

Main light– Ottoflex Light–

Magnification–

Focus–

Ottoflex Light+

Uchwyty

Wybrany hamulec:

Wszystkie hamulce

Wybrany hamulec:

Wszystkie hamulce

6.3.2 Standardowa konfiguracja "Retina"

Y+

Y–

X– X+

XY Reverse

Focus+

Magnification+

Mainlight on/off OttoFlex on/off

Magnification–

Focus–

OCF1 Pulse

Uchwyty

Wybrany hamulec:

Wszystkie hamulce

Wybrany hamulec:

Wszystkie hamulce
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7 Przygotowanie 
przed operacją

7.1 Transport

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek:
• niekontrolowanego ruchu bocznego ramienia,
• przechylenia podstawy,
• zakleszczenie się stóp w lekkim obuwiu pod obudową 

podstawy.
	X Przed planowanym transportem, należy zawsze ustawić 

mikroskop chirurgiczny M822 w pozycji transportowej. 
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w czasie, gdy jednostka 

jest wysunięta. 
	X Nigdy nie przesuwać podstawy ani sprzętu 

okulistycznego po kablach leżących na ziemi. 
	X Zawsze należy pchać mikroskop chirurgiczny M822; 

nigdy nie należy ciągnąć urządzenia.

OSTROŻNIE

Mikroskop chirurgiczny może przemieścić się bez 
ostrzeżenia.
	X  Kiedy system nie jest przemieszczany, należy zawsze 

blokować hamulce nożne.

UWAGA
Uszkodzenie mikroskopu chirurgicznego M822 w czasie transportu.
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w pozycji niezłożonej.
	X Nigdy nie przesuwać podstawy ani sprzętu okulistycznego po 

kablach leżących na ziemi. 

UWAGA
Uszkodzenie mikroskopu chirurgicznego M822 na skutek 
niekontrolowane przechylenia.
	X W czasie zwalniania hamulca trzymać uchwyty.

Mikroskop chirurgiczny M822 może być przemieszczany 
wyłącznie przy zwolnionych hamulcach.
	X Nie wolno przemieszczać urządzenia, jeśli hamulce są 

zablokowane.

7.1.1 Transportowanie urządzenia M822 F20

Pozycja transportowa

Przed transportem mikroskopu chirurgicznego M822 F20, należy 
zawsze ustawić go w pozycji transportowej.
	X Odłączyć i zabezpieczyć przewód zasilania.
	X Pociągnąć dźwignię blokującą (1) i obrócić w pozycję poziomą.
	X Poruszać ramieniem wychylnym w górę i w dół do zadziałania 

dźwigni blokady.
	X Odblokować hamulce przegubów (2).
	X Przesunąć ramię wychylne w pozycję transportową.

1

2

3

4

	X Dokręcić hamulce przegubów (2).
	X Obrócić jednostkę sterującą w kierunku jednostki XY.
	X Powiesić przełącznik nożny (3) na uchwycie.
	X Nastąpić na dźwignię zwolnienia hamulca nożnego, by zwolnić 

hamulce nożne.
	X Przesunąć mikroskop chirurgiczny Leica M822 F20, trzymając go 

za uchwyt (4).
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7.1.2 Transportowanie urządzenia M822 F40

Pozycja transportowa

Przed transportem mikroskopu chirurgicznego M822 F40, należy 
zawsze ustawić go w pozycji transportowej.
	X Odłączyć i zabezpieczyć przewód zasilania.
	X Pociągnąć dźwignię blokującą (1) i obrócić w pozycję pionową.
	X Schwycić i obrócić jeden lub oba uchwyty, by zwolnić hamulce 

("All Brakes"). 
	X Poruszać ramieniem wychylnym w górę i w dół do zadziałania 

dźwigni blokady.
	X Przesunąć ramię wychylne w pozycję transportową.

1

2

3

4

	X Zwolnić ponownie uchwyty.
	X Obrócić jednostkę sterującą w kierunku jednostki XY.
	X Powiesić przełącznik nożny (3) na uchwycie.
	X Nastąpić na dźwignię zwolnienia hamulca nożnego (4), 

by zwolnić hamulce nożne.
	X Przesunąć mikroskop chirurgiczny Leica M822 F20,  

trzymając go za uchwyt (2).

Upewnić się, że wyświetlacz jednostki sterującej nie zderza 
się z jednostką XY!

7.2 Instalacja akcesoriów optycznych

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego.
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Po wymianie akcesoriów, ponownie zrównoważyć 

urządzenie M822. 
	X Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje 

się w stanie równowagi. 
	X Przed zmianą akcesoriów w czasie pracy, najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.
	X Nigdy nie równoważyć urządzenia nad pacjentem.
	X Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że 

elementy optyczne i akcesoria są odpowiednio 
zablokowane i nie mogą się przemieszczać.

	X Upewnić się, że akcesoria optyczne są czyste i wolne od 
kurzu i brudu.
	X Akcesoria wolno instalować na urządzeniu M822 tylko 

wtedy, gdy hamulce przegubów są zaciśnięte, a ramię 
wychylne jest zablokowane, patrz stronarozdział 7.9 i 
rozdział 7.10.

7.2.1 Instalacja obiektywów

	X Wkręcić obiektyw w mikroskop (gwint prawostronny).



Przygotowanie przed operacją

28 M822 / Ref. 10 743 504 / Wersja 02

7.2.2 Instalacja tubusu dwuokularowego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przez spadające akcesoria!
	X Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy upewnić się,  

że elementy optyczne i akcesoria są odpowiednio 
zablokowane i nie mogą się przemieszczać.

	X Upewnić się, że akcesoria optyczne są czyste i wolne od kurzu 
i brudu.
	X Poluzować śrubę mocującą (1) na przystawce optyki.
	X Zdjąć nasadkę zabezpieczającą.
	X Włożyć tubus dwuokularowy w pierścień wczepowy (3).
	X Dokręcić śrubę mocująca (1).

3

Zakładanie rozdzielacza wiązki

�

	X Zdjąć śrubę mocującą (1) na przystawce optyki.
	X Umieścić rozdzielacz wiązki w pierścieniu z połączeniem 

wczepowym i dokręcić śrubę mocującą.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przez spadające akcesoria!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

przystawki optyki przed rozpoczęciem pracy.
	X Nigdy nie równoważyć ani nie instalować elementów 

optycznych ani akcesoriów nad polem operacji.
	X Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że elementy 

optyczne i akcesoria są właściwie zainstalowane.
	X Przed zmianą akcesoriów w czasie pracy, najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.

Instalacja przystawki dla drugiego obserwatora

2

1

	X Zainstalować przystawkę dla drugiego obserwatora na 
rozdzielaczu wiązki.
	X Ustawić przystawkę dla drugiego obserwatora zgodnie 

z wymaganiami.
	X Założyć tubus (2) i ustawić obraz za pomocą pierścienia 

radełkowanego (1).

Zakładanie tubusu
	X Zwolnić śrubę mocującą na rozdzielaczu wiązki i przystawce 

dla drugiego obserwatora i zdjąć osłonę ochronną.
	X Ostrożnie włożyć tubus i dokręcić śrubę mocującą.

Zakładanie okularów
	X Zamocować okulary za pomocą pierścieni mocujących 

w tubusach.
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Instalacja obrotowego rozdzielacza wiązki 

�

	X Usunąć śrubę mocującą.
	X Założyć śrubę (2).
	X Umieścić obracany rozdzielacz wiązki w pierścieniu 

wczepowym, od góry.
	X Dokręcić śrubę (2).

7.3 Regulacja tubusu 
dwuokularowego

7.3.1 Ustawianie rozstawu źrenic
	X Ustawić rozstaw źrenic na wartość z zakresu między  

55 mm a 75 mm.
	X Za pomocą pokrętła (2) ustawić rozstaw źrenic w taki sposób,  

by widoczne było okrągłe pole obrazu.

1

2

Czynność tę należy wykonać jednorazowo dla każdego 
użytkownika. Wartość pomiarowa (1) może zostać zapisana 
dla każdego użytkownika w  menu "User Settings", w opcji 
"Tube Settings" (patrz strona rozdział 9.4.9). 
Zapisaną wartość można odczytać za pomocą 
"Show Settings".

7.3.2 Regulacja przechyłu
	X Przytrzymać tubusy dwuokularowe obiema dłońmi.
	X Obrócić tubus dwuokularowy w górę lub w dół, do osiągnięcia 

wygodnej pozycji obserwacji.

7.4 Regulacja okularu
7.4.1 Określanie/regulacja ustawienia dioptrii dla 

użytkowników
Indywidualne ustawienie dioptrii można korygować w sposób 
ciągły dla każdego okularu w zakresie od +5 do –5. Ustawienia 
dioptrii należy dokonać precyzyjnie i oddzielnie dla obu oczu.  
Tylko ta metoda zapewni pozostawanie obrazu w zakresie ostrości 
w całym zakresie zoomu = parafokalność.
W przypadku prawidłowego ustawienia dioptrii dla obu oczu 
funkcja ta zapewnia dużą wytrzymałość operującego na zmęczenie.

Parafokalne ustawienie mikroskopu sprawia, że obraz 
asystenta oraz obraz na ekranie pozostają zawsze ostre, 
niezależnie od wybranego powiększenia.

	X Wybrać najmniejsze powiększenie.
	X Umieścić płaski obiekt testowy o ostrym obrysie pod 

obiektywem, w odległości roboczej.
	X Wyregulować ostrość obrazu w mikroskopie.
	X Ustawić maksymalne powiększenie.
	X Wyregulować ostrość obrazu w mikroskopie.
	X Ustawić minimalne powiększenie.

	X Nie patrząc w obiektywy, ustawić obie soczewki na wartość 
+5 dioptrii.
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	X Powoli obracać okulary w kierunku –5 dioptrii oddzielnie dla 
każdego oka, aż obiekt testowy znowu będzie ostry.
	X Wybrać najwyższe powiększenie i sprawdzić ostrość obrazu.

Czynność tę należy wykonać jednorazowo dla każdego 
użytkownika. Wartość pomiarowa może zostać zapisana dla 
każdego użytkownika w  menu "User Settings", w opcji 
"Tube Settings" (patrz rozdział 9.4.9).

7.4.2 Regulacja rozstawu źrenic

	X Obrócić muszle oczne w górę lub w dół, do ustawienia 
pożądanej odległości.

7.4.3 Sprawdzanie parafokalności
	X Umieścić płaski obiekt testowy o ostrych brzegach pod 

obiektywem, w odległości roboczej.
	X Zmienić zoom w całym zakresie, obserwując obiekt testowy.

Ostrość obrazu musi być stała przy wszystkich 
powiększeniach. Jeśli tak nie jest, sprawdzić ustawienia 
dioptrii w okularach.

7.5 Instalacja akcesoriów do 
dokumentacji

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przez spadające akcesoria!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

przystawki optyki przed rozpoczęciem pracy.
	X Nigdy nie równoważyć ani nie instalować elementów 

optycznych ani akcesoriów nad polem operacji.
	X Przed zmianą akcesoriów, zawsze blokować ramię 

wychylne.
	X Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że elementy 

optyczne i akcesoria są prawidłowo i bezpiecznie 
zamocowane.
	X Przed zmianą akcesoriów w trakcie operacji, odsunąć 

mikroskop tak, aby nie znajdował się nad polem 
operacji.

1

2

1 Regulacja powiększenia
2 Pokrętło ogniskowania

Zakładanie tubusu foto
	X Zamocować tubus foto do portu dokumentacji przystawki 

asystenta 0° lub do rozdzielacza wiązki.
	X Zamocować aparat razem z adapterem w tubusie foto. Dokręcić 

śrubę mocującą.
Punkt 10.3 zawiera listę akcesoriów wideo
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7.6 Wybór akcesoriów do dokumentacji
Ogniskowa adaptera wideo
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7.7 Regulacja oświetlenia 
szczelinowego Leica

7.7.1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
przy posługiwaniu się oświetleniem 
szczelinowym Leica

• Przy instalacji i korzystaniu z oświetlenia szczelinowego należy 
upewnić się, że żadne przewody nie zostały przygniecione.

• Przy instalacji upewnić się, że zamek oświetlenia szczelinowego 
zamyka się prawidłowo.

• Oświetlenie szczelinowe powinno być obsługiwane wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel.

• Przy posługiwaniu się oświetleniem szczelinowym należy 
uważać, by nie przygnieść palców.

7.7.2 Instalacja przedłużki dźwigni
	X Zablokować ramię wychylne.
	X Poluzować 2 śruby (2) i wyjąć dźwignię (1) szybkowymiennej 

oprawki lampy.

	X Zainstalować przedłużkę dźwigni (3) za pomocą 2 śrub (4).

7.7.3 Instalacja płytki pośredniej
	X Zainstalować płytkę pośrednią (5) za pomocą śruby (6).
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7.7.4 Mocowanie płytki przedłużki
	X Przykręcić płytkę przedłużki (8) do płytki pośredniej za pomocą 

2 śrub M6×20 (9) oraz 2 śrub M6×12 (10).

7.7.5 Mocowanie oświetlenia szczelinowego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przez spadające akcesoria!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

przystawki optyki przed rozpoczęciem pracy.
	X Nigdy nie równoważyć ani nie instalować elementów 

optycznych ani akcesoriów nad polem operacji.
	X Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że elementy 

optyczne i akcesoria są właściwie zainstalowane.
	X Przed zmianą akcesoriów w czasie pracy, najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.
	X Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy upewnić się,  

że elementy optyczne i akcesoria są odpowiednio 
zablokowane i nie mogą się przemieszczać.

Upewnić się, że zamek zamyka się prawidłowo.

	X Poluzować śrubę zaciskającą (7) i wsunąć lampę szczelinową 
(14) w prowadnicę (13).
	X Dokręcić śrubę mocująca (7).

Przewody zasilania i sterujące podłączone są do oświetlenia 
szczelinowego poprzez złącze w prowadnicy (13).

Oświetlenie szczelinowe może być stosowane wyłącznie 
z obiektywem (10445937) o odległości roboczej (WD) 
200 mm.

	X Umieścić 3-pinową wtyczkę podwójnego przewodu w gnieździe 
zewnętrznego zasilania (11) na przystawce optyki.
	X Umieścić 5-pinową wtyczkę podwójnego przewodu w gnieździe 

OCF (12) na przystawce optyki.

Upewnić się, że zawsze pod ręką jest dodatkowa lampa 
50 W.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzenia!
	X Obudowa lampy oraz pokrywa mogą nagrzewać się 

w czasie działania.

Oświetlenie szczelinowe musi być zdjęte w celu wymiany 
lampy.
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7.7.6 Regulacja oświetlenia szczelinowego
	X Przesunąć oświetlenie szczelinowe w pozycję środkową przy 

użyciu przełącznika nożnego i/lub ręcznego.

Zaprogramować funkcje Slitlamp left i Slitlamp right 
do zastosowanych przełączników nożnych, aby móc przy 
pomocy tych dwóch przycisków przesuwać oświetlenie 
szczelinowe w prawo (Slitlamp right) i w lewo 
(Slitlamp left).

	X Obrócić pryzmat (17) w pozycję środkową.
	X Obrócić pryzmat w obie pozycje końcowe (15) i wyregulować 

powiększenie w taki sposób, by szczelina pozostała w polu 
widzenia z lewej i prawej strony.

Upewnić się, że nie ma żadnych różnic między pozycjami 
końcowymi pryzmatu, pod względem obrazu szczeliny i krawędzi 
przysłony.

Po lewej i prawej stronie łuku widać dwa stopery (16) które 
mogą być indywidualnie regulowane przez lekarza. Po 
osiągnięciu stopera można go ominąć naciskając ponownie 
przełącznik nożny lub ręczny.

7.7.7 Obsługa awaryjna
Jeśli silnik pryzmatu nie działa, pryzmat można przesunąć ręcznie.

7.7.8 Wyjmowanie oświetlenia szczelinowego

Przy wyjmowaniu oświetlenia szczelinowego należy 
upewnić się, że oba stopery (16) znajdują się w pozycji 
dolnej.

7.7.9 Regulacja oświetlenia szczelinowego Leica

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo przygniecenia wynikającego 
z przesuwających się elementów! 
Części oświetlenia szczelinowego, które są przesuwane przez 
silnik, mogą przygnieść palce lub dłoń, jeśli będą 
niewłaściwe obsługiwane.
	X Przy posługiwaniu się oświetleniem szczelinowym 

należy uważać, by nie przygnieść palców.

	X  Aby włączyć oświetlenie szczelinowe, należy nacisnąć przycisk 
koaksjalnego oświetlenia/oświetlenia szczelinowego OttoFlex™ 
(1) na przystawce optyki.

Nazwa na jednostce sterującej zmieni się na "Slitlamp" (2), 
informując o tym, że włączone jest oświetlenie szczelinowe.

2
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7.7.10 Regulacja jasności oświetlenia szczelinowego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia wzroku! 
Źródło światła oświetlenia szczelinowego może być zbyt 
jasne dla pacjenta.
	X Przed włączeniem, należy zmniejszyć intensywność 

świecenia oświetlenia szczelinowego.
	X Powoli zwiększać jasność, aż obraz będzie optymalnie 

oświetlony dla operującego lekarza.

	X Aby włączyć lub wyłączyć lampę szczelinową, należy skorzystać 
z funkcji OttoFlex ON/OFF na przełączniku nożnym.
	X Aby zmienić jasność, nacisnąć przyciski  lub , albo 

bezpośrednio nacisnąć pasek jasności "Slitlamp".

Dotknięcie przycisku  lub  zmienia intensywność 
oświetlenia w skokach co 1. Naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisków zmienia wartości w skokach co 2 aż do 
osiągnięcia wartości maksymalnej lub minimalnej, albo 
do zwolnienia przycisków.

	X Także jasność oświetlenia szczelinowego można zmieniać przy 
zastosowaniu podłączonego przełącznika nożnego za pomocą 
funkcji OttoFlex +/–.

7.7.11 Przesuwanie oświetlenia szczelinowego
	X Zaprogramować funkcje Slitlamp left i Slitlamp right do 

zastosowanych przełączników nożnych, aby móc przy pomocy 
tych przycisków przesuwać oświetlenie szczelinowe w prawo 
(Slitlamp right) i w lewo (Slitlamp left).

lub
	X Przesuwać oświetlenie szczelinowe w prawo lub lewo za 

pomocą przełącznika ręcznego (2).

Regulacja szerokości szczeliny
Szerokość szczeliny można regulować za pomocą dźwigni (3) na 
obudowie lampy szczelinowej.

Szerokość szczeliny można regulować w zakresie od 0,01 do 
14 mm. Wysokość szczeliny wynosi 14 mm.

7.7.12 Podłączanie Oculus SDI

	X Umieścić wtyczkę SDI w gnieździe (5) na oświetleniu 
szczelinowym.
	X Przy użyciu pokrętła (4) wybrać SDI lub oświetlenie szczelinowe.
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7.7.13 Sterylne osłony tubusu szczelinowego
Tubus szczelinowy oświetlenia szczelinowego można zabezpieczyć 
sterylną osłoną (6), także dźwignię regulacji szerokości szczeliny 
można zabezpieczyć sterylną osłoną (7).

3

4

7.7.14 Fototoksyczne uszkodzenie siatkówki 
w czasie zabiegu okulistycznego 
(oświetlenie szczelinowe)

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie oczu w związku z dłuższą ekspozycją! 
Światło urządzenia może być szkodliwe. Ryzyko uszkodzenia 
oka wzrasta wraz z czasem ekspozycji. 
	X W czasie ekspozycji na światło urządzenia nie należy 

przekraczać limitów referencyjnych. 
Ekspozycja na światło urządzenia przez więcej niż 
2,7 min przy maksymalnej mocy powoduje 
przekroczenie limitów ekspozycji.

Poniższa tabela przedstawia dopuszczalne czasy trwania zabiegu 
oraz ich możliwość wydłużenia przy zmniejszeniu szerokości 
szczeliny:

Szerokość 
szczeliny [mm]

Czas [min.]

>6 2.7

5 3.0

4 3.9

3 4.5

2 7.6

1 15.1

	X Chronić pacjenta, stosując następujące środki zapobiegawcze:
• Krótkie czasy ekspozycji
• Niewielka jasność
• Wyłączać światło, kiedy zabieg jest przerywany.

Zaleca się ustawić jasność na wartość minimalną konieczną do 
przeprowadzenia zabiegu.
• Niemowlęta, pacjenci z afakią (u których nie założono sztucznej 

soczewki z ochroną UV), małe dzieci oraz osoby z chorobami 
oczu narażone są na większe ryzyko.

• Ryzyko jest również wyższe, jeśli pacjent był poddany działaniu 
tego samego lub innego urządzenia okulistycznego 
wykorzystującego jasne światło widzialne, w czasie 
poprzednich 24 godzin.

• Jest to szczególnie istotne w przypadku badania oka za pomocą 
fotografii siatkówki.

• Decyzja dotycząca stosowanej intensywności światła musi być 
podjęta każdorazowo, na podstawie konkretnego przypadku.

• W każdym przypadku chirurg musi dokonać analizy ryzyka 
i korzyści związanych z wybraną jasnością.

• Pomimo wysiłku mającego na celu zminimalizowanie ryzyka 
uszkodzenia siatkówki przez mikroskop chirurgiczny, może dojść 
do uszkodzenia wzroku.

• Jednym z możliwych powikłań wynikających z konieczności 
zastosowania jasnego światła w celu wizualizacji struktur oka w 
czasie zabiegu okulistycznego jest fotochemiczne uszkodzenie 
siatkówki.

7.8 Szerokokątny system obserwacji 
(np. Oculus)

OSTRZEŻENIE

 Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała pacjenta w 
wyniku zmiany odległości roboczej przy pomocy regulacji 
mechanicznej uchwytu sufitowego, jeśli odległość robocza 
spadnie poniżej odległości minimalnej 140 mm, w związku z 
zastosowaniem akcesoriów (takich jak szerokokątne systemy 
obserwacji).
	X Funkcja przełącznika nożnego do przesuwania uchwytu 

sufitowego w górę i w dół może nie być stosowana 
z akcesoriami, które powodują skrócenie odległości 
roboczej poniżej odległości minimalnej 140 mm.
	X Przed przesunięciem w górę/w dół należy najpierw 

zawsze upewnić się, czy przestrzeń ruchu jest wolna.

	X  Podłączyć 7-pinową wtyczkę przewodu sterującego SDI 
(10448163) do gniazda OCF na przystawce optyki.
	X Umieścić 5-pinową wtyczkę przewodu zasilającego SDI 

(10448162) w gnieździe CAN na przystawce optyki.
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	X Przymocować adapter BIOM do dolnej części przystawki optyki.
	X Poluzować śrubę mocującą, wsunąć BIOM w prowadnicę 

i dokręcić śrubę mocującą.

Szerokokątnym systemem obserwacji można sterować przy 
użyciu przełącznika nożnego Leica, programując funkcje 
OCF1, BIOM Focus + i BIOM Focus –: 
Włączanie/wyłączanie inwertera OCF1 Pulse 
BIOM fokus w górę BIOM Focus + 
BIOM fokus w dół  BIOM Focus –

• Po wybraniu funkcji "XY reverse + OCF1" szerokokątny 
system obserwacji zostanie włączony. Jednocześnie ruch 
na osiach X i Y zostanie odwrócony.

• SDI jest montowany bezpośrednio na przystawce optyki 
urządzenia Leica M822. Jeśli ma być również stosowany 
rozdzielacz wiązki, należy zamontować go na SDI za 
pomocą adaptera stereo (10446992).

• Więcej informacji znaleźć można w instrukcji obsługi 
OCULUS (SDI/BIOM = nazwy handlowe OCULUS).

7.9 Ustawienia podstawy (F20)
7.9.1 Zwalnianie ramienia wychylnego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego w dół
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Po zmianie akcesoriów, zawsze ponownie równoważyć 

mikroskop na ramieniu wychylnym.

	X Przytrzymać pewnie mikroskop.
	X Pociągnąć dźwignię blokującą (3) i obrócić w pozycję pionową.

Ramię wychylne jest teraz odblokowane.

1

1

3

2

7.9.2 Równoważenie ramienia wychylnego
	X Sprawdzić, czy mikroskop przesuwa się w górę i w dół.

Mikroskop przesuwa się w dół:
	X Obrócić pokrętło (2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara.
Mikroskop przesuwa się w górę:
	X Obrócić pokrętło (2) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

7.9.3 Wyregulować hamulce przegubów
Wszystkie połączenia w mikroskopie i podstawie wyposażone są 
w hamulce przegubów, które można regulować w taki sposób, 
by zmiana położenia była łatwiejsza lub trudniejsza.
Ustawić lżejszy przesuw połączeń:
	X Poluzować czarną gałkę hamulca (1).

Ustawić trudniejszy przesuw połączeń:
	X Dokręcić czarną gałkę hamulca (1).

7.9.4 Blokowanie ramienia wychylnego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego!
	X Zawsze blokować ramię wychylne:

• przy transporcie mikroskopu
• przy wymianie akcesoriów.

	X Ustawić ramię wychylne mniej więcej poziomo.
	X Obrócić dźwignię blokady (3) w pozycję poziomą.
	X Poruszać ramieniem wychylnym w górę i w dół do zadziałania 

blokady transportowej.
Ramię wychylne jest teraz zablokowane.



Przygotowanie przed operacją

38 M822 / Ref. 10 743 504 / Wersja 02

7.10 Ustawienia podstawy (F40, CT40)
7.10.1 Równoważenie ramienia wychylnego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego w dół
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Po zmianie akcesoriów, zawsze ponownie równoważyć 

mikroskop na ramieniu wychylnym.

1 2

	X Zwolnić ramię wychylne (patrz niżej).
	X Schwycić mikroskop za uchwyty.
	X Obrócić jeden uchwyt, by zwolnić hamulce (All Brakes).
	X Sprawdzić, czy mikroskop przesuwa się w górę i w dół.

Mikroskop przesuwa się w dół:
	X Obrócić pokrętło (1) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara.
Mikroskop przesuwa się w górę:
	X Obrócić pokrętło (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

7.10.2 Blokowanie ramienia wychylnego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego!
	X Zawsze blokować ramię wychylne: 

• Przy transporcie mikroskopu 
• Przy wymianie sprzętu.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego Leica M822 F40 przy 
niekontrolowanym przechyleniu!
	X Przed wyłączeniem funkcji "All Brakes" należy pewnie schwycić 

za uchwyty.

	X Pociągnąć dźwignię blokującą (2) i obrócić w pozycję pionową.
	X Schwycić i obrócić jeden lub oba uchwyty, by zwolnić hamulce 

(All Brakes).
	X Poruszać ramieniem wychylnym w górę i w dół do zadziałania 

blokady transportowej.
Ramię wychylne jest teraz zablokowane.

7.10.3 Zwalnianie ramienia wychylnego

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego Leica M822 F40 przy 
niekontrolowanym przechyleniu!
	X Przed wyłączeniem funkcji "All Brakes" należy pewnie schwycić 

za uchwyty.

	X Schwycić i obrócić jeden uchwyt, by zwolnić hamulce.
	X Jednocześnie pociągnąć dźwignię blokady i ustawić ją w pozycji 

poziomej. 
Ramię wychylne jest teraz odblokowane.

Jeśli zachodzi taka konieczność, zrównoważyć ramię 
wychylne.
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7.10.4 Zwalnianie hamulców

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego!
	X  Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy.
	X Jeśli w czasie pracy zachodzi potrzeba zmiany ustawień, 

należy najpierw wychylić mikroskop poza pole 
operacyjne.
	X Jeśli zachodzi potrzeba wymiany sprzętu, należy to 

zrobić przed operacją.
	X Przed zmianą akcesoriów, zawsze blokować ramię 

wychylne.
	X Nie korzystać z uchwytów ani zdalnego zwalniania 

hamulca, jeżeli urządzenie nie znajduje się w stanie 
równowagi.

1

2

Jeśli konkretny użytkownik nie zmienił konfiguracji, 
następujące hamulce są zwalniane przy obróceniu 
uchwytów:

	X Obrót do tyłu (2) i przytrzymanie: Zwolnienie wybranych 
hamulców
	X Obrót do przodu (1) i przytrzymanie: Zwolnienie wszystkich 

hamulców

W menu "User Settings" dla uchwytów można 
zaprogramować maks. 4 funkcje dla każdego użytkownika. 
Funkcję "All Brakes" należy wybrać przynajmniej raz  
(patrz rozdział 9.4.8).

Hamulce można również zwolnić stosując zdalne zwalnianie 
hamulców.
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	X Nacisnąć i przytrzymać przycisk zdalnego zwalniania hamulców.
Zwolnione zostały wszystkie hamulce na podstawie.

7.10.5 Podnoszenie i opuszczanie uchwytu 
sufitowego CT40

Uchwyt sufitowy CT40 może być podnoszony i opuszczany 
elektrycznie. Funkcjami tymi można sterować za pomocą 
przycisków na zdalnej jednostce sterującej.
Przesunąć ramię teleskopowe na odpowiednią wysokość:

	X Przycisk "Up": Podniesienie ramienia 
teleskopowego.
	X Przycisk "Down":  Obniżenie ramienia 

teleskopowego.
1 2

Przy stałym obciążeniu teleskop nie może działać przez 
dłużej niż 1 w okresie 10-minutowym. Po 2 minutach 
nieprzerwanego działania wbudowany wyłącznik 
temperaturowy wyłącza silnik uchwytu sufitowego 
urządzenia Leica CT40.

W przypadku zablokowania przycisków "Up" lub "Down" 
prosimy nacisnąć przycisk w drugim kierunku, aby 
zatrzymać ruch. 
Jeśli przyciski "Up" i "Down" zostaną naciśnięte 
jednocześnie, silnik nie uruchomi się.
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7.10.6 Test funkcji hamulca bezpieczeństwa 
uchwytu sufitowego CT40

	X Przesunąć CT40 w dół.
	X Nacisnąć oba przyciski "Up" i "Down" jednocześnie.

CT40 musi się zatrzymać.

7.11 Pozycjonowanie przy stole 
operacyjnym

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała wskutek ruchu w dół mikroskopu 
chirurgicznego.
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Przed każdą wymianą akcesoriów należy zablokować 

urządzenie M822. 
	X Po wymianie akcesoriów, ponownie zrównoważyć 

urządzenie M822. 
	X Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje 

się w stanie równowagi. 
	X Przed zmianą akcesoriów w czasie pracy, najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.
	X Nigdy nie równoważyć urządzenia nad pacjentem.
	X Patrz informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte 

w niniejszej instrukcji.
	X Nie wykonywać ruchu w górę/w dół w czasie, gdy 

mikroskop znajduje się nad pacjentem.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego Leica M822 F40 przy 
niekontrolowanym przechyleniu!
	X Przed wyłączeniem funkcji "All Brakes" należy pewnie schwycić 

za uchwyty.

Mikroskop M822 można w łatwy sposób ustawić na stole 
operacyjnym. Oferuje on wiele możliwości przy operacjach głowy 
i kręgosłupa.
Mikroskop M822 umożliwia ustawienie w wielu pozycjach dzięki 
bardzo długiemu i wysokiemu systemowi ramienia.
	X Przed transportem należy zawsze ustawić mikroskop 

chirurgiczny Leica M822 F40 i Leica M822 F20 w pozycji 
transportowej (patrz rozdział 7.1).
	X Zwolnić hamulce nożne (patrz rozdział 7.1).
	X Ostrożnie przysunąć za uchwyt mikroskop chirurgiczny M822  

do stołu operacyjnego i ustawić w pozycji odpowiedniej do 
operacji.

Możliwości ustawień

	X Włączyć hamulec nożny.
	X Podłączyć przełącznik nożny do podstawy i ustawić go.
	X Podłączyć przewód zasilania do podstawy.
	X Podłączyć połączenie ekwipotencjalne do podstawy.

7.12 Zakładanie sterylnych elementów 
sterujących i osłony

OSTRZEŻENIE

Ryzyko infekcji.
	X Zawsze wykorzystywać mikroskop chirurgiczny M822 ze 

sterylnymi elementami sterującymi i sterylną osłoną.

7.12.1 Pokrowce na pokrętła

Pokrowce należy stosować również wtedy, gdy stosuje się 
sterylne jednorazowe osłony. Łatwiej będzie chwytać za 
elementy sterujące.

Elementy sterujące wskazane na rysunku mogą posiadać nadające 
się do sterylizacji uchwyty lub osłony.

1 Pokrętło dokładnej regulacji fokusa
2 Napęd awaryjny zoomu ręcznego
3 Uchwyty
4 Ustawianie rozstawu źrenic
5 Pokrętło pochylenia
	X Nałożyć pokrowce sterylizowane parowo również na akcesoria 

(jeśli są stosowane).

Przed rozpoczęciem pracy
	X Wcisnąć sterylne elementy sterujące, aby znalazły się na swoich 

miejscach. Pokrętła 1, 4 i 5 są identyczne.



Przygotowanie przed operacją

 M822 / Ref. 10 743 504 / Wersja 02 41

7.12.2 Pokrowiec dla przełącznika nożnego

Umieszczenie przełącznika nożnego w plastikowej torebce 
zapobiegnie zabrudzeniu go.

7.12.3 Sterylna osłona podstawy

Stosować wyłącznie sterylne, przetestowane przez firmę 
Leica osłony, wymienione w rozdziale Akcesoria.

OSTROŻNIE

Ryzyko infekcji.
	X Pozostawić wokół podstawy wystarczająco dużo 

miejsca, by nie dopuścić do kontaktu z niesterylnymi 
przedmiotami.

	X Uruchomić funkcję "All Brakes" na uchwycie i wysunąć system 
ramienia (tylko F40).
	X Założyć sterylne rękawiczki.
	X  Zamontować wszystkie sterylne elementy sterujące.
	X Ostrożnie rozpakować sterylny pokrowiec i nasunąć go na 

mikroskop chirurgiczny M822, na cały system ramienia.
	X Założyć szkło ochronne (opcja) na obiektyw.
	X Nie mocować osłony sterylnej zbyt ściśle za pomocą 

załączonych taśm. Po założeniu osłony musi być możliwość 
łatwego przesuwania urządzenia.
	X Sprawdzić, czy mikroskop daje się łatwo przesunąć.

• Postępować zgodnie z instrukcjami załączonymi przez 
producenta sterylnej osłony.

• Zawsze stosować osłonę z szybą ochronną.
• Upewnić się, że jednorazowa osłona jest naciągnięta 

tylko do końca ramienia wychylnego i przymocować ją 
tam! Nie przykrywać ramienia poziomego.

• Upewnić się, że przystawka optyki nie jest przysłonięta 
przy zakładaniu jednorazowej osłony oraz że osłona 
tworzy z tyłu przestrzeń o średnicy 15 cm na otwór 
wentylacyjny (niebezpieczeństwo przegrzania).

7.12.4 Zakładanie szybki ochronnej na obiektyw
	X Umieścić wysterylizowaną szybę ochronną na przystawce 

optyki w taki sposób, by oznaczenia na M822 (1) oraz na szybie 
ochronnej (2) znajdowały się w jednej linii.

a

b

1

2

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

7.13 Próba działania
Przed uruchomieniem, sprawdzić listę kontrolną na 
stronie rozdział 15.1
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8 Obsługa
8.1 Włączanie mikroskopu

OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia pacjenta.
	X Nie włączać/wyłączać w czasie zabiegu.
	X Nie odłączać systemu od zasilania w czasie zabiegu.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
	X  Mikroskop chirurgiczny M822 można podłączyć 

wyłącznie do uziemionego gniazdka.
	X System można obsługiwać wyłącznie, kiedy cały sprzęt 

ustawiony jest w odpowiednich pozycjach 
(założone wszystkie pokrywy, drzwiczki zamknięte).

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu na skutek  
potencjalnie szkodliwego optycznego promieniowania UV 
w podczerwieni.
	X Nie spoglądać w lampę operacyjną.
	X Minimalizować ekspozycję oczu i skóry.
	X Stosować odpowiednie osłony.

1

	X Mikroskop podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka.
	X Nie ustawiać mikroskopu w taki sposób, by trudno było odłączyć 

urządzenie od prądu.
	X Włączyć mikroskop włącznikiem zasilania (1) umieszczonym 

w ramieniu poziomym.
Po włączeniu mikroskopu chirurgicznego wczytywane są 
ustawienia dla ostatniego aktywnego użytkownika.
Kiedy zapali się oświetlenie główne, mikroskop będzie gotowy 
do użycia.

Jeśli zasilanie mikroskopu zostanie przypadkiem przerwane 
na chwilę (<20 ±5 sekund), mikroskop przeprowadzi 
szybkie uruchomienie:
• Wszystkie silniki powrócą do poprzednich pozycji.
• Wszystkie ustawienia oświetlenia pozostaną takie same.
• Status odwrócenia XY zostanie przywrócony, jeśli był 

wykorzystywany.
• Jeśli wybrana jest funkcja StepCycle™, zostanie ona 

ustawiona na kroku 0 (patrz rozdział 9.4.10).
• Funkcję szybkiego uruchamiania można wyłączyć w 

menu "Service".

W trybie pracy, linia statusu wyświetla przez cały czas 
aktualnego użytkownika oraz aktualną pozycję w menu.

8.2 Ustawianie mikroskopu 

8.2.1 Ustawianie zgrubne
	X Schwycić mikroskop za oba uchwyty (2).
	X Obrócić jeden uchwyt, by zwolnić hamulce (All Brakes)  

(Leica M822 F40).
	X Ustawić mikroskop i zwolnić uchwyt.

• Hamulce można również zwolnić stosując zdalne 
zwalnianie hamulców (patrz rozdział 7.10.4).

• Patrz również rozdział "Zwalnianie hamulców" 
rozdział 7.10.4.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przy przesunięciu mikroskopu 
chirurgicznego w dół!
	X Nie korzystać z uchwytów ani zdalnego zwalniania 

hamulca, jeżeli urządzenie nie znajduje się w stanie 
równowagi.
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Wyregulować hamulec przegubów mikroskopu Leica M822 
F20 zgodnie z własnymi potrzebami i ciężarem akcesoriów, 
patrz rozdział 7.9.3.

8.2.2 Ustawianie dokładne

	X Przy użyciu joysticka (4) na przełączniku nożnym można 
obsługiwać napęd XY i ustawiać mikroskop.

• Powrócić do pozycji środkowej, naciskając przycisk 
"Reset" (1) lub przyciski "Reset" na jednostce sterującej.

• Funkcję "XY Reverse" na przełączniku ręcznym lub 
nożnym można przypisać, aby odwracać kierunki ruchu 
na osiach X i Y.

• Na ekranie z menu "Speed" można zmienić prędkość, 
z jaką mikroskop przesuwa się po osiach XY.

• Wartość tę można zapisywać indywidualnie dla każdego 
użytkownika (patrz rozdział 9.4.3).

8.2.3 Regulacja przechyłu
	X Obrócić pokrętło (3) regulacji pochylenia w odpowiednim 

kierunku i przytrzymać.
Mikroskop pochyla się w wybranym kierunku.

• Mikroskop można pochylić o 15° do przodu i 50° do tyłu.
• Naciśnięcie przycisku "Reset" na jednostce sterującej 

przywraca mikroskop do pozycji początkowej (0°).

8.2.4 Przyciski "Reset"

Przyciski "Reset" na panelu sterowania:

• Jeśli napęd jest w zresetowanej pozycji, przypisany do niego 
przycisk "Reset" świeci na zielono.

• Przycisk "Reset", który miga na zielono wskazuje, że 
odpowiedni napęd przesuwać się w kierunku zresetowanej 
pozycji.

• Przycisk "Reset" świecący na szaro oznacza, że odpowiedni 
napęd znajduje się poza pozycją zresetowaną.

• Naciśnięcie przycisku "Reset All" przywraca wszystkie silniki do 
pozycji początkowej i wczytuje ustawienia użytkownika dla 
aktualnego użytkownika.
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8.2.5 Ustawienia napędu
	X Nacisnąć przycisk "Drive settings" (1) na górnym pasku menu, 

aby przejść do menu "Speed".

1

Wyświetla się menu "Speed": 

• W menu "Speed" można zmienić prędkość każdego z 
napędów.
	X Szybkość napędu można zmienić, klikając przyciski   

i . Można również ustawić prędkość, bezpośrednio 
klikając w wyświetlane paski.
	X Wartości te można zapisać dla każdego użytkownika 

indywidualnie (patrz rozdział 9.4.3).

8.3 Regulacja mikroskopu
8.3.1 Regulacja jasności

OSTRZEŻENIE

Zbyt intensywne światło może uszkodzić siatkówkę.
	X Prosimy o zapoznanie się z komunikatem 

ostrzegawczym w rozdziale "Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa".

Jasność aktywnego oświetlenia głównego oraz oświetlenia 
OttoFlex™ można regulować za pomocą panelu dotykowego lub 
przełącznika nożnego.

Korzystanie z przełącznika nożnego

W zależności od funkcji przypisanych do przełącznika nożnego 
(patrz rozdział 9.4.4), można włączać lub wyłączać oświetlenie 
główne oraz koaksjalne oświetlenie OttoFlex™ oraz zwiększać lub 
zmniejszać ich jasność, przy użyciu przełącznika nożnego/ręcznego.

Korzystanie z panelu dotykowego

jasność aktywnego oświetlenia głównego oraz oświetlenia 
OttoFlex™ można zmieniać, naciskając przycisk  lub , 
albo bezpośrednio naciskają odpowiedni pasek jasności.

• Dotknięcie przycisku  lub  zmienia intensywność 
oświetlenia w skokach co 1. Naciśnięcie i przytrzymanie 
przycisków zmienia wartości w skokach co 2 aż do 
osiągnięcia wartości maksymalnej lub minimalnej, 
albo do zwolnienia przycisków.

• Ustawienie jasności lampy na zero powoduje jej 
wyłączenie.

• Urządzenie Leica M822 jest również wyposażone w 
drugie źródło światła OttoFlex™. Sumaryczne natężenie 
oświetlenia z obu źródeł światła jest ograniczone 
elektronicznie.

• Jeśli nie można zwiększyć jasności wybranego źródła 
światła, należy najpierw zmniejszyć jasność drugiego 
źródła; następnie będzie można zwiększyć jasność 
wybranej lampy.

OSTRZEŻENIE

Zmniejszona moc światła!
	X W przypadku awarii wentylatorów, maksymalna moc 

światła zostaje zmniejszona.

Szybkowymienna oprawka lampy

Szybkowymienna oprawka lampy jest dostępna w przypadku 
koaksjalnego oświetlenia OttoFlex™.
	X Jeśli w czasie obsługi oświetlenie koaksjalne OttoFlex™ ulegnie 

awarii, należy w czasie korzystania z urządzenia przełączyć się 
na drugą lampę.
	X Włączyć drugą lampę przesuwając oprawkę szybkowymienną 

na dolnej stronie przystawki optyki.
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Na jednostce sterującej pojawi się żółty przycisk "Check". 
Kliknięcie powoduje wyświetlenie informacji "Check 
coaxial OttoFlex™ illuminator 1" lub "Check 
coaxial OttoFlex™ illuminator 2".

	X Po zakończeniu pracy wymienić uszkodzoną żarówkę (patrz 
rozdział 11.6).

8.3.2 Retina Protection

Czas ekspozycji

Więcej informacji, patrz "3.4 Informacje dla osoby 
odpowiedzialnej za urządzenie" .

1

Użytkownik może aktywować funkcję Retina Protection w czasie 
zabiegu za pomocą przełącznika nożnego lub panelu dotykowego 
(1) jednostki sterującej. Przy aktywnej funkcji Retina Protection 
natężenie oświetlenia głównego jest zmniejszone do 10%, a 
natężenie oświetlenia OttoFlex do 20%. Użytkownik może nadal 
regulować natężenie oświetlenia poniżej tego progu. Gdy 
użytkownik zdezaktywuje funkcję Retina Protection, natężenie 
oświetlenia powróci do poprzedniego poziomu.

8.4 Regulacja powiększenia (zoom)
Powiększenie można zmienić przy użyciu przełącznika nożnego lub 
paska "Magnification" w menu głównym jednostki sterującej.

	X Naciskanie przycisków  lub  zmienia wartość w sposób 
ciągły aż do zwolnienia przycisku albo osiągnięcia wartości 
maksymalnej lub minimalnej.

• W menu "Speed" można zmienić prędkość, z jaką porusza 
się silnik zoomu (patrz rozdział 8.2.5).

• Korzystając z przycisku "Reset Magnification" można 
przywrócić silnik zoomu do wartości powiększenia 
zapisanej dla aktualnego użytkownika rozdział 9.2.1.

8.4.1 Pogłębianie pola widzenia
Przy użyciu przycisku "Depth Enhancer" można włączyć przesłonę 
dwuirysową, w celu zwiększenia głębokości pola widzenia.

W menu "User Settings" można przypisać status domyślny 
przysłony dwuirysowej dla każdego użytkownika lub też 
przypisać ją jako funkcję przełącznika nożnego, w menu 
"Tube Settings".

8.4.2 Ręczna regulacja powiększenia (zoom)

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

jest uszkodzony.

Jeśli silnik zoomu zostanie uszkodzony, zoom można zmieniać 
ręcznie, przy użyciu pokrętła (1) na przystawce optyki.
	X Nacisnąć pokrętło (1).
	X Ustawić wymagane powiększenie kręcąc pokrętłem.
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8.4.3 Regulacja fokusa

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu.
	X Minimalizować prędkość silnika fokusa w czasie zabiegu 

na siatkówce.

Można ustawiać ostrość mikroskopu stosując przyciski fokusa na 
przełączniku nożnym.

• W menu "Speed" można zmienić prędkość, z jaką 
porusza się silnik zoomu (patrz rozdział 8.2.5).

• Można przywrócić silnik fokusa do pozycji zresetowanej 
(1/3 w górę, 2/3 w dół) naciskając przycisk "Reset" (2, 
rozdział 6.2) lub przycisk "Reset Focus" (patrz 
rozdział 8.2.4).

• Można również ponownie ustawić fokus przystawki 
asystenta 0° za pomocą pokrętła regulacji fokusa.

UWAGA
Zniszczenie silnika fokusa!
	X Jeśli silnik fokusa zawiedzie, należy zmienić ustawienie fokusa 

ręcznie przesuwając przystawkę optyki w górę lub w dół.

8.5 Pozycja transportowa 
8.5.1 Transportowanie urządzenia M822 F20

OSTRZEŻENIE

Uwaga na: 
• Niekontrolowany ruch ramienia wychylnego w dół!
• Przechylenie podstawy!
• Pod obudową podstawy mogą zakleszczyć się stopy 

w lekkim obuwiu.
• Kolizja użytkownika z systemem mikroskopu. Np. 

między głową i uchwytem jednostki sterującej 
kamerą (CT40)

• Nagłe hamowanie mikroskopu chirurgicznego na 
progu, którego nie można pokonać.
	X Przed transportem, należy zawsze ustawić mikroskop 

chirurgiczny Leica M822 F20 w pozycji transportowej.
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w pozycji niezłożonej.
	X Zawsze pchać mikroskop; nigdy nie należy ciągnąć 

urządzenia.
	X Nigdy nie przesuwać urządzenia po kablach leżących na 

ziemi.

OSTROŻNIE

Mikroskop chirurgiczny może ruszać się bez ostrzeżenia!
	X Kiedy system nie jest przemieszczany, należy zawsze 

blokować hamulce nożne.

Przed rozpoczęciem transportu mikroskopu Leica M822 F20, należy 
go zawsze ustawić w pozycji transportowej (patrz rozdział 8.5 ).

8.5.2 Transportowanie urządzenia M822 F40
Przed rozpoczęciem transportu mikroskopu Leica M822 F40, należy 
go zawsze ustawić w pozycji transportowej.

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego Leica M822 F40 przy 
niekontrolowanym przechyleniu!
	X Przed wyłączeniem funkcji "All Brakes" należy pewnie schwycić 

za uchwyty.

Przed rozpoczęciem transportu mikroskopu Leica M822 F40, należy 
go zawsze ustawić w pozycji transportowej (patrz rozdział 8.5).
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8.6 Pozycja spoczynkowa
	X Po użyciu ustawić mikroskop w pozycji spoczynkowej.

8.6.1 Podstawy podłogowe F40 i F20

UWAGA

Niebezpieczeństwo kolizji!
Mikroskop chirurgiczny może zderzać się z otaczającymi go 
przedmiotami, sufitem i lampami.
	X Sprawdzić, czy jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

	X Po ustawieniu mikroskopu w pozycji transportowej, przepchnąć 
go do miejsca przechowywania.
	X Mocno nacisnąć na hamulec nożny.
	X Prosimy o chronienie mikroskopu Leica M822 poprzez 

zakładanie osłony przeciwkurzowej.

8.6.2 Uchwyt sufitowy CT40

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo kolizji!
Mikroskop chirurgiczny może zderzać się z otaczającymi go 
przedmiotami, sufitem i lampami.
	X Przed przesunięciem ramienia wychylnego należy 

sprawdzić dostępne miejsce.
	X Ostrożnie przesuwać uchwyt sufitowy w górę, uważając 

na sufit i lampy.

	X Odsunąć mikroskop.
	X Zdjąć elementy sterylne.
	X Zablokować ramię wychylne.
	X Wyłączyć przycisk zasilania na ramieniu wychylnym.
	X Nacisną przycisk "W górę" na zdalnym sterowaniu i podnieść 

podstawę.

8.7 Wyłączanie mikroskopu 
chirurgicznego

	X Jeśli to możliwe, zakończyć procedurę rejestracji w systemie 
dokumentacji (utrata danych).
	X Ustawić mikroskop w pozycji transportowej.
	X Wyłączyć mikroskop chirurgiczny włącznikiem głównym.

9 Panel dotykowy
9.1 Struktura menu

1 2 3 4 5

67

1 Tryb pracy (ustawienia 
światła/powiększenia)

2 Tryb pracy (ustawienia 
napędów)

3 Menu konfiguracji
4 Statyczny pasek menu 

(pozostaje bez zmian)

5 Tekst pomocy dla 
poszczególnych zagadnień 

6 Dynamiczny pasek przycisków
7 Obszar wyświetlany 

z paskiem stanu

9.2 Włączanie mikroskopu

OSTRZEŻENIE

Silniki wracają do swoich pozycji spoczynkowych
	X Przed włączeniem urządzenia M822 należy upewnić się, 

że ścieżki przesuwu osi XY, zoomu i fokusa są wolne. 
Silnik pochylenia nie przesuwa się.

	X Włączyć mikroskop za pomocą włącznika zasilania znajdującego 
się na ramieniu poziomym.
	X Kiedy zapali się oświetlenie główne, mikroskop będzie gotowy 

do użycia.

Po włączeniu mikroskopu chirurgicznego wczytywane są 
ustawienia dla ostatniego aktywnego użytkownika.
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Jeśli zasilanie mikroskopu zostanie przypadkiem przerwane 
na chwilę (<20 ±5 sekund), mikroskop przeprowadzi 
szybkie uruchomienie:
• Wszystkie silniki powrócą do poprzednich pozycji.
• Wszystkie ustawienia oświetlenia pozostaną takie same.
•  Status odwrócenia XY zostanie przywrócony, jeśli był 

wykorzystywany.
• Jeśli wybrana jest funkcja StepCycle™, zostanie ona 

ustawiona na kroku 0 (patrz rozdział 9.4.10).
• Funkcję szybkiego uruchamiania można wyłączyć 

w menu "Service".

W trybie pracy, linia statusu wyświetla przez cały czas 
aktualnego użytkownika oraz aktualną pozycję w menu.

9.2.1 Auto Reset
Jeśli po operacji ramię wychylne zostanie przesunięte do końca 
w górę, włączona zostanie funkcja Auto Reset:
• Wszystkie silniki – zoomu, fokusa i XY – przesuną się w pozycję 

resetu. 
• Silnik pochylenia nie przesuwa się.
• Wczytane zostaną ustawienia aktualnego użytkownika.
• Oświetlenie zostanie wyłączone.

Jeśli mikroskop Leica M822 zostanie przesunięty z powrotem w dół, 
przez pole operacyjne, oświetlenie włączy się, a mikroskop 
Leica M822 natychmiast będzie gotowy do pracy.

Funkcja ta może zostać wyłączona przez pracownika 
serwisu Leica.

9.2.2 Wybór użytkownika
W menu "Main" i "Speed", na dynamicznym pasku przycisków przez 
cały czas wyświetlane są cztery przyciski "Cataract", "Retina", 
"Favorite" i "User List".

Użytkownicy "Cataract" i "Retina" to domyślni użytkownicy 
utworzeni przez firmę Leica.

Można zmieniać ustawienia domyślnych użytkowników 
zgodnie z potrzebą (patrz rozdział 9.4).

Często wykorzystywany profil użytkownika można zapisać jako 
ulubionego "Favorite" (patrz rozdział 9.3).

W dowolnym momencie można kliknąć przycisk "Show 
Settings", aby przejrzeć ustawienia użytkownika dla 
aktualnego użytkownika.

Można kliknąć przycisk "User List", aby otworzyć dwustronicową 
listę użytkowników, na której można wybierać spośród 30 
zapisanych użytkowników.
	X Kliknąć przycisk "1–15" lub "16–30", aby przełączać się między 

stronami.

Kiedy otwarta jest lista użytkowników, można ją edytować 
(patrz rozdział 9.3).

W trybie pracy, linia statusu wyświetla przez cały czas 
aktualnego użytkownika oraz aktualną pozycję w menu.

Po wybraniu użytkownika wyświetla się jego ekran informacyjny, 
na którym widnieją wymagane ustawienia tubusu oraz aktualne 
przypisanie przełącznika nożnego.
	X Nacisnąć "Continue" (1).

1
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• Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że wybrane 
zostały osobiste ustawienia użytkownika. Zapoznać się z 
konfiguracją przełącznika nożnego.

• Jeśli funkcja "StepCycle" została przypisana do 
przełącznika nożnego, zalecamy sprawdzenie 
zaprogramowanej procedury bez pacjenta, przed 
rozpoczęciem operacji.

9.3 Edycja listy użytkowników
W liście użytkowników, w zależności od sytuacji, dostępne są różne 
funkcje.
	X Po wybraniu użytkownika na dynamicznym pasku przycisków 

pojawiają się dostępne funkcje:

1 2 3 4

Move (1) Przenosi wybranego użytkownika do innej 
wybranej pozycji.

Set Favorite (2) Definiuje użytkownika na liście 
użytkowników, którego ustawienia mogą być 
przywołane bezpośrednio z menu "Main" lub 
"Speed" po kliknięciu przycisku "Favorite".

Delete (3) Usuwa wybranego użytkownika. Należy 
kliknąć "Confirm", aby potwierdzić działanie.

Rename (4) Zmienia nazwę istniejącego użytkownika. 
Ustawienia użytkownika nie są zmieniane.

Zalecamy, by nie zmieniać konfiguracji ustawień 
użytkownika ani nie edytować listy użytkowników w czasie 
operacji.

9.4 Konfiguracja użytkowników 
(menu "User Settings")

W niniejszym menu można skonfigurować ustawienia użytkownika.

1 2 3 4

Load (1) Wczytuje ustawienia istniejącego 
użytkownika, aby można je było zmienić.

New User (2) Otwiera nowego użytkownika z "pustymi" 
ustawieniami.

New (Cataract) (3) Wczytuje nowego użytkownika 
z ustawieniami dla "Cataract",  
aby można je było zmienić.

New (Retina) (4) Wczytuje nowego użytkownika 
z ustawieniami dla "Retina",  
aby można je było zmienić.

Z menu roboczego można również dodać użytkownika. Jeśli 
aktualne ustawienia mają być zachowane, można je zapisać, 
klikając przycisk "Save".(który pojawia się, gdy tylko 
zmienione zostaną podstawowe ustawienia aktualnego 
użytkownika), dla aktualnego użytkownika ("Save as 
Current") lub pod nową nazwą użytkownika ("Save as 
New").

9.4.1 Zapisywanie ustawień użytkownika
	X Kliknąć przycisk "Save".
	X Wybrać dostępne miejsce na liście użytkowników, na którym 

ma zostać utworzony użytkownik. Można również najpierw 
wyedytować listę użytkowników.
	X Wprowadzić odpowiednią nazwę użytkownika przy użyciu 

klawiatury.
	X Kliknąć przycisk "Save" w celu zapisania użytkownika 

w wybranej pozycji pod wprowadzoną nazwą.
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9.4.2 Ustawianie wartości początkowych 
oświetlenia

Na tym ekranie można wprowadzić wartości początkowe dla 
oświetlenia głównego, oświetlenia OttoFlex™ oraz powiększenia.
• Dotknięcie przycisku  lub  zmienia wartości w skokach 

co 1.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków zmienia wartości 

w skokach co 2 aż do osiągnięcia wartości maksymalnej/
minimalnej, albo do zwolnienia przycisków.

Można również zmienić odpowiednią wartość, bezpośrednio 
klikając na pasku.

9.4.3 Ustawianie wartości początkowych napędu
Na niniejszym ekranie można ustawić wartości początkowe dla 
zoomu, fokusa, napędów XY oraz pochylenia.
• Dotknięcie przycisku  lub  zmienia wartości w skokach 

co 1. 
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków zmienia wartości 

w skokach co 2 aż do osiągnięcia wartości maksymalnej/
minimalnej, albo do zwolnienia przycisków.

Można również zmienić odpowiednią wartość, bezpośrednio 
klikając na pasku.

• Przycisk "XY linked to Zoom" (2) umożliwia powiązanie 
prędkości XY z aktualną pozycją zoomu. Maksymalna pozycja 
zoomu wywołuje minimalną prędkość XY i na odwrót. 
Domyślne ustawienie to "Active".

• Przycisk "Focus linked to Zoom" (1) umożliwia powiązanie 
prędkości fokusa z aktualną pozycją zoomu. Maksymalna 
pozycja zoomu wywołuje minimalną prędkość fokusa i na 
odwrót. 
Domyślne ustawienie to "Active".

1 2

9.4.4 Przypisanie przycisków na przełączniku 
nożnym

Można tutaj skonfigurować poszczególne ustawienia opcjonalnego 
przełącznika nożnego dla każdego użytkownika.
	X W prawym polu wyboru należy wybrać wykorzystywany 

przełącznik nożny. 
	X Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X Po kliknięciu przycisku "Cataract" lub "Retina" przełącznikowi 

nożnemu przypisane zostaną wartości domyślne.
	X Można je zmienić zgodnie z własnymi potrzebami.
	X Kliknięcie przycisku "Clear All" powoduje wyczyszczenie 

konfiguracji wszystkich przycisków.
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9.4.5 Konfigurowanie poszczególnych przycisków
W prawym polu wyboru należy wybrać wykorzystywany 
przełącznik nożny. 
Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
W lewym polu wyboru należy wybrać grupę funkcji, która zawiera 
pożądaną funkcję. 
Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X Wybrać odpowiednią funkcję.
	X Kliknąć w podpis odpowiedniego przycisku, aby przypisać do 

niego wybraną funkcję. lub: 
Nacisnąć odpowiedni przycisk na podłączonym przełączniku 
nożnym.

9.4.6 Ogólny opis grup funkcji
Możliwe konfiguracje są podzielone na grupy funkcji.
• "Drive" – sterowanie napędami
• "Extra" – sterowanie elementami i akcesoriami (ADF, OCF)
• "Light" – sterowanie oświetleniem
• "Reset" – resetowanie jednej lub wszystkich funkcji
• "DI C800" – sterowanie Leica DI C800, patrz osobna instrukcja 

obsługi
• "XY-Function" – sterowanie jednostką XY

Funkcja "Toggle" zmienia stan funkcji (np. wł./wył.):
Funkcja "Pulse" zmienia stan w sposób ciągły (np. 
zwiększenie jasności).

Skonfigurowane funkcje mają zastosowanie zarówno w 
przypadku podłączenia do FOOT/HAND 1, jak i FOOT/HAND 2.

9.4.7 Footswitch assignment VR
Można tutaj zapisać specjalne ustawienia przełącznika nożnego dla 
trybu VR.
Aby można było przełączyć się ze "zwykłej" konfiguracji na 
konfigurację w trybie VR, muszą być spełnione następujące 
warunki:
• W zakładce "VR Mode", należy włączyć "footswitch for VR mode 

active".
• W każdej z dwóch konfiguracji przełącznika nożnego należy 

przypisać "VR Mode on/off".
• Jeśli funkcja "VR Mode on/off" jest przypisana do "Footswitch" 

w konfiguracji, jest ona automatycznie stosowana do tego 
samego przycisku w "Footswitch VR".

Regulacja jest taka sama jak w przypadku programowania 
przełącznika nożnego; patrz poprzedni rozdział.

9.4.8 Programowanie uchwytów
Dla uchwytu można zaprogramować maksymalnie trzy wybrane 
funkcje. Czwartą funkcją zawsze musi być "All Brakes".
Jednakże można zaprogramować tę funkcję dla dowolnej pozycji.
	X Wybrać uchwyt w prawym polu wyboru. 
	X Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X W lewym polu wyboru należy wybrać grupę funkcji, która 

zawiera pożądaną funkcję. 
	X Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X Wybrać odpowiednią funkcję.
	X Kliknąć w podpis odpowiedniego przycisku, aby przypisać do 

niego wybraną funkcję.
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Dla uchwytu dostępna jest dodatkowa grupa funkcji 
"Handles" z funkcjami "All Brakes" (zwalnia wszystkie 
hamulce) oraz "Selected Brakes" (zwalnia wszystkie 
hamulce poza hamulcem góra/dół) (niedostępne w 
urządzeniu M822 F20).

Aby dokonać innego przypisania hamulców, prosimy 
o skontaktowanie się z serwisem.

9.4.9 Ustawienia tubusu
Na tym ekranie można zapisać wartości dioptrii oraz rozstawu 
źrenic dla każdego użytkownika. Można także włączyć lub wyłączyć 
"Depth Enhancer" (1) jako podstawowe ustawienie dla każdego 
użytkownika.

1

9.4.10 StepCycle™
Przy użyciu tej funkcji można zapisać następujące parametry 
różnych często powtarzanych faz (cykli) operacji: 
• Jasność oświetlenia głównego
• Jasność OttoFlex™
• Powiększenie
• Pogłębianie pola widzenia
• OCF1
• ADF1
• ADF2
• Fokus

Na ekranie tym można włączyć lub wyłączyć wybrane parametry 
StepCycle™ dla poszczególnych użytkowników.

Przy poruszaniu się po ustawieniach funkcji StepCycle™, 
aktywne są wyłącznie parametry aktywnie ustawione dla 
danego użytkownika.

Parametry StepCycle™
• Sygnał pulsu OCF1; np. włączanie inwertera w SDI Oculus
• Sygnał pulsu ADF1, ADF2 do włączania zewnętrznych systemów, 

np. włączanie/wyłączanie rejestracji wideo Leica

Fokus może przyjmować trzy stany:
• "Inactive": Wyłączony
• "Active (absolute)": wprowadzona, bezwzględna pozycja jest 

dokładnie osiągana.
• "Active (relative)": wprowadzona odległość między 2 punktami 

jest przemierzana, np. dla zdefiniowanych powiększeń 
kontaktowych operacji na siatkówce.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko doznania obrażeń!
	X Przy stosowaniu funkcji StepCycle™ z akcesoriami innych 

producentów, które mogą zmniejszyć odległość roboczą 
do mniej niż 140 mm (bezdotykowe szerokokątne 
systemy obserwacji), należy zwrócić szczególną uwagę 
na wymagane bezpieczne odległości, ponieważ fokus z 
funkcją StepCycle™ działa półautomatycznie.

Aby funkcja StepCycle™ była dostępna, należy najpierw 
zaprogramować dla niej przycisk na przełączniku nożnym. 
Następnie na dynamicznym pasku przycisków pojawi się 
przycisk "Rec. Cycle".

Można stworzyć indywidualną procedurę StepCycle™ dla 
każdego użytkownika.

2
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Tryb uczenia StepCycle™
	X W menu "Main" lub "Speed" menu, uaktywnić tryb uczenia, 

klikając dwukrotnie przycisk "Rec. Cycle" (2).
	X Nacisnąć na przełączniku nożnym przycisk, do którego 

przypisano funkcję "StepCycle".
Aktualnie wybrane wartości dla parametrów StepCycle™ zostają 
zapisane.
Można zapisać maksymalnie 10 ustawień StepCycle™.
	X Wyjść z trybu uczenia StepCycle™, klikając dwukrotnie przycisk 

"Rec. Cycle".
	X Nacisnąć przycisk "Save", aby zapisać ustawienia StepCycle™.

Zapisać można wyłącznie pełen cykl StepCycle™ . 
Poszczególnych kroków nie można modyfikować.

Uruchomienie StepCycle™

Jeśli ustawienia StepCycle™ są zapisane dla użytkownika, pasek 
stanu po prawej stronie przedstawia aktualny krok użytkownika 
spośród wszystkich kroków (1):
• Krok 0 oznacza: Podstawowe ustawienie użytkownika
• 1/x oznacza: 1 z x kroków
	X W menu "Main" lub "Speed" wyłączyć przycisk "Rec. Cycle" (2).
	X Nacisnąć przycisk przełącznika nożnego, do którego przypisana 

jest funkcja "StepCycle".
	X Urządzenie przechodzi przez ciągłą pętlę zapisanych ustawień 

StepCycle™.

Jeśli wczytany zostanie nowy użytkownik lub włączony 
Auto Reset, nastąpi powrót do Kroku 0.

1

2

9.4.11 Tryb VR
Na tej stronie można zapisać ustawienia użytkownika dla trybu VR 
(tryb szklistkowo-siatkówkowy).

1
2
3
4
5
6

7

Dla trybu VR można zapisać ustawienia specjalne (włączone/
wyłączone) następujących funkcji:
• "XY Reverse" (1) – odwrócenie X i Y 
• "Mainlight off" (2) – wyłączenie oświetlenia głównego
• "OttoFlex off" (3) – wyłączenie oświetlenia OttoFlex™
• "Roomlight off" (4) – wyłączenie dodatkowej funkcji (ADF1 / 

ADF2)
• "Electronic inverter active" (5) – włączenie elektronicznego 

inwertera
• "Footswitch for VR mode active" (6) – aktywacja oddzielnego 

przypisania przełącznika nożnego
Te funkcje są włączane fabrycznie.
Użytkownik może wyłączyć funkcje, używając przycisku "Toggle" 
(7).

Ustawienie "Electronic inverter active" jest zależne od 
podłączonego inwertera:
• Oculus SDI 4c z BIOM:  Electronic Inverter active = wyłączony
• wszystkie pozostałe:  Electronic Inverter active = włączony

Aby można było przełączyć się ze "zwykłej" konfiguracji na 
konfigurację w trybie VR za pomocą przełącznika nożnego, 
muszą być spełnione następujące warunki:
• funkcja "footswitch for VR mode active" musi być 

aktywna.
• W każdej z dwóch konfiguracji przełącznika nożnego 

(Footswitch/ Footswitch VR) należy przypisać "VR Mode 
on/off".

• Jeśli funkcja "VR Mode on/off" jest przypisana do 
"Footswitch" w konfiguracji, jest ona automatycznie 
stosowana do tego samego przycisku w "Footswitch VR".
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Stosowanie trybu VR
	X Nacisnąć zaprogramowany przycisk "VR Mode on/off" (1).

Włączony zostanie tryb VR. Funkcje włączane w ustawieniach 
użytkownika należy wykonać jednorazowo.
Włączony tryb VR jest podświetlony na zielono na stronie menu 
głównego "Main".

1

Przy włączonym trybie VR nie można konfigurować 
ustawień użytkownika.  
Aby to zrobić, należy najpierw wyłączyć tryb VR.

Wyjście z trybu VR
	X Ponownie nacisnąć zaprogramowany przycisk "VR Mode on/off" 

(1).
Mikroskop cofnie wszystkie działania.

9.4.12 DI C800
Na tym ekranie są skonfigurowane ustawienia dla podłączonego 
urządzenia Leica DI C800 do nakładania danych; patrz oddzielna 
instrukcja obsługi.

Ta zakładka znajduje się w dalszej części paska menu.
Użyć  / X aby przełączać się pomiędzy początkiem 
i końcem paska menu.

Ta zakładka pojawi się tylko wtedy, gdy będzie podłączony 
Leica DI C800.

Auto Reset

Jeśli po operacji ramię wychylne zostanie przesunięte do końca 
w górę, włączona zostanie funkcja Auto Reset:
• Wszystkie silniki – zoomu, fokusa i XY – przesuną się w pozycję 

resetu.
• Silnik pochylenia nie przesuwa się.
• Wczytane zostaną ustawienia aktualnego użytkownika.
• Oświetlenie zostanie wyłączone.

Jeśli mikroskop Leica M822 zostanie przesunięty z powrotem w dół, 
przez pole operacyjne, oświetlenie włączy się, a mikroskop Leica 
M822 natychmiast będzie gotowy do pracy.
Funkcja ta może zostać wyłączona przez pracownika serwisu Leica.
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9.5 Menu "Maintenance"

9.5.1 Historia lampy
Na ekranie wyświetlane są godziny pracy każdej z żarówek: 
Oświetlenie Main, OttoFlex™ 1 i OttoFlex™ 2.

1

	X Po każdej wymianie żarówki należy zresetować licznik godzin 
do wartości 0, klikając dwukrotnie przycisk "Reset" (1).

9.5.2 Sprawdzenie przełączników
Na tym ekranie można przetestować wykorzystywane przełączniki 
nożne i uchwyty.

	X W prawym górnym polu wyboru należy wybrać stosowane 
złącze. 
	X Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.

	X W prawym dolnym polu wyboru należy wybrać przełącznik 
nożny do sprawdzenia.

Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X Teraz należy naciskać po kolei wszystkie przyciski przełącznika 

nożnego, które mają być sprawdzone.
Jeśli naciśnięty przycisk działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi 
się na nim zielona kropka. W polu podpisu danego przycisku pojawi 
się komentarz "Tested".

9.5.3 Ustawienia mikroskopu
Wprowadzić na ekranie zastosowane akcesoria. W ten sposób 
w menu "Main" pojawi się właściwe powiększenie.

	X W górnym polu wyboru należy wprowadzić tubus, który jest 
aktualnie wykorzystywany przez chirurga.

Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X W środkowym polu wyboru wybrać powiększenie okularów 

stosowanych przez chirurga.
Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X W dolnym polu wyboru należy wybrać stosowany obiektyw.

Klikając w strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.

W przypadku braku wyboru, powiększenie zostanie 
obliczone dla standardowej konfiguracji: UltraLow™ II, 
okular z powiększeniem 8.33 i obiektyw WD=200.

Po naciśnięciu przycisku "Standard Values", wyświetlone 
zostanie standardowe powiększenie, niezależnie od 
zastosowanych akcesoriów. Zakres powiększenia to między 
7x a 42x.

	X Ponowne naciśnięcie przycisku dezaktywuje go, po czym 
następuje powrót do ekranu wyboru dla akcesoriów, które są 
stosowane.
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9.6 Menu "How to…"
Ekran ten wyświetla krótkie podsumowania różnych aspektów 
obsługi mikroskopu chirurgicznego.

Przycisk "Help" na statycznym pasku menu zapewnia przez 
cały czas dostęp do stron "How To...".

9.7 Menu "Service"
Obszar serwisowy zabezpieczony jest hasłem.
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10 Akcesoria
Dzięki szerokiej gamie akcesoriów, mikroskop chirurgiczny M822 można dostosować do wymagań konkretnego zadania. 
Państwa przedstawiciel Leica z pewnością chętnie pomoże w wyborze odpowiednich akcesoriów.

10.1 Urządzenia i akcesoria produkowane przez firmę Leica
Rysunek Element/akcesoria Opis

Filtr lasera, 4 wiązki • Produkt innego producenta, do nabycia poza siecią 
dystrybucji firmy Leica Microsystems

Filtr lasera, 2 wiązki • Produkt innego producenta, do nabycia poza siecią 
dystrybucji firmy Leica Microsystems

Inwerter

Tubus dwuokularowy,  
uchylny 
5° – 25° z PD

• Regulacja kąta i wysokości patrzenia
• Regulacja rozstawu źrenic

Tubus dwuokularowy  
10° – 50° z PD

• Regulacja kąta i wysokości patrzenia
• Regulacja rozstawu źrenic

Tubus dwuokularowy  
30° – 150°, T, typ II L

• Pochylenie 120°
• Regulacja rozstawu źrenic

Tubus dwuokularowy  
10° – 50°, typ II, UltraLow ™III 

• Wyjątkowo niska wysokość patrzenia
• Regulacja kąta i wysokości patrzenia
• Regulacja rozstawu źrenic 

Tubus dwuokularowy, 
nachylony, T, typ II

Leica DI C800 • Tubus dwuokularowy z nakładaniem obrazu do nakładania 
sygnałów XGA

• Więcej informacji znaleźć można w oddzielnej instrukcji 
obsługi
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Rysunek Element/akcesoria Opis

10× okular
8.33× okular
12.5× okular

Leica ToricEyePiece • Dzięki wbudowanej skali, ułatwia regulację kąta torycznych 
soczewek wewnątrzokularowych

• Więcej informacji znaleźć można w oddzielnej instrukcji 
obsługi i instalacji

Adapter stereo • Do montażu rozdzielacza wiązki

Rozdzielacz wiązki 50/50
Rozdzielacz wiązki 70/30

• Obydwa interfejsy mogą być używane jako port asystenta 
oraz port dokumentacji.

Obrotowy rozdzielacz 
wiązki 50/50
Obrotowy rozdzielacz 
wiązki 70/30

• Obrotowy (z przodu) port asystenta
• Stały (z tyłu) port dokumentacji

Przystawka stereo dla 
drugiego obserwatora

• Do montażu tubusu dwuokularowego

Adapter do mikroskopu 
asystenta (stereo)

Mikroskop asystenta (stereo) • Osobny mikroskop asystenta

Obiektyw APO WD175
Obiektyw APO WD200
Obiektyw APO WD225

Keratoskop Leica • Oświetlenie pierścieniowe LED do wykazania astygmatyzmu
• Więcej informacji znaleźć można w oddzielnej instrukcji 

obsługi

Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• Do obserwacji dna oka pacjenta
• Więcej informacji znaleźć można w oddzielnej instrukcji 

obsługi
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Rysunek Element/akcesoria Opis

Oświetlenie szczelinowe Leica

Oprawka szybki ochronnej

Szybka ochronna

Oculus BIOM
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10.2 Urządzenia i akcesoria firmy 
Leica i innych producentów

10.2.1 Systemy rejestracji HD
• Evo4k

10.2.2 Systemy kamer
• System kamery HD C100
• Adapter wideo Leica (ręczny, zdalny, zoom)

10.2.3 Monitory
• FSN 24" FS-L2403D, 27" FS-L2702DT (z funkcją dotyku)

10.2.4 Przełącznik nożny
• Bezprzewodowy przełącznik nożny, 14 funkcji
• Bezprzewodowy przełącznik nożny, 12 funkcji

10.2.5 Pozostałe
• Oświetlenie szczelinowe Leica
• Keratoskop Leica
• Leica ToricEyePiece
• Leica RUV800
• Oculus SDI i BIOM

• Informacje na temat innych kompatybilnych akcesoriów 
są dostępne w firmie Leica.

• Leica nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie 
niezatwierdzonych przez siebie produktów innych 
producentów. 

10.3 Akcesoria wideo do M822

1

2

3

1 Rozdzielacz wiązki (50/50% lub 70/30%), obrotowy rozdzielacz 
wiązki

2 Adapter wideo (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 Kamera ze złączem C-mount (Leica HD C100)

Adapter wideo
• Do dostępnych w handlu kamer wideo ze złączem C-mount, 

komplet z adapterem.
• Adapter wideo (2) jest instalowany przy rozdzielaczu wiązki.
• Funkcja zoom i dokładnej regulacji fokusa w przystawce wideo 

zoom Leica

Parafokalność adaptera wideo Leica Zoom musi zostać 
wyregulowana.

	X Ustawić maksymalne powiększenie.
	X Umieścić pod obiektywem płaski obiekt testowy o ostrych 

krawędziach.
	X Spojrzeć przez okulary i wyregulować fokus mikroskopu.
	X Ustawić minimalne powiększenie.
	X Ustawić maksymalne powiększenie (f = 100 mm ) na adapterze 

wideo Leica Zoom.
	X Ustawić ostrość obrazu na monitorze za pomocą adaptera wideo 

Leica Zoom.
	X Ustawić wymagane powiększenie obrazu na adapterze wideo 

Leica Zoom.

10.4 Osłony
Dostawca Nr  

katalo-
gowy

Główna 
z przodu

Asystent 
z lewej

Asystent 
z prawej

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ ✓ ✓

0823154 ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ ✓ ✓

Zalecane jest użycie szyby ochronnej 10446058.
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11 Czyszczenie i konserwacja
11.1 Instrukcje dotyczące konserwacji
• W czasie przerw w pracy na urządzenie zakładać osłonę prze-

ciwkurzową.
• Kiedy akcesoria nie są wykorzystywane, należy je przechowy-

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

pędzelka.
• Czyścić obiektywy i okulary za pomocą specjalnych ściereczek 

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

sami, zasadami i innymi substancjami powodującymi korozję. 
Nie przechowywać odczynników chemicznych w pobliżu urzą-
dzenia.

• Chronić mikroskop chirurgiczny przed niewłaściwym zastoso-
waniem. Nie instalować innych gniazd i nie rozkręcać systemów 
optycznych ani części mechanicznych, jeśli nie zostało to wyraź-
nie wskazane w instrukcji obsługi.

• Chronić mikroskop chirurgiczny przed smarami i tłuszczami. 
Nigdy nie smarować i nie natłuszczać elementów mechanicz-
nych ani powierzchni przesuwnych.

• Grubsze osady usuwać za pomocą zwilżonej ściereczki jednora-
zowej.

• W celu dezynfekcji mikroskopu chirurgicznego stosować sub-
stancje z grupy substancji dezynfekujących powierzchnie, przy-
gotowane na bazie następujących składników aktywnych:
• aldehydy, 
• alkohole, 
• czwartorzędowe związki amonowe. 

W związku z potencjalnym ryzykiem zniszczenia elementów 
urządzenia, nigdy nie stosować substancji na bazie
• substancji uwalniających halogeny, 
• silnych kwasów organicznych, 
• substancji uwalniających tlen.
	X Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta 

środka dezynfekującego.

Zalecamy podpisanie umowy serwisowej z serwisem Leica.

11.2 Czyszczenie panelu dotykowego
	X Przed wyczyszczeniem panelu dotykowego należy wyłączyć 

urządzenie M822 i odłączyć je od zasilania. 
	X Do czyszczenia panelu dotykowego stosować miękką, nie 

pozostawiającą zanieczyszczeń ściereczkę.
	X Nie nakładać środka czyszczącego bezpośrednio na panel 

dotykowy; lepiej jest nakładać go na ściereczkę do czyszczenia.

	X Do czyszczenia panelu dotykowego stosować dostępne 
w handlu środki czyszczące do szkła/obiektywów lub środki 
czyszczące do plastiku. 
	X W czasie czyszczenia, nie przyciskać panelu dotykowego.

Zalecamy podpisanie umowy serwisowej z serwisem Leica.

UWAGA
Uszkodzenie panelu dotykowego.
	X Panel dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcami. 

Nigdy nie stosować twardych, ostrych i szpiczastych 
przedmiotów wykonanych z drewna, metalu lub plastiku.
	X Nigdy nie czyścić panelu dotykowego za pomocą chemikaliów 

zawierających substancje ścierne. Substancje takie mogłyby pory-
sować powierzchnię i spowodować, że stanie się ona matowa.

11.3 Konserwacja
Mikroskopy chirurgiczne Leica M822 F40, Leica M822 F20 and 
Leica M822 CT40 są praktycznie bezobsługowe. 
Co najmniej 5 lat po pierwszym uruchomieniu i co najmniej raz 
w roku:
Przegląd wykonują przeszkoleni pracownicy serwisu:
• ocena wizualna i ocena działania kompletnego uchwytu 

sufitowego
• ocena wizualna wszystkich przewodów
• test bezpieczeństwa elektronicznego
• sprawdzenie i test systemu podnośników, w szczególności 

sprawności wszystkich łożysk
• smarowanie wrzeciona

Wrzeciono smarować smarem STABURAGS NBU 12/300 KP 
(Klüber Lubrication München KG, Niemcy). Stosowanie 
innych smarów jest niedozwolone.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa działania całego systemu 
zalecamy regularne serwisowanie sprzętu przez naszych 
specjalistów po upływie okresu gwarancji. 
	X Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem 

firmy Leica Microsystems (serwisem) w celu zawarcia umowy 
serwisowej.
	X Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

11.4 Konserwacja przełącznika 
nożnego Leica

Zalecamy częste czyszczenia przełącznika nożnego.
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Czyszczenie
	X Jeśli przełącznik nożny jest podłączony do mikroskopu, odłączyć 

go.
	X Wyczyścić przełącznik nożny pod bieżącą wodą (<60°C) stosując 

detergent lub alkohol, jeśli to konieczne. Nie stosować środków 
ściernych ani do szorowania.
	X W czasie czyszczenia upewnić się, że wtyczka przewodu nie 

styka się z wodą.
	X Dokładnie wysuszyć przełącznik nożny.
	X W przypadku defektów, skontaktować się z serwisem.

11.5 Wymiana bezpieczników
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	X Przed wymianą bezpieczników należy odłączyć przewód 

zasilania z gniazdka.

11.5.1 Wymiana bezpieczników przy gnieździe 
zasilania

	X Wyciągnąć oprawkę bezpiecznika (2) znajdującą się w dolnej 
części ramienia poziomego.
	X Wyjąć z oprawki dwa bezpieczniki (1) i wymienić je.

Stosować wyłącznie bezpieczniki zwłoczne 6,3 AH.

11.5.2 Wymiana bezpieczników przy dodatkowym 
gnieździe zasilania
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	X Wyjąć oprawkę bezpiecznika (3) znajdującą się w dolnej części 
ramienia poziomego.
	X Wyjąć z oprawki bezpiecznik (4) i wymienić go.

Stosować wyłącznie bezpieczniki zwłoczne 1 AH.

11.6 Wymiana lamp

OSTRZEŻENIE

Lampy halogenowe nagrzewają się do wysokiej 
temperatury!
	X Przed wymianą żarówki należy zawsze wyłączyć 

włącznik główny.
	X Nie dotykać gorących lamp.
	X Pozostawić żarówki na 20 minut, aby ostygły, przed 

wymianą (niebezpieczeństwo poparzeń!).

11.6.1 Wymiana żarówek przy zainstalowanym 
oświetleniu szczelinowym

	X Wyjąć oświetlenie szczelinowe, wykonując czynności opisane  
w rozdziale Montaż oświetlenia szczelinowego rozdział 7.7.5 
w odwrotnej kolejności.
	X Wymiana żarówki.
	X Zamocować oświetlenie szczelinowe, patrz rozdział 7.7.5.

11.6.2 Oświetlenie główne

W tej wersji oświetlenie główne (6) składa się z lampy LED i 
może zostać wymienione wyłącznie przez pracownika 
serwisu Leica Microsystems.
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11.6.3 Oświetlenie koaksjalne OttoFlex™

• Stosować wyłącznie precyzyjnie uformowane 
oryginalne lampy halogenowe Leica 12 V/ 50 W.

• Nigdy nie dotykać szklanej żarówki lampy halogenowej 
gołymi palcami.

• Przed użyciem sprawdzić działanie wymienionej 
żarówki.

	X Otworzyć osłonę (1) z tyłu przystawki optyki.
	X Aby wymienić prawą lampę, należy przesunąć blokadę żarówki 

(3) maksymalnie w lewo.
	X Aby wymienić lewą lampę, należy przesunąć blokadę żarówki 

(3) maksymalnie w prawo.
	X Pociągnąć pasek (4), by wyjąć gniazdo żarówki (2) wraz z 

żarówką.
	X Założyć nowe gniazdo żarówki i żarówkę.

Przy każdej wymianie żarówki należy zresetować licznik 
godzin do 0 (patrz rozdział 9.5.1). 

11.7 Wskazówki dotyczące obróbki 
elementów nadających się do 
sterylizacji

11.7.1 Informacje ogólne

Produkty

Produkty wielokrotnego użycia dostarczane przez 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, takie jak pokrętła,  
szkła ochronne do obiektywów i nasadki.

Ograniczenie ponownej obróbki 

W przypadku urządzeń medycznych wykorzystywanych do leczenia 
pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jacoba (CJD) lub podejrzewanych 
o CJD lub wariant CJD, należy postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Zazwyczaj sterylizowane produkty stosowane u tej 
grupy pacjentów muszą być eliminowane w bezpieczny sposób, 
poprzez spalenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę 
pracy osób, które odpowiedzialne są za przygotowanie materiałów 
zakaźnych. W przypadku przygotowywania, czyszczenia i dezynfek-
cji produktów, należy przestrzegać aktualnych przepisów szpital-
nych, w tym zasad dotyczących pracy z materiałami zakaźnymi.

Ograniczenie ponownej obróbki

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

11.7.2 Instrukcje

Miejsce pracy
	X Usuwać zanieczyszczenia powierzchni za pomocą jednorazowej 

ściereczki/ręcznika papierowego. 

Przechowywanie i transport
• Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.
• Zaleca się dokonanie obróbki produktu natychmiast po użyciu.

Przygotowanie do czyszczenia
	X Wyjąć element z mikroskopu chirurgicznego M822.

Czyszczenie: ręczne
• Sprzęt: woda bieżąca, detergent, alkohole, ściereczka z 

mikrowłókien
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Procedura 
	X  Spłukać powierzchniowe skażenie z produktu (temp. <40°C).  

W zależności od stopnia zabrudzenia, można użyć środka do 
mycia.
	X W przypadku silniejszego zabrudzenia, takiego jak odciski 

palców, tłuste plamy itp. można także użyć alkoholu do 
czyszczenia optyki.
	X Wysuszyć elementy oprócz elementów optycznych za pomocą 

jednorazowej ściereczki/ręcznika papierowego. Osuszyć 
powierzchnie optyczne za pomocą ściereczki z mikrowłókien.

Czyszczenie: automatyczne
• Sprzęt: Urządzenie czyszczące/dezynfekujące

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

Dezynfekcja

Dopuszczalne jest stosowanie alkoholowego płynu do dezynfekcji 
"Mikrozid. Liquid", zgodnie z instrukcjami na etykiecie.
Należy pamiętać, aby po dezynfekcji powierzchnie optyczne 
przemyć dokładnie świeżą wodą pitną, a następnie świeżą wodą 
demineralizowaną. Elementy muszą być dokładnie wysuszone 
przed sterylizacją.

Konserwacja

Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.
Kontrola i test funkcjonalny
Sprawdzić prawidłowość podłączenia pokręteł i uchwytów.

Opakowanie

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

Sterylizacja

Patrz tabela sterylizacji w rozdział 11.7.3.

Przechowywanie

Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

Brak

Kontakt z producentem

Adres lokalnego przedstawiciela

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

Dopuszczalne metody sterylizacji

Nr kat. Oznaczenie
Autoklaw parowy) 

134°C, t >10 min
Tlenek etylenu 

maks. 60°C

10180591 Uchwyt podłączany X

10428328 Pokrętło, tubus dwuokularowy T X

10384656 Pokrętło, transparentne X

10443792 Przedłużka dźwigni X

10446058 Szybka ochronna, soczewka zmiennoogiskowa x1)

10446469 Szybka ochronna obiektywu, Leica M680/FL400 x1)

10446467 Szybka ochronna obiektywu, Leica M840/M841 x1)

10445341 Uchwyt do Leica M655, do sterylizacji X

10445340 Nasadka do Leica M655/M695, do sterylizacji X

10446842 Uchwyt do Leica M400, do sterylizacji X

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

10448431 Szybka ochronna obiektywu, Leica M320 x1)

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

x1)

10448280 Szybka ochronna obiektywu, Leica M720, komplet, do sterylizacji x1)

10448581 Osłona sterylizowana dla Leica RUV800 X

10429792 Rękaw na oświetlenie szczelinowe X

 
1)  Elementy zawierające składniki optyczne mogą być sterylizowane parowo, przy zachowaniu podanych powyżej warunków. Może to 

jednak prowadzić do powstania warstwy plamek i smug na powierzchni szkła, co może ograniczyć wydajność optyczną.
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12 Utylizacja
Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać odpowiednich rozporządzeń krajowych oraz zatrudniać odpowiednie firmy zajmujące się 
utylizacją. Opakowanie urządzenia powinno być poddane recyklingowi.

13 Co robić, jeśli... ?
Jeśli funkcje zasilane elektrycznie nie działają prawidłowo, 
należy zawsze w pierwszej kolejności sprawdzić:
• czy włącznik zasilania został włączony?
• czy przewód zasilania podłączony jest we właściwy 

sposób?
• czy wszystkie przewody są połączone we właściwy 

sposób?

13.1 Informacje ogólne
Usterka:   Przełącznik nożny nie uruchamia funkcji.
Powód 1: Przewód jest poluzowany. Rozwiązanie:

	X Sprawdzić przewód zasilania.
	X Sprawdzić połączenia uchwytów.

Powód 2:  W jednostce sterującej dokonano niewłaściwego 
przypisania.

Rozwiązanie:
	X Sprawdzić zaprogramowanie przełącznika nożnego w panelu 

sterowania (patrz rozdział 9.4.4).

13.2 Mikroskop
Usterka:  W mikroskopie nie ma światła.
Powód 1: Kabel jest poluzowany. Rozwiązanie:

	X Sprawdzić połączenia elektryczne.
	X Sprawdzić przewód zasilania.

Powód 2:  Żarówka jest uszkodzona  
(pojawia się komunikat "Check Mainlamp").

Rozwiązanie:
	X Skontaktować się z przedstawicielem firmy Leica Microsystems.

Usterka: W mikroskopie brak jest oświetlenia 
OttoFlex™.
Powód 1: Przełącznik znajduje się w położeniu oświetlenia 
szczelinowego.

Rozwiązanie:
	X Jeśli w czasie działania oświetlenie koaksjalne OttoFlex™ 

przestanie działać, przełączyć się na drugą lampę przy użyciu 
oprawki szybkowymiennej.
	X Sprawdzić ustawienie przełącznika oświetlenia 

koaksjalnego OttoFlex™/oświetlenia szczelinowego (patrz 
stronarozdział 6.2) i ustawić go w pozycji Coaxial OttoFlex™.

Powód 2: Szybkowymienna oprawka lampy nie jest właściwie 
ustawiona.

Rozwiązanie:
	X  Przesunąć szybkowymienną oprawkę w drugą stronę,  

patrz rozdział 8.3.1.
Powód 3:  Żarówka jest uszkodzona  

(komunikat "Check Coaxial OttoFlex™ illuminator").
Rozwiązanie:
	X Sprawdzić żarówki i wymienić tę, która jest uszkodzona,  

patrz rozdział 11.6.
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Usterka: Obraz przesuwa się poza ogniskową.
Powód 1: Okulary nie zostały poprawnie zamocowane. Rozwiązanie:

	X Sprawdzić osadzenie okularów i – jeśli to konieczne – wkręcić 
je do końca.

Powód 2: Ustawienie dioptrii nie jest właściwe. Rozwiązanie:
	X Dokonać korekty dioptrii postępując zgodnie z instrukcjami 

(patrz rozdział 7.4.1).

Usterka: Zoom nie daję się regulować elektrycznie.
Powód 1: Silnik zoomu nie działa. Rozwiązanie:

	X Obracać pokrętło zoomu, by ręcznie ustawić zoom (patrz 
rozdział 8.4.2).

Usterka: Niepożądane refleksy.
Powód 1: Osłona sterylna wywołuje refleksy. Rozwiązanie:

	X Przymocować osłonę obiektywu w osłonie sterylnej do 
obiektywu w taki sposób, by osłona była nieco przechylona do 
przodu.

Usterka:  Mikroskopu chirurgicznego nie można przesunąć lub daje się on przesunąć ale z dużym trudem.

Powód 1: Wystaje przewód. Rozwiązanie:
	X Przełożyć przewód.

Powód 2: Nie zwolniono blokady transportowej. Rozwiązanie:
	X Zwolnić blokadę transportową (patrz rozdział 7.9.1).

Powód 3: Hamulec nie został zwolniony. Rozwiązanie:
	X Skontaktować się z przedstawicielem firmy Leica Microsystems.

13.3 Jednostka sterująca
Usterka:  Na wyświetlaczu nie widać obrazu.
Powód 1: Poluzowany przewód. Rozwiązanie:

	X Upewnić się, że podłączenie przewodów jest prawidłowe.

Powód 2: Wyświetlacz nie działa. Rozwiązanie:
	X Skontaktować się z przedstawicielem firmy Leica Microsystems.
	X Dalsza praca z mikroskopem jest możliwa. Wszystkie funkcje 

mogą być obsługiwane za pomocą przełącznika nożnego. 
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13.4 Komunikaty błędów w jednostce sterującej
Usterka: • Sprawdzić oświetlenie koaksjalne OttoFlex™.
 • Sprawdzić lampę szczelinową.

Rozwiązanie:
	X  Przełączyć się na drugą lampę, korzystając z odpowiedniej 

oprawki szybkowymiennej.
	X Jak najszybciej wymienić uszkodzoną żarówkę.

Usterka: • Sprawdzić lampę szczelinową (Leica M822)
 • Brak sterownika hamulców kompaktowej podstawy.
 • Brak sterownika lampy zoomu.
 • Brak sterownika pochylenia fokusa.
 • Brak sterownika XY.
 • Brak sterownika urządzenia mikroskopu.

Rozwiązanie:
	X Skontaktować się z przedstawicielem firmy Leica Microsystems.

Usterka: Wentylator 1 lub 2 zablokowany. Rozwiązanie:
	X Skontaktować się z przedstawicielem firmy Leica Microsystems.

Usterka: Przegrzanie przystawki optyki. Rozwiązanie:
	X Otwory wentylacyjne powinny być drożne.
	X Jeśli problemu nie można usunąć, prosimy o kontakt z 

przedstawicielem firmy Leica Microsystems.

13.5 Podstawa F20
Usterka:  Ramię wychylne porusza się samo w górę/w dół.

Powód 1: Ramię wychylne nie jest zrównoważone. Rozwiązanie:
	X Zrównoważyć ramię (patrz rozdział 7.10.1).

Powód 2: Źle ułożone kable. Rozwiązanie:
	X Sprawdzić ułożenie kabli, szczególnie w przypadku niedawno 

dodanych kabli wideo.

Usterka: Ramię wychylne opuszcza się nawet przy najwyższym poziomie skali równoważenia.
Powód: Przekroczone dopuszczalne obciążenie przystawki optyki. Rozwiązanie:

	X Zmniejszyć całkowity ciężar i liczbę akcesoriów (maks. 
obciążenie nie może przekraczać 11,5 kg).

Usterka: Trudno jest ustawić mikroskop.

Powód: Hamulce przegubów są zbyt mocno zaciśnięte. Rozwiązanie:
	X Zmienić ustawienie hamulców przegubów, aby można było 

łatwiej ustawić mikroskop (patrz rozdział 7.9.3).
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13.6 Podstawa F40
Usterka:  Mikroskopu chirurgicznego nie można przesunąć lub daje się on przesunąć ale z dużym trudem.

Powód 1: Wystaje przewód. Rozwiązanie:
	X Przełożyć przewód.

Powód 2: Nie zwolniono blokady transportowej. Rozwiązanie:
	X Zwolnić blokadę transportową (patrz rozdział 7.9.1).

Powód 3: Hamulec nie został zwolniony. Rozwiązanie:
	X Skontaktować się z przedstawicielem firmy Leica Microsystems.

13.7 Uchwyt sufitowy CT40
Usterka: Nie można przesunąć mikroskopu Leica CT40 w górę lub w dół.

Powód 1:  Mikroskop Leica CT40 jest chroniony za pomocą 
wyłącznika temperaturowego, który go wyłącza w 
przypadku przegrzania.

Rozwiązanie:
	X Odczekać około 30-45 minut, aż silnik teleskopu schłodzi się.

Powód 2: Złe podłączenie. Rozwiązanie:
	X Sprawdzić styk zaciskowy.

Powód 3:  Bezpiecznik wymieniony przez klienta jest 
uszkodzony.

Rozwiązanie:
	X Wymienić bezpiecznik.

13.8 Kamera wideo
Usterka:  Obraz na monitorze jest zbyt ciemny.

Powód 1:  Kamera wideo i/lub monitor nie są odpowiednio 
ustawione.

Rozwiązanie:
	X Zoptymalizować ustawienia dla kamery i/lub monitora (patrz 

instrukcja obsługi producenta).
	X Patrz akcesoria wideo i kamery dla Leica M822, rozdział 10.2.

Powód 2:   Zamknięta przysłona na interfejsie adaptera wideo 
Leica.

Rozwiązanie:
	X Ustawić przysłonę w pozycji "open" (otwarta). 

Usterka:  Obraz wideo jest rozmazany

Powód 1:    Parafokalność adaptera wideo Leica nie została 
poprawnie wyregulowana.

Rozwiązanie:
	X Sprawdzić parafokalność mikroskopu (patrz rozdział 7.4.3). 

Powód 2:  Parafokalność mikroskopu nie została ustawiona 
prawidłowo.

Rozwiązanie:
	X Sprawdzić parafokalność adaptera wideo Leica. 

Powód 3:  Próbka znajduje się poza ogniskową. Rozwiązanie:
	X Zogniskować dokładnie, w razie potrzeby włożyć siatkę.

Jeśli Państwa urządzenie ma usterkę, która nie została tutaj opisana, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Leica.
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14 Specyfikacje
14.1 Mikroskop
OptiChrome™ Wysokiej jakości optyka, zapewniająca 

wysoki kontrast, żywe kolory, znako-
mity obraz i niezrównaną rozdzielczość

Zmieniarka powiększeń powiększenie 6:1, napęd silnikowy
Średnica pola 7 mm do 80 mm
Odległości robocze WD 175 mm, 200 mm, 225 mm
Ogniskowanie Mechaniczne, 54 mm,  

z automatycznym resetem
System ErgonOptic™ • Tubusy dwuokularowe: 10° do 50°, 

• Low i Ultra Low™ III; 
• regulacja 0-180°; 
• regulacja 30-150°;

Okulary Okulary szerokokątne dla osób 
noszących okulary optyczne 8.33×, 
10×, 12.5×

Obiektywy OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Odległość robocza 
f: Ogniskowa

Jednostka XY Fokus mechaniczny, 50 mm×50 mm, 
z automatycznym resetem

Napęd przechylenia Mechaniczny, +15°/–50°
Zdalne sterowanie 12- i 14-funkcyjny przełącznik nożny 

z długim lub krzyżowym pedałem
Ciężar 28,3 kg (z akcesoriami i jednostką XY)

14.2 Oświetlenie
Oświetlenie główne Zintegrowany system oświetlenia LED 

zapewniający intensywne, jednorodne 
oświetlenie pola widzenia

Oświetlenie koaksjalne 
OttoFlex™

Leica OttoFlex™ Jednostka 
oświetleniowa dająca jasny i stabilny 
refleks świetlny, zmniejszająca odbicia 
na twardówce i zwiększająca kontrast 
obrazu  
Precyzyjnie formowana żarówka 
halogenowa, 12 V/50 W

Szybkowymienna 
oprawka lampy (tylko 
oświetlenie koaksjalne 
OttoFlex™)

Z dwoma precyzyjnie formowanymi 
żarówkami halogenowymi, 12 V/50 W

Filtr Wbudowana ochrona UV 400 nm

14.3 Akcesoria

Wideo/kamera Kamera Leica HD C100 
Ręczny adapter wideo Leica (MVA)
• Ogniskowa f = 55 mm,  

70 mm oraz 107 mm
• bez złącza C-mount
• fokus dokładny, ręczny

Zdalny adapter wideo Leica (RVA)
• Ogniskowa f = 55 mm, 70 mm  

oraz 107 mm
• bez złącza C-mount
• fokus dokładny, mechaniczny

Adapter wideo Leica Zoom (ZVA)
• zoom 3:1
• ogniskowa f = 35 mm do 100 mm
• bez złącza C-mount
• fokus dokładny, ręczny

Szerokokątny system 
obserwacji

Leica RUV800, BIOM*, EIBOS*

Nakładanie danych Leica DI C800
Orientacja IOL Leica ToricEyePiece
Inwerter AVI*, SDI*
Lasery Adaptery do instalacji dostępne  

są u producenta lasera
Lampa szczelinowa Mechaniczna, ±23°,  

szerokość szczeliny 0,01 – 14 mm, 
długość szczeliny 14 mm, 
obrót 180°,  
szybkowymienna oprawka

Aseptyka Wszystkie elementy sterujące można 
sterylizować. Dostępne są osłony 
sterylne

Keratoskop Leica
Mikroskop asystenta 
(stereo) Leica

*  Akcesoria innych producentów
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14.4 Dane elektryczne
14.4.1 Gniazdo zasilania

Podstawa podłogowa 
F20

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

Podstawa podłogowa 
F40

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

Uchwyt sufitowy CT40 Terminal na suficie,  
100/120 V, 220/240 V (±10%), 50/60 Hz

Bezpiecznik 2 × T6,3 AH, 250 V

14.4.2 Pobór mocy

Podstawa podłogowa

Leica M822 F20 400 VA
Leica M822 F40 550 VA

Uchwyt teleskopowy

Leica M822 CT40 • (120 V 60 Hz) 1500 VA  
(cały system wraz z modułem 
teleskopowym)

• (240 V 50 Hz) 1400 VA  
(cały system wraz z modułem 
teleskopowym)

Klasa ochrony

Klasa 1

14.5 Zewnętrzne gniazdo zasilania

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

Napięcie wyjściowe 100–230 V AC
Bezpiecznik T1 AH, 250 V
Maks. dopuszczalny 
pobór mocy drugiego 
urządzenia:

100 VA

Maks. dopuszczalny upływ prądu dla 
Leica M822/F40 z dodatkowym urządzeniem,
Leica M822/CT40 z dodatkowym urządzeniem,
Leica M822/F20 z dodatkowym urządzeniem:

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

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

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

• urządzenie dodatkowe spełnia normy IEC/EN 60601-1 (EU) /  
UL 60601-1 (USA): 
podłączyć poprzez stabilizator potencjałów lub transformator 
izolujący.

14.6 Dane optyczne
Z tubusem dwuokularowym UltraLow™ III

Okular

Obiektyw Leica 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm
Powiększenie 
całkowite

Pole widzenia (≥ 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

Okular

Obiektyw Leica 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm
Powiększenie 
całkowite

Pole widzenia (≥ 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

Okular

Obiektyw Leica 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm
Powiększenie 
całkowite

Pole widzenia (≥ 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 Podstawy
14.7.1 Podstawa podłogowa F20

Kółka 4× 100 mm 
Ciężar Podstawa 174 kg 

Kolumna z dodatkowym ciężarem 55 kg
Ciężar całkowity ok. 330 kg przy pełnym obciążeniu
Hamulce 4 mechaniczne hamulce przegubów, 

dźwignia blokująca ruchu pionowego
4 hamulce nożne, zintegrowane w 
kółkach

Obciążenie Ramię wychylne: maks. 11,5 kg na 
interfejsie mikroskopu chirurgicznego / 
pierścienia wczepowego

Wymagane miejsce Płyta podstawna: 606 x 606 mm 
min. wysokość w pozycji spoczynkowej: 
1949 mm

Zasięg Maks. wysięg 1480 mm
Skok min. 650 mm
Równoważenie przy użyciu sprężyny gazowej
Zakres obrotu Oś 1 (na kolumnie): 360° 

Oś 2 (pośrodku): +180°/–135° 
Oś 3 (nad jednostką XY): ±270°

14.7.2 Podstawa podłogowa F40

Kółka 4× 82,5 mm
Ciężar Podstawa 174 kg 

Kolumna 83 kg 
Ciężar całkowity ok. 330 kg przy pełnym obciążeniu
Hamulce Cztery hamulce elektromagnetyczne, 

obsługiwane poprzez obracanie 
uchwytów, 
jedna dźwignia blokady ruchu 
pionowego

Obciążenie maks. 12,2 kg na interfejsie mikroskopu 
chirurgicznego / pierścienia 
wczepowego

Wymagane miejsce Płyta podstawna: 637 x 637 mm 
min. wysokość w pozycji spoczynkowej: 
1949 mm

Zasięg Maks. wysięg 1492 mm
Skok 846 mm
Równoważenie przy użyciu sprężyny gazowej
Zakres obrotu Oś 1 (na kolumnie): ±170° 

Oś 2 (pośrodku): +150°/–170° 
Oś 3 (nad jednostką XY): ±270°

14.7.3 Uchwyt sufitowy CT40

Mocowanie sufitowe • maks. odległość od betonowego 
sufitu do sufitu podwieszanego: 
1200 mm

• Przystawka do betonowego sufitu: 
Otwór 440 mm koło 
4× M12 HSLB M12/15

Ciężar Ramię wychylne: 44 kg
Ciężar całkowity ok. 146 kg
Hamulce Ramię wychylne: 

Cztery hamulce elektromagnetyczne, 
obsługiwane poprzez obracanie 
uchwytów
jedna dźwignia blokady ruchu 
pionowego

Obciążenie Ramię wychylne: maks. 12,2 kg na 
interfejsie mikroskopu chirurgicznego / 
pierścienia wczepowego

Zasięg Maks. wysięg 1492 mm
Skok Jednostka teleskopowa: 500 mm 

ramię wychylne: 846 mm
Równoważenie przy użyciu sprężyny gazowej
Zakres obrotu oś 1 (uchwyt sufitowy): ±90° 

oś 2 (pośrodku): ±135° 
Oś 3 (nad jednostką XY): ±270°

14.8 Warunki otoczenia
Użytkowanie +10°C do +40°C  

+50°F do +104°F  
30% do 95% wilgotności względnej  
780 mbar do 1013 mbar ciśnienia 
atmosferycznego

Przechowywanie –40°C do +70°C  
–40°F do +158°F  
10% do 100% wilgotności względnej  
500 mbar do 1060 mbar ciśnienia 
atmosferycznego

Transport –40°C do +70°C  
–40°F do +158°F  
10% do 100% wilgotności względnej  
500 mbar do 1060 mbar ciśnienia 
atmosferycznego
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14.9 Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC)

Środowisko, dla którego przeznaczono urządzenie

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

Zgodność IEC 60601-1-2

Emisje CISPR 11, Klasa A, Grupa 1
Zniekształcenia harmoniczne zgodnie  
z IEC 61000-3-2 Klasa A
Emisja prądu o zmiennym napięciu / emisje 
skokowe zgodnie z IEC 61000-3-3 Klasa A,  
Ryciny 3-7

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dopuszczalne warunki pracy / reakcje:
• migotanie/szumy na monitorze HD
• przerwy w transmisji sygnału na monitorze HD

• Szczególne kryteria zgodności dotyczące 
testowania spadków i przerw w napięciu:
• Dopuszczalne są odchylenia na poszczególnych 

poziomach odporności (0% napięcia znamio-
nowego przez 5 s), pod warunkiem że sprzęt 
pozostaje bezpieczny, żaden z jego elementów 
nie doznał usterki oraz że sprzęt można przy-
wrócić do stanu sprzed rozpoczęcia badania na 
skutek interwencji osoby obsługującej.

14.10 Spełnione normy
Zgodność CE
•  Elektryczny sprzęt medyczny, Część 1: Definicja ogólna 

bezpieczeństwa w IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-14:2014.

•  Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 60601-1-2;  
EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Dodatkowe normy zharmonizowane: IEC 62366, IEC 60825-1,  
EN 60825, IEC 62471, EN 62471, EN 980.

• Dział Medical Division, należący do Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, posiada certyfikat systemu zarządzania, który 
spełnia międzynarodową normę ISO 13485 w zakresie 
zarządzania jakością i zapewnienia jakości.

14.11 Konfiguracja i obciążenie

OSTRZEŻENIE

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

elementów i akcesoriów.
	X Sprawdzić ciężar całkowity za pomocą "Listy ciężarów 

zrównoważonych konfiguracji" na rozdział 14.13.

Ustalić całkowite obciążenie korzystając z "tabeli obciążeń", 
rozdział 14.13. 

Maksymalne obciążenie podstaw od interfejsów mikroskopu:

Podstawa F40 F20 CT40

Maks. obciążenie 12,2 kg 11,5 kg 12,2 kg
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14.12 Ograniczenie zastosowania
Mikroskop chirurgiczny M822 może być stosowany jedynie w zamkniętych pomieszczeniach, na stabilnej podłodze.
Mikroskop chirurgiczny M822 nie może pokonywać progów wyższych, niż 20 mm.
Do przetransportowania mikroskopu chirurgicznego nad progiem 5 – 20 mm można zastosować klin (1) zawarty w opakowaniu.
Bez dodatkowego osprzętu, mikroskop Leica M822 można przesuwać nad progami o maks. wysokości do 5 mm.

�

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

transportowej, pchając go za uchwyt.

Przemieszczanie lub przechowywanie mikroskopu na pochyłej powierzchni

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała z powodu niekontrolowanego ruchu systemu lub systemu ramion w bok.
	X W czasie transportowania lub przemieszczania mikroskopu (F20, F40) na pochyłej powierzchni, należy zawsze zablokować 

ramię wychylne, ramię monitora i jednostkę sterującą (patrz poniżej).
	X Przechowując mikroskop (tylko F20) na pochyłej powierzchni, należy użyć klina załączonego w opakowaniu transportowym 

(patrz poniżej).

Transportowanie lub przemieszczanie mikroskopu na pochyłej powierzchni (F20 i F40):

	X Użyć taśm mocujących (Rys. 1) załączonych w opakowaniu transportowym do zabezpieczenia ramienia wychylnego, ramienia monitora 
i jednostki sterującej (F20: Rys. 2 – 4; F40: Rys. 5 – 6).

Rys. 1 - Taśma mocująca
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Podstawa F20

Rys. 2 - Zamocowanie  
taśmą równoległoboku

Rys. 3 - Zamocowanie  
taśmą monitora

Rys. 4 - Zamocowanie  
taśmą jednostki sterującej

Podstawa F40

Rys. 5 - Zamocowanie taśmą równoległoboku Rys. 6 - Zamocowanie taśmą monitora

Przechowywanie mikroskopu na pochyłej powierzchni (tylko F20):

	X Użyć klina załączonego w opakowaniu transportowym (Rys. 7 – 8) .

Rys. 7 Rys. 8
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14.13 Lista obciążników do zrównoważonych konfiguracji

W przypadku Leica M822 F40 na podłodze o pochyleniu 
>0,3° należy wziąć pod uwagę efekt dryfowania.

Wyposażenie mikroskopu chirurgicznego M822 nr seryjny ....................................................
Maks. obciążenie podstawy od interfejsu mikroskopu........... kg

Instalacja

Grupa Nr kat. Opis Ciężar Ilość Ogółem

Asystent 10448231 Mikroskop asystenta (stereo) Leica 
(z adapterem):

1,10 kg                         ,      

10446482 Rozdzielacz wiązki 70/30 0,41 kg                         ,     

10446565 Rozdzielacz wiązki 50/50 0,41 kg                         ,      

10448487 Obrotowy rozdzielacz wiązki 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Obrotowy rozdzielacz wiązki 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Adapter stereo 0,22 kg                         ,    

10448597 Przystawka stereo dla drugiego obserwatora 1,01 kg                         ,    

Optyka 10445937 Obiektyw APO WD200

0,41 kg10445938 Obiektyw APO WD175                         ,    

10445909 Obiektyw APO WD225

10448547 Tubus dwuokularowy 10° – 50°, typ II,  
UltraLow ™III

1,42 kg                         ,     

10448217 Tubus dwuokularowy, uchylny 5° – 25° z PD 0,74 kg                         ,     

10448159 Tubus dwuokularowy 10° – 50° z PD 1,26 kg                         ,   

10448088 Tubus dwuokularowy reg. 0° – 180°, T, typ II L 1,42 kg                         ,     

10446574 Tubus dwuokularowy, uchylny, T, typ II 0,74 kg                         ,     

10446618 Tubus dwuokularowy, uchylny, 45° 0,56 kg                         ,     

104466797 Tubus dwuokularowy, 30° – 150° 0,81 kg

10448572 Leica DI C800 2,12 kg                         ,    

10448028 10× okular

0,10 kg10448125 Okular, 8.33×

10446739 Okular, 12.5×

Obciążenie grupy asystenta i optyki
Suma 
pośrednia 1                         ,    

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Instalacja

Grupa Nr kat. Opis Ciężar Ilość Ogółem

Akcesoria do 
przedniej części oka

10448558 Keratoskop Leica 0,21 kg                         ,     

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     

Akcesoria do tylnej 
części oka

10448555 Leica RUV800 WD175, komplet
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, komplet

10448392 Oculus SDI 4c/e 0,72 kg                         ,     

10448041 Oculus BIOM 4c/m, komplet 0,68 kg                         ,     

10448355 Oświetlenie szczelinowe Leica 3,34 kg                         ,     

Filtr lasera 0,30 kg                         ,     

Manipulator laserowy 0,30 kg

Elementy do 
sterylizacji

10180591 Uchwyt podłączany 0,08 kg                         ,     

10428238 Osłona pokrętła tubusu dwuokularowego T 0,01 kg                         ,     

10446468 Oprawka szybki ochronnej 0,10 kg                         ,     

10446467 Szybka ochronna 0,06 kg                         ,     

Osłony przeciwkurzowe                         ,     

Dokumentacja 10446592 Adapter wideo Leica Zoom (ZVA) 0,76 kg                         ,     

10448292 Zdalny adapter wideo Leica (RVA) 0,44 kg                         ,     

10448290 Ręczny adapter wideo Leica (MVA) 0,42 kg                         ,     

10448584 Leica HD C100 (głowica optyczna i przewód) 0,64 kg                         ,     

Obciążenie akcesoriów dla przedniej/tylnej części oka, elementy do sterylizacji, dokumentacja
Suma 
pośrednia 2                         ,    

Przeniesienie obciążenia dla grupy asystenta i optyki
Suma 
pośrednia 1                         ,    

Kompletny 
system

Obciążenie
                        ,    

Ta lista zawiera typowe elementy wyposażenia. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian.
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14.14 Rysunki wymiarowe
14.14.1 Rysunek wymiarowy (mm) dla Leica M822 F20
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14.14.2 Rysunek wymiarowy (mm) dla Leica M822 F40
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14.14.3 Rysunek wymiarowy (mm) dla Leica M822 CT40

  



Aneks

 M822 / Ref. 10 743 504 / Wersja 02 81

15 Aneks
15.1 Lista kontrolna czynności przed operacją
Pacjent  .......................................................................................................................................................................................

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

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

Krok Procedura Informacje Sprawdzono / Podpis

1 Czyszczenie akcesoriów 
optycznych

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

2 Instalacja akcesoriów 	X Zablokować urządzenie M822 i zainstalować wszystkie 
akcesoria w mikroskopie, aby był gotowy do pracy  
(patrz rozdział 7.2).
	X Podłączyć przełącznik nożny, jeśli jest wykorzystywany.
	X Sprawdzić obraz z kamery na monitorze i w razie potrzeby 

wyregulować.

3 Sprawdzenie ustawień tubusu 	X Sprawdzić ustawienie tubusu i okularów dla wybranego 
użytkownika.

4 Równoważenie 	X Zrównoważyć M822 (patrz rozdział 7.10.1).
	X Obrócić uchwyty do przodu i przytrzymać.

Wszystkie hamulce są zwolnione.
	X Sprawdzić zrównoważenie.

5 Próba działania 	X Podłączyć przewód zasilania.
	X Włączyć mikroskop.
	X Sprawdzić historię lampy i upewnić się, że pozostała 

żywotność jest wystarczająca dla planowanej operacji.
	X Przed zabiegiem sprawdzić oświetlenie główne i OttoFlex™.
	X Sprawdzić gotowość operacyjną silnika powiększenia 

i silnika fokusa.
	X Wymienić uszkodzone żarówki przed zabiegiem.
	X Sprawdzić wszystkie funkcje uchwytów i przełącznika 

nożnego.
	X Sprawdzić ustawienia użytkownika na jednostce sterującej 

dla wybranego użytkownika.

6 Ustawianie przy stole 
operacyjnym

	X Ustawić mikroskop M822 na stole operacyjnym,  
zgodnie z wymaganiami i zablokować przełącznik nożny 
(patrz rozdział 8.2).

7 Sterylność 	X Przymocować elementy sterylne oraz osłonę sterylną, jeśli 
są potrzebne (patrz rozdział 7.12).

8 Czynności końcowe 	X Upewnić się, że cały sprzęt jest w odpowiedniej pozycji  
(wszystkie osłony założone, drzwiczki zamknięte).
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