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Leica cerrahi mikroskop sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Sistemlerimizi geliştirirken basit ve açık çalışma yapısına büyük önem veriyoruz. 
Bununla birlikte, yeni cerrahi mikroskobunuzun tüm avantajlarından 
yararlanabilmek için bu kılavuzu ayrıntılarıyla okumanızı öneririz.
Leica Microsystems ürün ve hizmetleri ve size en yakın Leica temsilcisi hakkında 
bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: 

www.leica-microsystems.com

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Leica Microsystems cerrahi 
mikroskobumuzun kalite ve performansından memnun kalacağınızı umuyoruz.

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

Yasal sorumluluk reddi
Tüm özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Bu kılavuzdaki bilgiler doğrudan doğruya cihazın çalıştırılmasıyla ilgilidir. 
Alınacak tıbbi kararlar, klinisyenin sorumluluğundadır.
Leica Microsystems, ürünün kullanımıyla ilgili temel alanlarda bilgi veren eksiksiz 
ve kolay anlaşılan bir kullanım kılavuzu sunmak için elinden gelen tüm çabayı 
göstermiştir. Ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgi gerekecek olursa lütfen yerel 
Leica temsilcinizle bağlantı kurun.
Ürünün kullanımı ve performansı konusunda tam bir bilgi sahibi olmadan asla 
Leica Microsystems'in bir tıbbi ürününü kullanmamalısınız.

Sorumluluk
Şirketimizin sorumluluğu standart satış koşul ve şartlarında belirtilmiştir. 
Bu sorumluluk reddi içinde yer alan hiçbir şey, yürürlükteki yasalar uyarınca izin 
verilmeyen herhangi bir şekilde yükümlülüklerimizi sınırlandırmayacak veya 
yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak yükümlülüklerimizi hariç 
tutmayacaktır.
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1 Giriş
1.1 Bu kullanım kılavuzu hakkında
Bu kullanım kılavuzunda M822 cerrahi mikroskop anlatılmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunda, cihazların kullanımıyla ilgili 
notlara ek olarak önemli güvenlik bilgileri de verilmiştir 
(bkz. "Güvenlik notları" bölümü).

	X Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu 
dikkatli bir şekilde okuyun.

1.2 Kullanım kılavuzundaki 
semboller

Kullanım kılavuzundaki semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

Sembol Uyarı 
kelimesi

Anlam

Uyarı Ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol 
açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu veya yanlış kullanımı ifade eder. 

Dikkat Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta 
ciddiyette yaralanmalara yol açabilecek 
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu  
veya yanlış kullanımı ifade eder. 

Not Kaçınılmadığı takdirde, kayda değer  
maddi ve çevresel hasara yol açabilecek 
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu  
veya yanlış kullanımı ifade eder.

Kullanıcının ürünü teknik olarak doğru ve 
verimli şekilde kullanmasına yardımcı olan 
bilgiler. 

	X  Eylem gereklidir; bu sembol, belirli bir 
eylemi veya eylem dizisini yapmanız 
gerektiğini gösterir.

Teknik dokümantasyon ve Montaj talimatları

Teknik dokümantasyon "Montaj talimatı" dokümanının bir 
parçasıdır.

2 Ürün tanımı
Ürünün modeli ve seri numaraları, aydınlatma ünitesinin üzerindeki 
tanım etiketinde yer almaktadır. 
	X Bu verileri kullanım kılavuzunuza girin ve herhangi bir sorunuz 

için bizimle veya servis atölyesi ile iletişime geçtiğinizde her 
zaman bu bilgileri belirtin. 

Tip Seri no.

 
...

 
...

2.1 Opsiyonel ürün özellikleri
Farklı ürün özellikleri ve aksesuarları opsiyonel olarak temin 
edilebilir. Ürünlerin stok durumu ülkeden ülkeye ve ilgili 
mevzuatlara göre değişebilir. Lütfen ürünün stok durumu için  
bölge temsilciniz ile görüşün.
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3 Güvenlik notları
M822 cerrahi mikroskop, en ileri teknolojiden faydalanmaktadır. 
Bununla birlikte, çalışma sırasında tehlikeler ortaya çıkabilir. 
	X Her zaman bu kullanım kılavuzundaki ve özellikle güvenlik 

notlarındaki talimatları izleyin.

3.1 Kullanım amacı
• M822 cerrahi mikroskop, büyütme ve aydınlatma yoluyla 

nesnelerin görünürlüğünü geliştirmek için kullanılan bir optik 
cihazdır. Gözlem, dokümantasyon ve insan ve hayvanlar 
üzerindeki tıbbi tedavilerde kullanılabilir.

• M822 cerrahi mikroskop yalnızca kapalı odalarda kullanılabilir 
ve sağlam bir zemin üzerine veya güvenli bir şekilde tavana 
monte edilmelidir.

• M822 cerrahi mikroskop, elektromanyetik uyumluluk açısından 
özel ihtiyati tedbirlere tabidir.

• Taşınabilir, mobil ve sabit RF iletişim ekipmanları, M822 cerrahi 
mikroskobun fonksiyonel güvenilirliği üzerinde olumsuz etki 
yaratabilir.

• M822 sadece profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.

3.2 Kullanım göstergesi
• M822 cerrahi mikroskop hastanelerde, kliniklerde veya diğer 

sağlık kurumlarında gerçekleştirilen Retina, Kornea ve Katarakt 
cerrahisi gibi oftalmik uygulamalarda kullanım için uygundur.

• M822 cerrahi mikroskop yalnızca kapalı odalarda kullanılabilir 
ve sağlam bir zemin üzerine veya tavana monte edilmelidir.

• Bu Kullanım Talimatları, uygun eğitimi aldıktan sonra cihazı 
hazırlayan, işleten veya bakımını yapan doktorlar, hemşireler  
ve diğer tıbbi ve teknik personele yöneliktir. Tüm işletme  
personelini eğitmek ve bilgilendirmek cihaz sahibinin/operatö-
rünün görevidir.

3.3 Kontraendikasyonlar
Kullanım için bilinen bir kontrendikasyon yoktur.

3.4 Cihazdan sorumlu kişi için 
talimatlar

	X M822 cerrahi mikroskop, yalnızca yetkili kişiler tarafından 
kullanılmalıdır.
	X M822 cerrahi mikroskop yalnızca eğitimli personel tarafından 

kullanılabilir.
	X Kullanım kılavuzu, daima M822 cerrahi mikroskobun kullanıldığı 

yerde tutulmalıdır.
	X Yetkili kullanıcıların güvenlik koşullarına uygun hareket 

etmesini sağlamak için düzenli kontroller yapın.

	X Yeni kullanıcıları bilgilendirirken, gereken tüm bilgileri detaylı 
şekilde verin ve uyarı işaretlerini ve mesajları açıklayın.
	X İşletmeye alma, kullanım ve bakım için sorumluluklar atayın. 

Sorumluluklara uygunluğu takip edin.
	X Arıza olması durumunda M822 cerrahi mikroskobu kullanmayın.
	X Yaralanmalara veya zarara yol açabilecek ürün kusurlarını 

derhal Leica temsilcinize ya da Leica Microsystems (Schweiz) 
AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, Switzerland adresine 
bildirin. 
	X M822 cerrahi mikroskop ile diğer üreticilerin aksesuarlarını 

kullanmanız durumunda, bu üreticilerden kullanımın güvenli 
olduğuna dair teyit alın. Bu aksesuarlarla ilgili olarak kullanım 
kılavuzundaki talimatları izleyin.

• M822 cerrahi mikroskop ile yalnızca aşağıdaki aksesuarlar 
kullanılabilir: 
• Bu Kullanım Kılavuzunun bölüm 10.2 bölümünde açıklanan 

Leica Microsystems aksesuarları.
• Bu bağlamda teknik açıdan emniyetli oldukları Leica 

tarafından açıkça onaylanmış olan diğer aksesuarlar.
• M822 cerrahi mikroskop üzerinde değişiklikler ve servis 

işlemleri, yalnızca Leica tarafından yetkilendirilmiş teknisyenler 
tarafından yürütülmelidir. 

• Ürün servisinde yalnızca orijinal Leica yedek parçaları kullanılır.
• Servis işlemleri veya teknik değişikliklerden sonra, cihaz teknik 

şartnameye uygun şekilde yeniden ayarlanmalıdır.
• Yetkili olmayan kişiler tarafından cihazın değiştirilmesi, servis 

yapılması, yanlış bakım (bakım bizim tarafımızdan yapılmadığı 
sürece) veya yanlış kullanım durumlarında Leica Microsystems 
sorumlu tutulamayacaktır.

• Cerrahi mikroskobun diğer cihazlar üzerindeki etkisi, EN 60601-
1-2'de belirtilen şekilde test edilmiştir. Sistem emisyon ve 
bağışıklık testini geçmiştir. Elektromanyetik ve diğer radyasyon 
türleriyle ilgili olarak standart ihtiyati tedbirleri ve güvenlik 
tedbirlerini uygulayın

• Binadaki elektrik tesisatı ulusal standarda uygun olmalıdır; 
örneğin akımla çalışan toprak kaçağı koruması (kaçak akım 
koruması) önerilir.

• Ameliyathanedeki diğer tüm alet ve cihazlar gibi bu sistem de 
arızalar çıkarabilir. Bu nedenle Leica Microsystem (Schweiz) AG, 
ameliyat sırasında bir yedekleme sisteminin kullanıma hazır 
olmasını tavsiye eder.

• Yalnızca birlikte verilen güç kablosu kullanılabilir.
• Güç kablosu koruyucu iletkene sahip ve hasarsız olmalıdır.
• Bağlantının yanlışlıkla kesilmesini önlemek için şebeke kablosu 

"Güç Girişi" soketiyle mekanik olarak emniyete alınmalıdır.
• Leica Microsystems cerrahi mikroskobu sadece, cihazın 

kullanımı ile ilgili bilgilendirilmiş uygun niteliklere sahip 
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hekimler ve tıbbi destek personeli tarafından kullanılabilir.  
Özel eğitim alınması gerekli değildir.

• Elektrikli ekipmanın Yardımcı Güç soketine bağlanması 
"ME Sisteminin" kurulmasına yol açar ve bu da güvenlik 
seviyesinin düşmesine neden olabilir. "ME Sistemleri" için 
ilgili standart koşullara uygun hareket edilmelidir.

• M822'nin parçalarına kullanım sırasında servis veya bakım 
yapılmamalıdır.

• Kullanım sırasında lambaları değiştirmeyin.
• Bu cihazın diğer cihazların yakınında kullanılması, uygun 

olmayan şekilde çalışmasına yol açabilir. Bu tür bir kullanım 
gerekiyorsa, bu cihaz ve diğer cihazlar normal çalıştıklarından 
emin olmak için takip edilmelidir.

• Cihazın üreticisi tarafından belirtilenlerden veya verilenlerden 
farklı aksesuarların ve hatların kullanılması, cihazın elektro-
manyetik emisyonlarının artmasına veya elektromanyetik 
bağışıklığının azalmasına ve uygun olmayan şekilde çalışmasına 
yol açabilir.

• Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici 
antenler gibi elektronik ekipmanlar), üretici tarafından belirtilen 
kablolar da dahil, Leica M822'nin hiç bir parçasında 30 cm'den 
(12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, cihazın 
performansı düşebilir.

NOT:

Ekipmanın EMİSYON karakteristikleri sayesinde ekipman endüstriyel 
alanlarda ve hastanelerde (CISPR 11 sınıf A) kullanım için uygundur. 
Konut bölgesinde kullanıldığında (bunun için normalde CISPR 11 
sınıf B gereklidir) bu ekipman radyo frekansı iletişim hizmetleri için 
yeterli koruma sağlamıyor olabilir. Kullanıcı ekipmanı yeniden 
yerleştirmek veya yönünü değiştirmek için hafifletme önlemleri 
almak zorunda kalabilir.

3.5 Cihaz operatörü için talimatlar
	X Burada belirtilen talimatları uygulayın.
	X İş organizasyonu ve iş güvenliği konusunda işvereninizin verdiği 

talimatları uygulayın.
	X Ameliyat öncesi ve sırasında aydınlatma yoğunluğunu kontrol 

edin.
	X Frenleri serbest bırakmadan sistemi hareket ettirmeyin.
	X Sistemi, sadece tüm ekipmanlar doğru pozisyondayken kullanın 

(tüm kapaklar takılı, kapılar kapalı).

Göz cerrahisi sırasında fototoksik retina hasarı

UYARI

Uzun süre maruz kalmaya bağlı göz hasarı! 
Cihazın ışığı zararlı olabilir. Maruz kalma süresinin 
uzamasına bağlı olarak göz hasarı riski artar. 
	X Bu cihazın ışığına maruz kalma sırasında tehlike referans 

değerlerinin üzerine çıkmayın. 
Maksimum çıkış gücündeyken bu cihazın ışığına 1 
dakika 25 saniyeden daha uzun süre maruz kalınması bu 
maruziyet sınırlarının aşılmasına neden olur.

Aşağıdaki tablo, cerrahları potansiyel tehlike hakkında 
bilgilendirmek amacıyla bir kılavuz olarak sunulmuştur. Veriler, en 
kötü durum senaryosuna göre hesaplanmıştır:
• Gözde afaki durumu
• Gözün tümüyle hareketsiz olması (aynı bölgeye sürekli ışık 

tutulması)
• Işığa kesintisiz olarak maruz kalma, ör. gözde cerrahi enstrüman 

bulunmaması
• Göz bebeklerinin 7 mm'ye açılması

Hesaplamalar, ilgili ISO standartları1) 2) ve bu standartlarda önerilen 
maruz kalma limit değerleri baz alınarak yapılmıştır. Yayınlanmış 
literatürde, hareketli göz nedeniyle maruz kalma süresinin 
artabileceği gösterilmektedir 3).

Ana ışık

Işık ayarı

1)'e göre önerilen maksimum maruz kalma süresi 
[dakika]

Filtresiz

25 % 8 dak 18 s

50 % 2 dak 39 s

75 % 1 dak 32 s

100 % 1 dak 25 s

10 % - Retina Koruma 
Fonksiyonu Aktif

20 dak 50 s
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OttoFlex™ aydınlatıcı

Işık ayarı

1)'e göre önerilen maksimum maruz kalma 
süresi [dakika]

Filtresiz

25 % 22 dak 15 s

50 % 8 dak 58 s

75 % 5 dak 21 s

100 % 3 dak 46 s

20 % - Retina Koruma 
Fonksiyonu Aktif

27 dak 52 s

Kaynaklar:
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Oftalmik cihazlar - Temel 

gereksinimler ve test yöntemleri - Bölüm 2: Işık tehlikesinden 
korunma.

2) ISO 10936-2:2010 Optik ve fotonik cihazlar – Ameliyat 
mikroskopları/Bölüm 2: Göz cerrahisinde kullanılan ameliyat 
mikroskoplarından kaynaklanan ışık tehlikesi.

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 ve Michael Wolffe, Gözün oküler cihazlardan gelen optik 
radyasyona maruz kalmasıyla ilgili kurallarda ayarlama: 
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası 
Komisyonu (ICNIRP) görev grubunun bildirisi, APPLIED OPTICS, 
Cilt 44, No. 11, s. 2162 (10 Nisan 2005). 

Hastayı korumak için aşağıdaki güvenlik önlemlerini uygulayın:
• Kısa aydınlatma süreleri
• Düşük parlaklık ayarı
• Koruyucu filtre kullanımı
• Ameliyat sırasındaki aralarda aydınlatmayı kapatma

Parlaklığın ameliyat için gereken minimum düzeye ayarlanması 
önerilir. Yeni doğanlar, (göz mercekleri UV koruma perdesine sahip 
bir yapay mercekle değiştirilmemiş) afaki hastaları, küçük çocuklar 
ve göz hastalığı olan kişiler daha büyük risk altındadır. Tedavi gören 
veya ameliyatı yapılmakta olan hasta, son 24 saat içinde bu 
cihazdan veya parlak görünür ışık kaynağı kullanan diğer bir 
oftalmolojik cihazdan gelen ışığa maruz kaldıysa da risk yükselir.  
Bu durum, retina fotoğrafı çekilen hastalar için özellikle geçerlidir.

Bir uygulamada hangi ışık yoğunluğunun kullanılacağı konusunda 
vakaya göre karar verilmelidir. Cerrah, kullanılan ışık şiddetinin 
risklerini ve avantajlarını her bir durum için ayrı değerlendirmelidir. 
Cerrahi mikroskoplardan kaynaklanan retina yaralanmalarını 
minimize etmek için gösterdiğimiz tüm çabalara rağmen yine de 
hasarlar oluşabilir. Foto kimyasal retina hasarı, zor oftalmolojik 
işlemler sırasında göz yapılarını görülebilir hale getirmek için parlak 
ışık kullanma ihtiyacından kaynaklanan olası bir komplikasyondur. 

Ayrıca, ana ışık yoğunluğunu maks. %10 ve OttoFlex'i maks. %20 
düşürmek için ameliyat sırasında Retina Koruma fonksiyonu 
etkinleştirilebilir.

Stabilite (sadece zemin standları)

Cihaz ameliyathanede bir yerden başka bir yere götürülürken 
sallanır kol katlanarak kilitlenmeli ve frenler devreye alınmalıdır; 
aksi halde sallanır kol kontrolsüz bir şekilde hareket edebilir ve 
stand devrilebilir.

Hareketli parçalar nedeniyle tehlike

Bu bölümde yanlışlıkla yapıldığı takdirde tehlikeli durumlara yol 
açabilecek kullanımlar açıklanmıştır.
• Aksesuar ekleme ve stand dengeleme işlemleri ameliyattan 

önce yapılmalıdır ve kesinlikle ameliyat alanı üzerinde 
yapılmamalıdır.

• Elinizi kesinlikle gaz yayı ve sallanır kol arasına sokmayın; 
sallanır kol hareket ettiğinde eliniz sıkışabilir.

• Parmaklarınızı mikroskop ile odaklama tahriği arasına sokmayın; 
parmaklarınız ezilebilir.

Zemin standı
• Cihazı daima iterek hareket ettirin; kesinlikle geri çekmeyin. 

Hafif ayakkabılı ayaklar, taban muhafazasının altında sıkışabilir.
• Ayak frenleri ameliyat süresince her zaman devrede olmalıdır.

Elektrik bağlantıları

Kontrol ünitesi sadece Leica'nın onayladığı bir servis teknisyeni 
tarafından açılabilir.

Aksesuarlar

M822 cerrahi mikroskop ile yalnızca aşağıdaki aksesuarlar 
kullanılabilir:
• Bu Kullanım Kılavuzunda açıklanan Leica Microsystems 

aksesuarları.
• Bu bağlamda teknik açıdan emniyetli oldukları Leica tarafından 

açıkça onaylanmış olan diğer aksesuarlar.
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3.6 Kullanım tehlikeleri
UYARI

Aşağıdaki sebeplerle yaralanma riski doğurabilir:
• kol sisteminin kontrolsüz lateral hareketi,
• standın eğilmesi,
• hafif ayakkabılı ayakların taban muhafazasının  

altında sıkışması.
	X Taşıma durumunda daima önce M822 cerrahi 

mikroskobu taşıma pozisyonuna alın. 
	X Cihaz uzatılmış haldeyken standı kesinlikle hareket 

ettirmeyin. 
	X Cihazın veya OP ekipmanının yerdeki kablolara 

takılmasını engelleyin. 
	X M822 cerrahi mikroskobu daima itin; kesinlikle geri 

çekmeyin.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur.
	X Ameliyattan önce stanttaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın. 
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X M822'i tekrar teçhiz ettikten sonra dengeleyin. 
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken frenleri indirmeyin. 
	X Ameliyat sırasında cihazı tekrar teçhiz ederken ilk önce 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.
	X Hasta üzerinde kesinlikle dengeleme yapmayın.

UYARI

Göz yaralanması tehlikesi! 
Yarıklı aydınlatıcının ışık kaynağı hasta için çok parlak 
olabilir.
	X Yarıklı aydınlatıcıyı çalıştırmadan önce ışığını kısın.
	X  Görüntü, ameliyat yapan doktor için optimum düzeyde 

aydınlanana kadar parlaklığı kademeli olarak artırın.

UYARI

Düşen parçalar sebebiyle yaralanma riski söz konusudur!
	X İşlemden önce optik taşıyıcıdaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Cihazı, operasyon alanı üzerindeyken kesinlikle yeniden 

dengelemeyin veya üzerine optik parça ve aksesuar 
eklemeyin.
	X Ameliyat öncesinde optik bileşenlerin ve aksesuarların 

düzgün şekilde takıldığından emin olun.
	X Ameliyat sırasında cihazı tekrar teçhiz ederken ilk önce 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.

UYARI

Yanık tehlikesi!
	X Lamba gövdesi ve kapağı kullanım sırasında ısınabilir.

UYARI

Göz yaralanması tehlikesi! 
Tavan montaj parçasının motorlu olarak ayarlanması 
sırasında geniş açılı gözlem sistemleri gibi aksesuarlar 
kullanımı nedeniyle çalışma mesafesinin değişerek 
140 mm'lik minimum değerin altına düşmesi durumunda 
hastanın yaralanma riski mevcuttur.
	X Tavan montaj parçasını yukarı veya aşağı hareket ettiren 

ayak pedalı fonksiyonu, çalışma mesafesinin 140 mm'lik 
minimum değerin altına düşmesine neden olan 
aksesuarlarla birlikte kullanılamaz.
	X Yukarı/aşağı hareketler öncesinde her zaman hareket 

aralığında herhangi bir engel bulunmadığını kontrol 
edin.

UYARI

Uzun süre maruz kalmaya bağlı göz hasarı! 
Cihazın ışığı zararlı olabilir. Maruz kalma süresinin 
uzamasına bağlı olarak göz hasarı riski artar. 
	X Bu cihazın ışığına maruz kalma sırasında tehlike referans 

değerlerinin üzerine çıkmayın. 
Maksimum çıkış gücündeyken bu cihazın ışığına 
2,8 dakikadan daha uzun süre maruz kalınması bu 
maruziyet sınırlarının aşılmasına neden olur.
	X "Güvenlik Notları" bölümündeki uyarı mesajlarını 

dikkate alın.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı doğru hareketinden dolayı 
yaralanma riski
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X Yeniden teçhiz etme işleminden sonra sallanır kol 

üzerindeki mikroskobu her zaman yeniden dengeleyin.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur!
	X Sallanır kolu her zaman kilitleyin: 

• mikroskop taşınırken 
• yeniden teçhiz edilirken.
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UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur!
	X  Ameliyattan önce stanttaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Ameliyat sırasında ayarların değiştirilmesi gerekirse ilk 

önce mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.
	X Mikroskobun yeniden teçhiz edilmesi gerekiyorsa bunu 

ameliyattan önce yapın.
	X Yeniden teçhiz etme öncesinde her zaman sallanır kolu 

kilitleyin.
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken kolları kullanmayın ve 

frenleri indirmeyin.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur.
	X Ameliyattan önce stanttaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın. 
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X Aksesuar değiştirmeden önce daima M822 ürününü 

kilitleyin. 
	X M822'i tekrar teçhiz ettikten sonra dengeleyin. 
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken frenleri indirmeyin. 
	X Ameliyat sırasında cihazı tekrar teçhiz ederken ilk önce 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.
	X Hasta üzerinde kesinlikle dengeleme yapmayın.
	X Kullanım kılavuzundaki güvenlik notlarına bakın.
	X Mikroskop hasta üzerindeyken tavan montaj parçasının 

aşağı / yukarı hareketini kullanmayın.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur!
	X Sallanır kolu her zaman kilitleyin:

• mikroskop taşınırken
• yeniden teçhiz edilirken.

UYARI

Enfeksiyon riski.
	X M822 cerrahi mikroskobunu daima steril kontrollerle ve 

steril örtüyle kullanın.

UYARI

Hasta için yaralanma tehlikesi.
	X Ameliyat sırasında açıp kapatmayın.
	X Ameliyat sırasında sistemin güç kablosunu çıkarmayın.

UYARI

Gözlere zarar verme riski.
	X Retina ameliyatı sırasında odaklama motorunun hızını 

minimuma indirin.

UYARI

Ölümcül elektrik çarpma riski.
	X  M822 cerrahi mikroskop yalnızca topraklanmış prize 

bağlanmalıdır.
	X Sistemi, sadece tüm ekipmanlar doğru pozisyondayken 

kullanın (tüm kapaklar takılı, kapılar kapalı).

UYARI

Zararlı optik infrared ve UV radyasyonu nedeniyle gözlere 
zarar verme riski.
	X Çalışan lambaya bakmayın.
	X Gözlerinizi ve cildinizi minimum oranda maruz bırakın.
	X Gereken koruyucu ekipmanları kullanın.

UYARI

Şunlardan kaçının: 
• Sallanır kolunun kontrolsüz lateral hareketi!
• Standın eğilmesi!
• Hafif ayakkabılı ayaklar, taban muhafazasının 

altında sıkışabilir.
• Kullanıcı ve mikroskop sistemi arasında çarpışma. 

Ör. kafa ve kamera kontrol ünitesi tutucusu 
arasında (CT40)

• Aşılamayan bir eşikle karşılaşınca cerrahi mikroskop 
aniden durur.
	X Taşıma işlemi öncesinde daima M822 F20 cerrahi 

mikroskobu taşıma pozisyonuna alın.
	X Cihaz uzatılmış haldeyken standı kesinlikle hareket 

ettirmeyin.
	X cerrahi mikroskobu daima itin; kesinlikle geri çekmeyin.
	X Yerdeki kablolara takılmayın.

UYARI

Düşük aydınlatma gücü!
	X Fanlarda arıza olması durumunda maksimum 

aydınlatma gücü düşer.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı doğru hareketinden dolayı 
yaralanma riski!
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken kolları kullanmayın ve 

frenleri indirmeyin.
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UYARI

Motorlar duruş konumlarına geri döner
	X Leica M822 cihazını çalıştırmadan önce XY, büyütme ve 

odaklama motorlarının hareket yollarında herhangi bir 
engel olmadığından emin olun. Eğim motoru hareket 
etmez.

UYARI

Ölümcül elektrik çarpma riski!
	X Sigortaları değiştirmeden önce güç kablosunu prizden 

çekin.

UYARI

Halojen lambalar çok sıcak olabilir!
	X Ampulü değiştirmeden önce ana güç şalterini daima 

kapatın.
	X  Ampulleri değiştirmeden önce 20 dakika soğuması için 

beklenmelidir (yanık tehlikesi!).

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı doğru hareketinden dolayı 
yaralanma riski!
	X Cihazı parça ve aksesuarlarla teçhiz ederken maksimum 

yükü geçmeyin.
	X Toplam ağırlığı, bölüm 14.13bölümündeki 

"Dengelenebilir konfigürasyon ağırlık listesi"ni 
kullanarak kontrol edin.

UYARI

Çok yoğun ışık, retinaya zarar verebilir.
	X "Güvenlik Notları" bölüm 3sayfasındaki uyarı mesajlarını 

dikkate alın.

UYARI

Yaralanma riski!
	X StepCycle™ fonksiyonunu, diğer üreticilerden gelen ve 

çalışma mesafesini 140 mm'nin altına indirebilecek 
aksesuarlarla (temassız, geniş açılı gözlem sistemleri) 
birlikte kullanıyorsanız gereken güvenlik mesafelerine 
özel olarak dikkat gösterin; çünkü StepCycle ile 
odaklanma yarı otomatik bir fonksiyondur.

DİKKAT

Yardımcı güç soketine izin verilmeyen ikincil cihazlar 
bağlanması hem cerrahi mikroskoba hem de ikincil cihaza 
zarar verebilir!
	X Yardımcı güç soketine uygun özelliklerde olmayan 

cihazları kesinlikle bağlamayın. Kullanım koşulları için 
bölüm 14.5 bakın.

DİKKAT

Cerrahi mikroskop uyarı vermeden hareket edebilir.
	X  Sistemi hareket ettirmediğinizde daima ayak frenini 

kilitleyin.

DİKKAT

Hareketli parçalar nedeniyle ezilme tehlikesi!
Yarıklı aydınlatıcının motorlar tarafından hareket ettirilen 
parçaları doğru kullanılmadığı takdirde parmakların veya 
elin ezilmesine neden olabilir.
	X Yarıklı aydınlatıcı ile çalışırken parmaklarınızı ezmemeye 

dikkat edin.

DİKKAT

Enfeksiyon riski.
	X Steril örtünün steril olmayan parçalarla temas etmemesi 

için stant etrafında yeterli alan bırakın.

DİKKAT

Sistemin ve kol sisteminin kontrolsüz lateral hareketi 
nedeniyle yaralanma tehlikesi.
	X Mikroskobu (F20, F40) eğimli bir düzlemde taşırken  

veya hareket ettirirken, sallanır kolu, monitör kolunu 
ve kontrol ünitesini her zaman kilitleyin (bkz. 14.12)
	X Mikroskobu (sadece F20) eğimli bir düzlemde saklarken, 

taşıma kutusu içinde verilen kamayı kullanın (bkz. 14.12).
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3.7 İşaretler ve etiketler
Yatay kol ve sallanır kol F20

4, 5

1,15

78

9 10 13

15

15
17

1

2 12

14

11,16

3

6

11

18
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1 Sıkma riski tehlike 
işareti

2 Sistem ağırlık etiketi 
(F20)

3 Taşıma pozisyonu 
(F20 zemin standı)

4 Sıcak yüzeyler için 
tehlike işareti

5 Dikkat, kullanım 
kılavuzuna göre 
hareket edin

6 Zorunlu etiket - 
ürünü çalıştırmadan 
önce
kullanım kılavuzunu 
dikkatli bir şekilde 
okuyun.
Kullanım kılavuzunun 
elektronik versiyonu 
için web adresi.
Tıbbi Cihaz

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

Tip etiketi

8 Maks. çıkış gücü

9 Eş potansiyel 
bağlama

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

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

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

Topraklama etiketi 
(yalnızca ABD 
ve Kanada için)

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

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

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

11 REF
SN

a
b

Üretim etiketi
a Referans 

numarası
b Seri numarası

12

OCP 0004

INMETRO etiketi 
(yalnızca Brezilya)

13 MET etiketi

14 ANVISA Kayıt 
numarası (yalnızca 
Brezilya)

15 Eğilme tehlikesi

16 UDI Etiketi

Üretim Tanımlayıcı (PI)
Seri numarası
Üretim tarihi

GS1 Veri Matrisi Kodu
Cihaz Tanımlayıcı (DI)������������������

����������
�������������

17
Max. 10.5kg (23.15lb)

Monitör kolu için 
maks. yük

18
Max. 11.5kg (25.35lb)

Optik taşıyıcı 
maksimum yük 
kapasitesi
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F40 zemin standı

1

2

17
18
19 ��

Yatay kol ve sallanır kol F40 / CT40

3

3

4 5 6 7

8, 9

11

10

12

13

16

15

14

max. power output
100  VA T1  A/250  V

TYPE 10448xxx
SN DDMMYYXX

Made in xx

19

21 21

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

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

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

��
����������������������

������������	�������

���� ��������
���������

���	�����������������������

��
�������
�����
����
��������������
�
������������
���
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1 Sistem ağırlık etiketi 
(F40)

2 Taşıma pozisyonu 
(F40 zemin standı)

3 Sıkma riski tehlike 
işareti

4 Video kablosu 
sabitleme noktaları

5

 

Açık

6

 

Kapalı

7
Max. 12.2kg (26.90lb)

Optik taşıyıcı 
maksimum yük 
kapasitesi 

8 Sıcak yüzeyler için 
tehlike işareti

9 Dikkat, kullanım 
kılavuzuna göre 
hareket edin

10 Dikkat, yüksek basınç

11 REF
SN

a
b

Üretim etiketi
a Referans numarası
b Seri numarası

12 MET etiketi

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

Tip etiketleri

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 Zorunlu etiket - 
ürünü çalıştırmadan 
önce
kullanım kılavuzunu 
dikkatli bir şekilde 
okuyun.
Kullanım kılavuzunun 
elektronik versiyonu 
için web adresi.
Tıbbi Cihaz

15 maks. çıkış gücü
100 VA T1 A/250 V

Maks. çıkış gücü

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

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

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

Topraklama etiketi 
(yalnızca ABD ve 
Kanada)

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

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

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

17 ANVISA Kayıt 
numarası (yalnızca 
Brezilya)

18

OCP 0004

INMETRO etiketi 
(yalnızca Brezilya)

19 UDI Etiketi

Üretim Tanımlayıcı (PI)
Seri numarası
Üretim tarihi

GS1 Veri Matrisi Kodu
Cihaz Tanımlayıcı (DI)������������������

����������
�������������

20
Max. 8.5kg (18.74lb)

Monitör kolu  
maks. yük

21 Eğilme tehlikesi
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Leica teleskopik montaj parçası

1

1 Tip etiketleri

  

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 Tasarım
4.1 Leica M822 F20

1

15

12

9

13

14

11

10

4

7

3

2

8

6
5

1 Kontrol ünitesi
2 Yatay kol
3 Sallanır kol
4 XY ünitesi
5 Binoküler tüp
6 İkinci gözlemci için stereo ataşman
7 Tutamaklar

8 Optik taşıyıcı
9 Eğimli kafa
10 Sütun
11 Kaide
12 Video kontrol ünitesi tutucu fikstürü
13 Tutamak
14 Ayak pedalı için süspansiyon kolu
15 Opsiyonel video monitörü ve monitör kolu
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F20 zemin standı

 

2

3

9
10

11
12

13

5

3

6

4

1

78

1 Dokunmatik panel
2 Tutucu kanca (sallanır kolu sabitler)
3 Mafsal hareketini engelleyen frenler (hareket kolaylığını 

düzenler)
4 Tutamaklar
5 Dengeleme düğmesi
6 Güç şalteri
7 Ayak freni bırakma kolu
8 Ayak freni
9 Güç beslemesi
10 Sigorta tutucusu (2× 6.3 AH, zaman gecikmeli)
11 Eş potansiyel bağlama soketi  

Leica M822 cihazını bir eş potansiyel bağlama cihazına 
bağlamak için.  
Bu, müşterinin bina tesisatının bir parçasıdır. 
EN 60601-1 (§ 8.6.7) koşullarına uygun hareket edin.

12 Yedek güç soketi (maks. çıkış gücü 100 VA) 
Kullanım koşulları için bölüm 14.5 bakın.

13 Sigorta tutucusu (1 AH, zaman gecikmeli)

DİKKAT

Yardımcı güç soketine izin verilmeyen ikincil cihazlar 
bağlanması hem cerrahi mikroskoba hem de ikincil cihaza 
zarar verebilir!
	X Yardımcı güç soketine uygun özelliklerde olmayan 

cihazları kesinlikle bağlamayın. Kullanım koşulları için 
bölüm 14.5 bakın.
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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 Sallanır kol
2 XY ünitesi
3 İkinci gözlemci için ataşman
4 Tutamaklar
5 Optik taşıyıcı 
6 Binoküler tüp
7 Eğimli kafa
8 Sütun

9 Kablo tutucusu
10 Kaide
11 Tutamak 
12 Ayak pedalı için süspansiyon kolu
13 Video kontrol ünitesi tutucu fikstürü
14 Kontrol ünitesi
15 Yatay kol
16 Opsiyonel video monitörü ve monitör kolu
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F40 zemin standı

6

3

5

4

2

1

15

7 h 

8

14
13

9 10 11 12

T1AH/250V

1 Sallanır kol durdurucu
2 Dengeleme düğmesi
3 Güç şalteri
4 Dokunmatik panel
5 Tutamak
6 Ayak freni bırakma kolu
7 Ayak freni
8 Güç beslemesi
9 Sigorta tutucusu (2× 6.3 AH, zaman gecikmeli)
10 Cerrahi mikroskop çalışma saati sayacı
11 Eş potansiyel bağlama soketi  

Leica M822 cihazını bir eş potansiyel bağlama cihazına 
bağlamak için. 
Bu, müşterinin bina tesisatının bir parçasıdır. 
EN 60601-1 (§ 8.6.7) koşullarına uygun hareket edin.

12 Uzaktan fren bırakma mekanizması soketi
13 Yedek güç soketi (maks. çıkış gücü 100 VA) 

Kullanım koşulları için bölüm 14.5 bakın.
14 Sigorta tutucusu (1 AH, zaman gecikmeli)

DİKKAT

Yardımcı güç soketine izin verilmeyen ikincil cihazlar 
bağlanması hem cerrahi mikroskoba hem de ikincil cihaza 
zarar verebilir!
	X Yardımcı güç soketine uygun özelliklerde olmayan 

cihazları kesinlikle bağlamayın. Kullanım koşulları için 
bölüm 14.5 bakın.
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4.3 Leica M822 CT40

4

6

7

9

21

12

10

5

8

3

11

1 Kontrol ünitesi
2 Yatay kol
3 Sallanır kol
4 XY ünitesi
5 Binoküler tüp
6 İkinci gözlemci için ataşman
7 Tutamaklar
8 Optik taşıyıcı

9 Eğimli kafa
10 Video kontrol ünitesi tutucu fikstürü
11 Kontrol ünitesi için duvar montajı (opsiyonel)
12 CT40 teleskopik montaj parçası

Tavan montaj mekanizması: 
ekteki kurulum talimatlarına bakın. 



Tasarım

20 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02

CT40 tavan montajı

1

4

2

3

8

76

5

T1AH/250V

h 

9

15
14

10 11 12 13

DİKKAT

Yardımcı güç soketine izin verilmeyen ikincil cihazlar 
bağlanması hem cerrahi mikroskoba hem de ikincil cihaza 
zarar verebilir!
	X Yardımcı güç soketine uygun özelliklerde olmayan 

cihazları kesinlikle bağlamayın. Kullanım koşulları için 
bölüm 14.5 bakın.

1 Dokunmatik panel
2 Güç şalteri
3 Dengeleme düğmesi
4 Sallanır kol durdurucu
5 Uzaktan kumanda
6 Yukarı
7 Aşağı
8 Tutamaklar
9 Güç beslemesi
10 Sigorta tutucusu (2× 6.3 AH, zaman gecikmeli)
11 Cerrahi mikroskop çalışma saati sayacı
12 Eş potansiyel bağlama soketi  

Leica M822 cihazını bir eş potansiyel bağlama cihazına 
bağlamak için.  
Bu, müşterinin bina tesisatının bir parçasıdır. 
EN 60601-1 (§ 8.6.7) koşullarına uygun hareket edin.

13 Uzaktan fren bırakma mekanizması soketi
14 Yedek güç soketi (maks. çıkış gücü 100 VA) 

Kullanım koşulları için bölüm 14.5 bakın.
15 Sigorta tutucusu (1 AH, zaman gecikmeli)
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4.4 Leica M822 Optik taşıyıcı

• Entegre aydınlatmalı optik taşıyıcı
• Sol ve sağ tarafa değiştirilebilir asistan arayüzü
• Baş cerrah arayüzü

Leica Aksesuarların fonksiyonları, ilgili kullanım 
kılavuzlarında açıklanmıştır.
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5 Fonksiyonlar
5.1 Aydınlatma

1 2

Cerrahi mikroskop Leica M822 için aydınlatma bir ana ışık (1) ve bir 
OttoFlex™ ışık (2) ile gerçekleştirilir. Bunlar optik taşıyıcıda yer alır.
Ana ışık (1) için bir LED bulunur. OttoFlex™ ışık için iki özdeş ampul 
bulunur. Kullanılan lambada arıza olması durumunda, hızlı 
değiştirmeli lamba yuvası kullanılarak diğer lamba seçilebilir.

5.2 Dengeleme sistemi

1 2 3

M822 dengelenmiş cerrahi mikroskop ile optik taşıyıcıyı 
döndürmeden ve düşürmeden istediğiniz pozisyona alabilirsiniz.
Dengeleme sonrasında, ameliyat sırasında tüm hareketleri hafif 
kuvvet uygulayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Dengeleme, sallanır koldaki gaz yayı (2) kullanılarak yapılır. 
Hareketler, döner düğme (1) ile ayarlanır.
Durdurucu (3) sallanır kolu serbest bırakıp kilitler.

5.3 Elektromanyetik fren

M822 ancak frenleri serbest bırakıldığında hareket 
ettirilebilir.
	X Frenler kilitli iken herhangi bir hareket 

gerçekleştirmeyin.

M822 F40 cerrahi mikroskop, standın ve cerrahi mikroskobun 
hareketlerini durduran 4 elektromanyetik frene sahiptir. 
Tutamakların döndürülmesi ile çalışır.
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6 Kumandalar
6.1 Kontrol ünitesi
Terminaller

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Leica servis arayüzü
2 Dokümantasyon kumandası
3 Kamera kumandası
4 Dahili CAN 1
5 Dahili CAN 2
6 Harici CAN 

Buraya yalnızca Leica Microsystems, Medical Division 
tarafından onaylanmış cihazlar bağlanabilir.

7 Ayak Pedalı 1
8 Ayak Pedalı 2 

Buraya yalnızca Leica Microsystems, Medical Division 
tarafından teslim edilmiş ayak pedalları bağlanabilir.

9 ADF Ek Fonksiyon 1
10 ADF Ek Fonksiyon 2 

AD.F. 1 ve 2, 24 V/2 A geçişli dijital röle çıkışlarıdır. 

Çalıştırma sırasında olabilecek arızaları önlemek üzere CAN 
ve ayak pedalı için sadece birlikte verilen kabloları kullanın.
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6.2 Leica M822 cerrahi mikroskoplar

�

��

�

�

�

�

�

�
�

��

��

��

��

1 XY ters çevirme göstergeli büyütme ekranı
2 Odak sıfırlama
3 XY sıfırlama
4 Eğim tahriki (motorlu) için döner düğme
5 Tutamaklar
6 Lens
7 Manuel büyütme acil tahriki
8 Hızlı değiştirmeli lamba yuvası
9 Lamba kapağı açıcı 

10 Koaksiyal OttoFlex™ aydınlatma/yarıklı aydınlatıcı geçiş tuşu
11 Yarıklı aydınlatıcının harici güç kaynağı için soket 

Buraya yalnızca Leica Yarıklı Aydınlatıcı bağlanabilir.
12 CAN veri yolu 

Buraya yalnızca Leica Microsystems, Medical Division 
tarafından verilen aksesurlar bağlanabilir.

13 OCF "Optics Carrier Functions" 
Buraya yalnızca Leica Yarıklı Aydınlatıcı, Oculus SDI veya diğer 
Leica cihazları bağlanabilir.
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6.3 Ayak pedalı ve tutamaklar

Ayrıca bkz. Kablosuz Ayak Pedalı Kullanım kılavuzu, 
14 fonksiyonlar.

Ayak pedalı ve tutamaklar, her bir kullanıcı için 
konfigürasyon menüsü üzerinden tek tek yapılandırılabilir 
(bkz. bölüm 9.4.4 ve bölüm 9.4.8).

6.3.1 Standart konfigürasyon "Cataract"

Y+

Y–

X– X+

Ana ışık+ 

Odak+

Büyütme+

Ana ışık– OttoFlex Işık–

Büyütme–

Odak–

OttoFlex Işık+

Tutamaklar

Seçilen Fren:

Tüm Frenler

Seçilen Fren:

Tüm Frenler

6.3.2 Standart konfigürasyon "Retina"

Y+

Y–

X– X+

XY Ters Çevirme

Odak+

Büyütme+

Ana Işık Açık/Kapalı OttoFlex Açık/Kapalı

Büyütme–

Odak–

OCF1 Pulse

Tutamaklar

Seçilen Fren:

Tüm Frenler

Seçilen Fren:

Tüm Frenler
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7 Ameliyat öncesi hazırlık
7.1 Taşıma

UYARI

Aşağıdaki sebeplerle yaralanma riski doğurabilir:
• kol sisteminin kontrolsüz lateral hareketi,
• standın eğilmesi,
• hafif ayakkabılı ayakların taban muhafazasının altında 

sıkışması.
	X Taşıma durumunda daima önce M822 cerrahi 

mikroskobu taşıma pozisyonuna alın. 
	X Cihaz uzatılmış haldeyken standı kesinlikle hareket 

ettirmeyin. 
	X Cihazın veya OP ekipmanının yerdeki kablolara 

takılmasını engelleyin. 
	X M822 cerrahi mikroskobu daima itin; kesinlikle geri 

çekmeyin.

DİKKAT

Cerrahi mikroskop uyarı vermeden hareket edebilir.
	X  Sistemi hareket ettirmediğinizde daima ayak frenini 

kilitleyin.

NOT
Taşıma sırasında M822 cerrahi mikroskoba zarar riski.
	X Cihaz uzatılmış haldeyken standı kesinlikle hareket ettirmeyin.
	X Cihazın veya OP ekipmanının yerdeki kablolara takılmasını 

engelleyin. 

NOT
Kontrolsüz döndürme sebebiyle M822 cerrahi mikroskoba zarar riski.
	X Freni indirirken tutamakları tutun.

M822 ancak frenleri serbest bırakıldığında hareket 
ettirilebilir.
	X Frenler kilitli iken herhangi bir hareket 

gerçekleştirmeyin.

7.1.1 Leica M822 F20'nin taşınması

Taşıma pozisyonu

Taşıma işlemi öncesinde daima Leica M822 F20 cerrahi mikroskobu 
taşıma pozisyonuna geri döndürün.
	X Güç kablosunu çıkarıp emniyete alın.
	X Durdurucuyu (1) çekin ve yatay pozisyona döndürün.
	X Durdurucu devreye girene kadar sallanır kolu yukarı ve aşağı 

yönde hareket ettirin.
	X Mafsal hareketini engelleyen frenleri (2) açın.
	X Sallanır kolu taşıma pozisyonuna getirin.

1

2

3

4

	X Mafsal hareketini engelleyen frenleri (2) sıkıştırın.
	X Kontrol ünitesini XY ünitesine doğru çevirin.
	X Ayak pedalını (3) süspansiyon cihazına asın.
	X Ayak frenlerini serbest bırakmak için ayak freni bırakma kolu 

üzerine ayağınızla bastırın.
	X Leica M822 F20'yi tutamaktan (4) tutarak hareket ettirin.
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7.1.2 Leica M822 F40'nin taşınması

Taşıma pozisyonu

Taşıma işlemi öncesinde daima Leica M822 F40 cerrahi mikroskobu 
taşıma pozisyonuna geri döndürün.
	X Güç kablosunu çıkarıp emniyete alın.
	X Durdurucuyu (1) çekin ve dikey pozisyona döndürün.
	X Frenleri bırakmak üzere her iki tutamağı tutun ve çevirin 

("All Brakes"). 
	X Durdurucu devreye girene kadar sallanır kolu yukarı ve aşağı 

yönde hareket ettirin.
	X Sallanır kolu taşıma pozisyonuna getirin.

1

2

3

4

	X Tutamakları tekrar serbest bırakın.
	X Kontrol ünitesini XY ünitesine doğru çevirin.
	X Ayak pedalını (3) süspansiyon cihazına asın.
	X Ayak frenlerini serbest bırakmak için ayak freni bırakma kolu (4) 

üzerine ayağınızla bastırın.
	X Leica M822 F20'yi tutamaktan (2) tutarak hareket ettirin.

Kontrol ünitesi ekranının XY ünitesiyle çarpışmamasına 
dikkat edin!

7.2 Optik aksesuarların takılması

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur.
	X Ameliyattan önce stanttaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın. 
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X M822'i tekrar teçhiz ettikten sonra dengeleyin. 
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken frenleri indirmeyin. 
	X Ameliyat sırasında cihazı tekrar teçhiz ederken ilk önce 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.
	X Hasta üzerinde kesinlikle dengeleme yapmayın.
	X Her ameliyat öncesinde optik bileşenlerin ve 

aksesuarların yeterince güvenli olduğundan ve 
sabitlendiğinden emin olun.

	X Optik aksesuarlar temiz, tozsuz ve kirsiz olmalıdır.
	X Aksesuarlar, Leica M822 üzerine yalnızca mafsal 

hareketini engelleyen frenler sıkılmış ve sallanır kol 
kilitli durumdayken takılmalıdır, bkz. bölüm 7.9 ve 
bölüm 7.10.

7.2.1 Objektiflerin takılması

	X Objektifi mikroskoba takın (sağdan dişlidir).
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7.2.2 Binoküler tüp yerleştirme

UYARI

Düşen parçalar sebebiyle yaralanma riski söz konusudur!
	X Her ameliyat öncesinde optik bileşenlerin ve 

aksesuarların yeterince güvenli olduğundan ve 
sabitlendiğinden emin olun.

	X Optik aksesuarlar temiz, tozsuz ve kirsiz olmalıdır.
	X Optik taşıyıcı üzerindeki sıkma vidasını (1) gevşetin.
	X Koruyucu kapağı çıkarın.
	X Binoküler tüpü (3) montaj halkası içine sağlamca yerleştirin.
	X Sıkma vidasını sıkıştırın (1).

3

Işın demeti ayırıcısının takılması

�

	X Optik taşıyıcı üzerindeki sıkma vidasını (1) gevşetin.
	X Işık ayırıcıyı montaj halkası içine yerleştirin ve sıkma vidasını 

sıkıştırın.

UYARI

Düşen parçalar sebebiyle yaralanma riski söz konusudur!
	X İşlemden önce optik taşıyıcıdaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Cihazı, operasyon alanı üzerindeyken kesinlikle yeniden 

dengelemeyin veya üzerine optik parça ve aksesuar 
eklemeyin.
	X Ameliyat öncesinde optik bileşenlerin ve aksesuarların 

düzgün şekilde takıldığından emin olun.
	X Ameliyat sırasında cihazı tekrar teçhiz ederken ilk önce 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.

İkinci gözlemci için ataşman takılması

2

1

	X İkinci gözlemci için ataşmanı ışık ayırıcıya yerleştirin.
	X İkinci gözlemci için ataşmanı gerektiği şekilde hizalayın.
	X Tüpü (2) takın ve tırtıklı halkayı (1) kullanarak görüntüyü 

ayarlayın.

Tüpün takılması
	X Işık ayırıcıyı ve ikinci gözlemci için ataşmanı tutan sıkma vidasını 

gevşetin ve koruyucu kapağı çıkarın.
	X Tüpü dikkatle yerleştirip sıkma vidasını sıkıştırın.

Göz merceklerini takma
	X Okülerleri sabitleme halkaları ile tüplere sabitleyin.

Döndürülebilir ışın demeti ayırıcısının takılması 

�

	X Sıkma vidasını çıkarın.
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	X Başsız vidayı (2) takın.
	X Döndürülebilir ışın demeti ayırıcısını montaj halkası içine üstten 

yerleştirin.
	X Başsız vidayı (2) sıkın.

7.3 Binoküler tüp ayarı
7.3.1 Gözbebekleri arası mesafe ayarı
	X Gözbebekleri arasındaki mesafeyi, 55 mm ila 75 mm arasında 

bir değere ayarlayın.
	X Ayar tekerleğini (2) kullanarak gözbebekleri arasındaki mesafeyi 

dairesel görüntü alanı görünecek şekilde ayarlayın.

1

2

Bu işlem her kullanıcı için sadece bir kez yapılmalıdır. 
Ölçülen değer, (1) "User Settings" menüsündeki "Tube 
Settings" altında her kullanıcı için kaydedilebilir (bkz 
sayfabölüm 9.4.9). 
Kaydedilen değer "Show Settings" tuşu ile okunabilir.

7.3.2 Eğim ayarı
	X İki elinizle binoküler tüpleri tutun.
	X Rahat bir görüntü pozisyonuna ulaşana kadar binoküler tüpü 

yukarı veya aşağı eğin.

7.4 Oküler ayarı
7.4.1 Kullanıcılar için diyoptri ayarlarının 

belirlenmesi/yapılması
Her oküler için +5 ila –5 arasında ayrı diyoptri ayarları sürekli olarak 
yapılabilir. Diyoptri, her iki göz için de ayrı ve tam olarak 
ayarlanmalıdır. Sadece bu yöntemle görüntü tüm zoom alanında 
odak içinde kalır = eş odaklı.
Cerrahi mikroskop, her iki göz için de diyoptri ayarları doğru iken 
yorulmaya karşı yüksek direnç sağlar.

Ortak odaklı ayarlanmış mikroskop, seçilen büyütmeye 
bakılmaksızın asistanın görüşünün ve monitördeki 
görüntünün daima keskin olmasını sağlar.

	X Minimum büyütmeyi seçin.
	X Çalışma mesafesinde lensin altına keskin konturlu düz bir deney 

nesnesi yerleştirin.
	X Mikroskobu odaklayın.
	X Maksimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Mikroskobu odaklayın.
	X Minimum büyütmeyi ayarlayın.

	X Okülerlere bakmadan iki göz lensini de +5 diyoptri olarak 
ayarlayın.
	X Deney nesnesi keskin odakta görünene kadar yavaşça okülerleri 

birer her göz için –5'e doğru döndürün.
	X En yüksek büyütmeyi seçip keskinliği kontrol edin.

Bu işlem her kullanıcı için sadece bir kez yapılmalıdır. 
Ölçülen değer, "User Settings" menüsündeki "Tube Settings" 
altında her kullanıcı için kaydedilebilir (bkz bölüm 9.4.9).
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7.4.2 Göz bebeği mesafesi ayarı

	X İstenen mesafeye ulaşana kadar oküler lastiklerini yukarı veya 
aşağı döndürün.

7.4.3 Ortak odak kontrolü
	X Çalışma mesafesinde objektifin altına keskin konturlu düz bir 

deney nesnesi yerleştirin.
	X Deney nesnesini gözlemleyerek tüm aralıkta büyütme yapın.

Tüm büyütme oranlarında görüntü keskinliği aynı 
kalmalıdır. Aksi takdirde, okülerlerin diyoptri ayarlarını 
kontrol edin.

7.5 Dokümantasyon aksesuarlarının 
takılması

UYARI

Düşen parçalar sebebiyle yaralanma riski söz konusudur!
	X Ameliyattan önce optik taşıyıcıdaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Cihazı, operasyon alanı üzerindeyken kesinlikle yeniden 

dengelemeyin veya üzerine optik parça ve aksesuar 
eklemeyin.
	X Yeniden teçhiz etme öncesinde her zaman sallanır kolu 

kilitleyin.
	X Ameliyattan önce optik bileşenlerin ve aksesuarların 

doğru şekilde yerleştirildiğini ve güvenli şekilde 
sabitlendiğini kontrol edin.
	X Ameliyat sırasında cihazı değiştirmeden önce, 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.

1

2

1 Büyütme ayarı
2 Odaklama düğmesi

Fototüpün takılması
	X Fototüpü 0° asistan ataşmanına ait dokümantasyon 

portuna veya ışık ayırıcıya sabitleyin.
	X Kamerayı, fototüpte adaptörle birlikte emniyete alın. 

Sıkma vidasını sıkıştırın.
Video aksesuarlarının listesi için 10.3 bölümüne bakın



Ameliyat öncesi hazırlık

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02 31

7.6 Dokümantasyon aksesuarlarının seçimi
Mesafeye göre video adaptörü
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7.7 Leica Yarıklı Aydınlatıcının 
ayarlanması

7.7.1 Leica Yarıklı aydınlatıcının kullanımına ait 
genel emniyet bilgileri

• Yarıklı aydınlatıcıyı takarken ve kullanırken kabloların 
kıvrılmasını engelleyin.

• Yarıklı aydınlatıcıyı takarken kilidin güvenli bir şekilde 
oturduğundan emin olun.

• Yarıklı aydınlatıcıyı yalnızca uzman personelin kullanmasına izin 
verilir.

• Yarıklı aydınlatıcı ile çalışırken parmaklarınızı ezmemeye dikkat 
edin.

7.7.2 Kol uzatmasının takılması
	X Sallanır kolu yerine kilitleyin.
	X 2 vidayı (2) gevşetin ve hızlı değiştirmeli lamba yuvası için kolu 

(1) çıkarın.

	X Kol uzatmasını (3) 2 vidayı (4) kullanarak takın.

7.7.3 Ara plakasının takılması
	X Ara plakasını (5) vida (6) ile takın.



Ameliyat öncesi hazırlık

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02 33

7.7.4 Uzatma plakasının sabitlenmesi
	X Uzatma plakasını (8) 2 M6×20 vida (9) ve 2 M6×12 vida (10) 

ile ara plakasına vidalayın.

7.7.5 Yarıklı aydınlatıcının sabitlenmesi

UYARI

Düşen parçalar sebebiyle yaralanma riski söz konusudur!
	X İşlemden önce optik taşıyıcıdaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Cihazı, operasyon alanı üzerindeyken kesinlikle yeniden 

dengelemeyin veya üzerine optik parça ve aksesuar 
eklemeyin.
	X Ameliyat öncesinde optik bileşenlerin ve aksesuarların 

düzgün şekilde takıldığından emin olun.
	X Ameliyat sırasında cihazı tekrar teçhiz ederken ilk önce 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.
	X Her ameliyat öncesinde optik bileşenlerin ve 

aksesuarların yeterince güvenli olduğundan ve 
sabitlendiğinden emin olun.

Kilidin güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.

	X Sıkma vidasını (7) gevşeterek yarık lambasını (14) kılavuzun (13) 
içine kaydırın.
	X Sıkma vidasını sıkıştırın (7).

Güç beslemesi ve kontrol sinyalleri kılavuzdaki (13) hızlı açılan 
tutturucu ile yarıklı aydınlatıcıya bağlanır.

Yarıklı aydınlatıcı sadece 200 mm çalışma mesafesine (ÇM) 
sahip bir objektifle (10445937) kullanılabilir.

	X İkili kablonun 3 uçlu fişini optik taşıyıcının harici güç beslemesi 
soketine (11) takın.
	X İkili kablonun 5 uçlu fişini optik taşıyıcının OCF soketine (12) 

takın.

Her zaman elinizde 50 W gücünde bir yedek lamba olmasına 
dikkat edin.

UYARI

Yanık tehlikesi!
	X Lamba gövdesi ve kapağı kullanım sırasında ısınabilir.

Lamba değişimi için yarıklı aydınlatıcı çıkarılmalıdır.
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7.7.6 Yarıklı aydınlatıcının ayarlanması
	X Ayak pedalını kullanarak yarıklı aydınlatıcıyı orta pozisyona 

getirin.

Yarıklı aydınlatıcıyı sağa (sağ Slitlamp) ve sola (sol Slitlamp) 
hareket ettirmek için Sol Slitlamp ve Sağ Slitlamp 
fonksiyonlarını kullanılan ayak pedalına atayın.

	X Prizmayı (17) orta pozisyona döndürün.
	X Prizmayı her iki yönden uç pozisyona (15) döndürün ve 

büyütmeyi, yarık resim alanı içinde solda ve sağda kalacak 
şekilde ayarlayın.

Prizmanın uç pozisyonları arasında yarık resmi ve diyafram kenarı 
açısından yanal ayarlamada göze çarpan bir fark olmadığını kontrol 
edin.

Kemer biçimli parçanın sol ve sağ uçlarında doktorun 
konumlarını ayrı olarak ayarlayabileceği iki adet 
kilitlenebilen durdurucu (16) bulunur. Bir durdurucuya 
ulaştığınız zaman ayak pedalına tekrar basarak üzerinden 
atlayabilirsiniz.

7.7.7 Acil durumda çalıştırma
Prizmanın motoru çalışmazsa prizmayı elle hareket ettirebilirsiniz.

7.7.8 Yarıklı aydınlatıcının çıkarılması

Yarıklı aydınlatıcının çıkarılması sırasında durdurucuların 
(16) her ikisinin de alt pozisyonda olduğundan emin olun.

7.7.9 Leica Yarıklı aydınlatıcının takılması

DİKKAT

Hareketli parçalar nedeniyle ezilme tehlikesi! 
Yarıklı aydınlatıcının motorlar tarafından hareket ettirilen 
parçaları doğru kullanılmadığı takdirde parmakların veya 
elin ezilmesine neden olabilir.
	X Yarıklı aydınlatıcı ile çalışırken parmaklarınızı ezmemeye 

dikkat edin.

	X  Yarıklı aydınlatıcıyı etkinleştirmek için optik taşıyıcı üzerindeki 
koaksiyal OttoFlex™ aydınlatıcı/yarıklı aydınlatıcı (1) değiştirme 
tuşuna basın.

Kontrol ünitesi üzerinde görünen adın "Slitlamp" (2) olarak 
değişmesi, yarıklı aydınlatıcının aktif olduğunu gösterir.

2
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7.7.10 Yarıklı aydınlatıcı parlaklığının ayarlanması

UYARI

Göz yaralanması riski! 
Yarıklı aydınlatıcının ışık kaynağı hasta için çok parlak 
olabilir.
	X Yarıklı aydınlatıcıyı çalıştırmadan önce ışığını kısın.
	X Görüntü, ameliyat yapan doktor için optimum düzeyde 

aydınlanana kadar parlaklığı kademeli olarak artırın.

	X Yarıklı aydınlatıcıyı açmak veya kapatmak için ayak pedalındaki 
OttoFlex ON/OFF fonksiyonunu kullanın.
	X Parlaklığı ayarlamak için,  veya  tuşlarına basın veya 

doğrudan "Slitlamp" parlaklık çubuğunu kullanın.

 veya  tuşuyla parlaklık 1 değerlik artışlarla 
ayarlanabilir. Parlaklık, tuşları sürekli olarak basılı tutarak 
maksimum veya minimum değere ulaşana veya basmayı 
durdurana kadar 2 değerlik artışlarla ayarlanabilir.

	X Yarıklı aydınlatıcının parlaklığı ayak pedalındaki OttoFlex +/– 
fonksiyonu ile de değiştirilebilir.

7.7.11 Yarıklı aydınlatıcının hareket ettirilmesi
	X Yarıklı aydınlatıcıyı sağa (sağ Slitlamp) ve sola (sol Slitlamp) 

hareket ettirmek için Sol Slitlamp ve Sağ Slitlamp 
fonksiyonlarını kullanılan ayak şalterine atayın.

veya
	X Yarıklı aydınlatıcıyı sağa veya sola hareket ettirmek için el 

düğmesini (2) kullanın.

Yarık genişliğinin ayarlanması
Yarığın genişliği, yarık lambasının gövdesi üzerindeki kol (3) ile 
ayarlanabilir.

Yarık genişlikleri 0,01 ile 14 mm arasında ayarlanabilir.  
Yarık yüksekliği 14 mm'dir.

7.7.12 Oculus SDI'nin bağlanması

	X SDI'nin fişini yarıklı aydınlatıcının soketine (5) takın.
	X SDI ve yarıklı aydınlatıcı arasında geçiş yapmak için döner 

düğmeyi (4) kullanın.
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7.7.13 Yarık tüpü için steril kapaklar
Yarıklı aydınlatıcının yarık tüpü steril kapak (6) ile, yarık genişliği 
ayarlama kolu ise steril kapak (7) ile korunabilir.

3

4

7.7.14 Göz cerrahisi sırasında fototoksik retina 
hasarı (yarık aydınlatma)

UYARI

Uzun süre maruz kalmaya bağlı göz hasarı! 
Cihazın ışığı zararlı olabilir. Maruz kalma süresinin 
uzamasına bağlı olarak göz hasarı riski artar. 
	X Bu cihazın ışığına maruz kalma sırasında tehlike referans 

değerlerinin üzerine çıkmayın. 
Maksimum çıkış gücündeyken bu cihazın ışığına 
2,7 dakikadan daha uzun süre maruz kalınması bu 
maruziyet sınırlarının aşılmasına neden olur.

Aşağıdaki tabloda izin verilen ameliyat süreleri ve yarık genişliğinin 
daraltılması sonucu uygulanabilecek uzatmalar verilmiştir:

Yarık genişliği 
[mm]

Süre [min.]

>6 2.7

5 3.0

4 3.9

3 4.5

2 7.6

1 15.1

	X Hastayı korumak için aşağıdaki güvenlik önlemlerini uygulayın:
• Kısa maruz kalma süreleri
• Düşük parlaklık ayarları
• Ameliyata ara verildiğinde ışığı kapatın.

Parlaklığın ameliyat için gereken minimum düzeye ayarlanması 
önerilir.

• Yeni doğanlar, göz mercekleri UV koruma perdesine sahip bir 
yapay mercekle değiştirilmemiş afaki hastaları, küçük çocuklar 
ve göz hastalığı olan kişiler daha büyük risk altındadır.

• Hastanın son 24 saat içinde aynı veya parlak görünür ışık 
kaynağı kullanan farklı bir oftalmolojik cihaza maruz kalması 
durumunda da risk artar.

• Bu risk özellikle gözün retina fotoğraf tekniğiyle incelenmesi 
durumunda geçerlidir.

• Bir uygulamada hangi ışık yoğunluğunun kullanılacağı 
konusunda vakaya göre karar verilmelidir.

• Her durumda cerrahın uygulanacak parlaklık konusunda bir risk-
fayda analizi yapması gerekir.

• Cerrahi mikroskop kullanımında retina hasarı riskini minimuma 
indirme konusundaki tüm çabalara rağmen yaralanma olayları 
hala meydana gelebilir.

• Foto kimyasal retina hasarı, zor oftalmolojik işlemler sırasında 
göz yapılarını görülebilir hale getirmek için parlak ışık kullanma 
ihtiyacından kaynaklanan olası bir komplikasyondur.

7.8 Geniş açılı gözlem sistemi 
(ör. Oculus)

UYARI

 Tavan montaj parçasının motorlu olarak ayarlanması 
sırasında geniş açılı gözlem sistemleri gibi aksesuarlar 
kullanımı nedeniyle çalışma mesafesinin değişerek 
140 mm'lik minimum değerin altına düşmesi durumunda 
hastanın yaralanma riski mevcuttur.
	X Tavan montaj parçasını yukarı veya aşağı hareket ettiren 

ayak pedalı fonksiyonu, çalışma mesafesinin 140 mm'lik 
minimum değerin altına düşmesine neden olan 
aksesuarlarla birlikte kullanılamaz.
	X Yukarı/aşağı hareketler öncesinde her zaman hareket 

aralığında herhangi bir engel bulunmadığını kontrol 
edin.

	X  SDI kontrol kablosunun (10448163) 7 uçlu fişini optik taşıyıcının 
OCF soketine takın.
	X SDI güç besleme kablosunun (10448162) 5 uçlu fişini optik 

taşıyıcının CAN soketine takın.
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	X BIOM adaptörünü optik taşıyıcının altına vidalayın.
	X Sıkma vidasını gevşeterek BIOM'u kılavuz içine kaydırın ve sıkma 

vidasını yeniden sıkıştırın.

Geniş açılı gözlem sistemini OCF1, BIOM Focus + ve BIOM 
Focus – fonksiyonlarını atamış olduğunuz Leica ayak 
pedalını kullanarak kontrol edebilirsiniz: 
İnverter açık/kapalı  OCF1 Pulse 
BIOM yukarı odaklama  BIOM Focus + 
BIOM aşağı odaklama  BIOM Focus –

• "XY Reverse + OCF1" fonksiyonunu seçerseniz aynı anda 
hem geniş açılı gözlem sistemi açılır hem de X ve Y 
hareket yönleri ters çevrilir.

• SDI, Leica M822'nin optik taşıyıcısı üzerine doğrudan 
monte edilir. Ayrıca ışın demeti ayırıcı kullanılacaksa SDI 
üzerine takılırken stereo adaptör (10446992) 
kullanılmalıdır.

• Daha fazla bilgi için OCULUS üreticisinin çalıştırma 
talimatlarına bakın (SDI/BIOM = OCULUS'a ait ticari 
adlardır).

7.9 Stand ayarları (F20)
7.9.1 Sallanır kolun serbest bırakılması

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı doğru hareketinden dolayı 
yaralanma riski
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X Yeniden teçhiz etme işleminden sonra sallanır kol 

üzerindeki mikroskobu her zaman yeniden dengeleyin.

	X Mikroskobu sıkıca tutun.
	X Durdurucuyu (3) çekin ve dikey pozisyona döndürün.

Sallanır kol serbest bırakılmıştır.

1

1

3

2

7.9.2 Sallanır kolun dengelenmesi
	X Mikroskobun yukarı veya aşağı yönde hareket edip etmediğini 

kontrol edin.
Mikroskop aşağı hareket ediyorsa:
	X Döner düğmeyi (2) saat yönünde çevirin.

Mikroskop yukarı hareket ediyorsa:
	X Döner düğmeyi (2) saat yönünün tersine çevirin.

7.9.3 Mafsal hareketini engelleyen frenleri 
ayarlama

Mikroskoptaki tüm mafsallarda ve stand üzerinde mafsal hareketini 
engelleyen frenler bulunur; bu frenler mafsalın hareketini 
kolaylaştırır veya zorlaştırır.
Mafsalın hareketini kolaylaştırmak için:
	X Siyah renkli fren düğmesini (1) gevşetin.

Mafsalın hareketini zorlaştırmak için:
	X Siyah renkli fren düğmesini (1) sıkıştırın.

7.9.4 Sallanır kolun kilitlenmesi

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur!
	X Sallanır kolu her zaman kilitleyin:

• mikroskop taşınırken
• yeniden teçhiz edilirken.

	X Sallanır kolu yaklaşık olarak yatay pozisyona getirin.
	X Durdurucuyu (3) yatay pozisyona çevirin.
	X Taşıma kilidi oturuncaya kadar sallanır kolu yukarı ve aşağı 

yönde hareket ettirin.
Sallanır kol kilitlenmiştir.
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7.10 Stand ayarları (F40, CT40)
7.10.1 Sallanır kolun dengelenmesi

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı doğru hareketinden dolayı 
yaralanma riski
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X Yeniden teçhiz etme işleminden sonra sallanır kol 

üzerindeki mikroskobu her zaman yeniden dengeleyin.

1 2

	X Sallanır kolu serbest bırakın (aşağı bakın).
	X Mikroskobu kollarından tutun.
	X Frenleri bırakmak üzere bir kolu çevirin (Tüm Frenler).
	X Mikroskobun yukarı veya aşağı yönde hareket edip etmediğini 

kontrol edin.
Mikroskop aşağı hareket ediyorsa:
	X Döner düğmeyi (1) saat yönünde çevirin.

Mikroskop yukarı hareket ediyorsa:
	X Döner düğmeyi (1) saat yönünün tersine çevirin.

7.10.2 Sallanır kolun kilitlenmesi

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur!
	X Sallanır kolu her zaman kilitleyin: 

• mikroskop taşınırken 
• yeniden teçhiz edilirken.

NOT
Kontrolsüz döndürme sebebiyle Leica M822 F40 cerrahi mikroskoba 
zarar riski bulunmaktadır!
	X "All Brakes" fonksiyonunu çalıştırmadan önce kolları sıkıca 

kavrayın.

	X Durdurucuyu (2) çekin ve dikey pozisyona getirin.
	X Frenleri bırakmak üzere her iki kolu tutamağı ve çevirin (All 

Brakes).
	X Taşıma kilidi oturuncaya kadar sallanır kolu yukarı ve aşağı 

yönde hareket ettirin.
Sallanır kol kilitlenmiştir.

7.10.3 Sallanır kolun serbest bırakılması

NOT
Kontrolsüz döndürme sebebiyle Leica M822 F40 cerrahi mikroskoba 
zarar riski bulunmaktadır!
	X "All Brakes" fonksiyonunu çalıştırmadan önce kolları sıkıca 

kavrayın.

	X Frenleri bırakmak üzere bir kolu kavrayıp çevirin.
	X Aynı zamanda, durdurucuyu çekin ve yatay pozisyona getirin. 

Sallanır kol serbest bırakılmıştır.

Gerekiyorsa sallanır kolu yeniden dengeleyin.
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7.10.4 Frenlerin serbest bırakılması

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur!
	X  Ameliyattan önce stanttaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın.
	X Ameliyat sırasında ayarların değiştirilmesi gerekirse ilk 

önce mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.
	X Mikroskobun yeniden teçhiz edilmesi gerekiyorsa bunu 

ameliyattan önce yapın.
	X Yeniden teçhiz etme öncesinde her zaman sallanır kolu 

kilitleyin.
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken kolları kullanmayın ve 

frenleri indirmeyin.

1

2

Frenler, mevcut kullanıcı için özel olarak konfigüre 
edilmediyse kolları aşağıdaki biçimde çevirerek frenler 
serbest bırakılabilir:

	X Geriye doğru çevirin (2) ve tutun: Seçilen frenler serbest bırakılır
	X İleriye doğru çevirin (1) ve tutun: Tüm frenler serbest bırakılır

"User Settings" menüsünde her bir kullanıcı için kollara en 
fazla 4 fonksiyon atanabilir. "All Brakes" fonksiyonu en az bir 
defa seçilmelidir (bkz. bölüm 9.4.8).

Frenler uzaktan fren bırakma ile de bırakılabilir.

RE
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E 
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	X Uzaktan fren bırakma tuşunu basılı tutun.
Stand üzerindeki tüm frenler serbest bırakılmış durumdadır.

7.10.5 CT40 tavan montaj parçasının kaldırılması 
ve indirilmesi

CT40 tavan montaj parçası elektrikli olarak kaldırılabilir ve 
indirilebilir. Bu fonksiyonlar uzaktan kontrol ünitesinin düğmeleri 
ile kontrol edilebilir.
Teleskopik kolu istenen yüksekliğe getirin:

	X "Up" tuşu: Teleskopik kolu kaldırır.
	X "Down" tuşu: Teleskopik kolu indirir.

1 2

Sabit yük koşullarında teleskop 10 dakikalık bir süre içinde 
1 dakikadan fazla çalıştırılamaz. 2 dakika kesintisiz 
çalıştırma sonrasında entegre sıcaklık anahtarı Leica CT40 
teleskopik montaj parçasının motorunu devre dışı bırakır.

"Up" veya "Down" tuşu sıkışmışsa, hareketi durdurmak için 
lütfen ters yöne çevirin. 
"Up" ve "Down" tuşlarına aynı anda basılırsa motor hareket 
etmez.

7.10.6 CT40 tavan montaj parçasının acil durdurma 
fonksiyonunun test edilmesi

	X CT40 tavan montaj parçasını aşağı hareket ettirin.
	X "Up" ve "Down" tuşlarına aynı anda basın.

CT40 tavan montaj parçasının durması gerekir.
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7.11 Ameliyat masası üzerinde 
konumlandırma

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı hareketi sebebiyle yaralanma 
riski söz konusudur.
	X Ameliyattan önce stanttaki tüm hazırlıkları ve 

ayarlamaları tamamlayın. 
	X Ameliyat bölgesi üzerindeyken aksesuarları kesinlikle 

değiştirmeyin ve mikroskobu tekrar dengelemeye 
çalışmayın.
	X Aksesuar değiştirmeden önce daima M822 ürününü 

kilitleyin. 
	X M822'i tekrar teçhiz ettikten sonra dengeleyin. 
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken frenleri indirmeyin. 
	X Ameliyat sırasında cihazı tekrar teçhiz ederken ilk önce 

mikroskobu ameliyat bölgesinden uzaklaştırın.
	X Hasta üzerinde kesinlikle dengeleme yapmayın.
	X Kullanım kılavuzundaki güvenlik notlarına bakın.
	X Mikroskop hasta üzerindeyken tavan montaj parçasının 

aşağı / yukarı hareketini kullanmayın.

NOT
Kontrolsüz döndürme sebebiyle Leica M822 F40 cerrahi mikroskoba 
zarar riski bulunmaktadır!
	X "All Brakes" fonksiyonunu çalıştırmadan önce kolları sıkıca 

kavrayın.

M822, ameliyat masasına rahatlıkla konumlandırılabilir ve kafa 
veya omurgadaki operasyonlar için farklı imkanlar sunar.
M822, uzun ve yüksek kol sistemi sayesinde bu büyük pozisyon 
aralığına sahiptir.
	X Leica M822 F40 ve Leica M822 F20 cerrahi mikroskopları taşıma 

pozisyonuna alın (bkz. bölüm 7.1).
	X Ayak frenlerini indirin (bkz. bölüm 7.1).
	X M822 cerrahi mikroskobu, kolu kullanarak dikkatli bir şekilde 

ameliyat masasında uygun çalışma pozisyonuna getirin.

Konumlandırma seçenekleri

	X Ayak frenini ayarlayın.
	X Ayak pedalını standa bağlayıp yerleştirin.
	X Güç kablosunu standa bağlayın.
	X Eş potansiyel bağlamayı standa bağlayın.

7.12 Steril kumandaların ve örtünün 
takılması

UYARI

Enfeksiyon riski.
	X M822 cerrahi mikroskobunu daima steril kontrollerle ve 

steril örtüyle kullanın.

7.12.1 Döner düğme kılıfları

Steril tek kullanımlık örtülerle birlikte kılıfları da kullanın. 
Böylelikle kumandalar daha kolay tutulur.

Şemada gösterilen kumandaları buharla sterilize edilebilen kollar 
veya kapaklarla birlikte alabilirsiniz.

1 Hassas odak ayarı için döner düğme
2 Manuel büyütme acil tahriki
3 Tutamaklar
4 Gözbebekleri arası mesafe ayarı
5 Döndürme için döner düğme
	X Buhar sterilizasyonlu kılıfları aksesuarlara da takın (varsa).

Çalıştırma öncesi
	X Steril kumandaları kullanıma hazır şekilde yerlerine yerleştirin. 

Döner düğmeler 1, 4 ve 5 aynıdır.

7.12.2 Ayak pedalı kılıfı

Ayak pedalı plastik torbayla paketlendiğinde kirlere karşı 
korunur.
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7.12.3 Stant için steril örtü

Yalnızca Aksesuarlar bölümünde belirtilen Leica tarafından 
test edilmiş steril örtüleri kullanın.

DİKKAT

Enfeksiyon riski.
	X Steril örtünün steril olmayan parçalarla temas etmemesi 

için stant etrafında yeterli alan bırakın.

	X Koldaki "All Brakes" fonksiyonunu etkinleştirip kol sistemini 
uzatın (yalnızca F40).
	X Steril eldivenleri takın.
	X  Tüm steril kumandaları takın.
	X Steril örtüyü dikkatli bir şekilde açıp kol sistemi boyunca M822 

cerrahi mikroskop üzerine örtün.
	X Koruyucu camı (opsiyonel) objektif üzerine kenetleyin.
	X Verilen şeritlerle steril örtüyü çok sıkı şekilde örtmeyin. Cihaz 

kolay hareket ettirilebilecek durumda olmalıdır.
	X Cihazın hareket kolaylığını kontrol edin.

• Steril örtü üreticisinin verdiği talimatları uygulayın.
• Örtüyü daima koruyucu cam ile birlikte kullanın.
• Tek kullanımlık örtüyü sadece sallanır kolun ucuna kadar 

çektiğinizden ve o noktada sıkıştırdığınızdan emin olun! 
Yatay kolun üzerini örtmeyin.

• Tek kullanımlık örtüyü takarken optik taşıyıcının 
kapatılmadığından ve örtünün havalandırma yuvası için 
arkaya doğru yaklaşık 15 cm çapında bir boşluk 
oluşturduğundan emin olun (aşırı ısınma tehlikesi).

7.12.4 Objektife koruyucu cam takılması
	X M822 (1) ve koruyucu cam (2) üzerindeki işaretler hizalı olacak 

şekilde steril koruyucu camı optik taşıyıcı üzerine yerleştirin.

a

b

1

2

	X Koruyucu camı, (a) yönünde geçmeli montaj bölümüne doğru 
yukarı takın.
	X Koruyucu camı oturana kadar (b) yönünde döndürün.

7.13 Fonksiyon kontrolü
Kullanmadan önce bölüm 15.1. bölümündeki kontrol 
listesine bakın
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8 Çalıştırma
8.1 Mikroskobun açılması

UYARI

Hasta için yaralanma tehlikesi.
	X Ameliyat sırasında açıp kapatmayın.
	X Ameliyat sırasında sistemin güç kablosunu çıkarmayın.

UYARI

Ölümcül elektrik çarpma riski.
	X  M822 cerrahi mikroskop yalnızca topraklanmış prize 

bağlanmalıdır.
	X Sistemi, sadece tüm ekipmanlar doğru pozisyondayken 

kullanın (tüm kapaklar takılı, kapılar kapalı).

UYARI

Zararlı optik infrared ve UV radyasyonu nedeniyle gözlere 
zarar verme riski.
	X Çalışan lambaya bakmayın.
	X Gözlerinizi ve cildinizi minimum oranda maruz bırakın.
	X Gereken koruyucu ekipmanları kullanın.

1

	X Mikroskobu topraklı prize bağlayın.
	X Mikroskobu, şebeke fişi olarak kullanılan bağlantı kesme 

cihazının çalıştırılmasını zorlaştıracak şekilde 
konumlandırmayın.
	X Yatay kol üzerindeki güç şalteri (1) ile mikroskobu çalıştırın.

Cerrahi mikroskop çalıştırıldığında son aktif kullanıcının ayarları 
yüklenir.
Ana aydınlatıcının ışığı yandığında mikroskobunuz kullanıma 
hazırdır.

Mikroskobunuzun güç kaynağı yanlışlıkla kısa süreli  
(<20 ± 5 saniye) bir kesintiyle karşılaşırsa mikroskopta hızlı 
başlatma çalıştırılır:
• Tüm motorlar eski pozisyonlarında kalır.
• Tüm aydınlatma ayarları aynı kalır.
• Gerekirse XY ters çevirme durumu geri yüklenir.
• Seçili bir StepCycle™ fonksiyonu varsa Adım 0'a getirilir 

(bkz. bölüm 9.4.10).
• Hızlı başlatma fonksiyonu Servis menüsünden devre dışı 

bırakılabilir.

Operasyon modunda, durum satırı mevcut kullanıcıyı 
gösterir ve menüde daima mevcut konumu belirtir.

8.2 Mikroskobun konumlandırılması 

8.2.1 Kaba konumlandırma
	X Mikroskobu iki tutamağından tutun (2).
	X Frenleri bırakmak üzere bir kolu çevirin (Tüm Frenler) 

(Leica M822 F40).
	X Mikroskobu konumlandırın ve kolu serbest bırakın.

• Frenler uzaktan fren bırakma ile de bırakılabilir  
(bkz. bölüm 7.10.4).

• Ayrıca "Release brakes" bölüm 7.10.4 bölümüne bakın.

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı doğru hareketinden dolayı 
yaralanma riski!
	X Cihaz dengesiz bir durumdayken kolları kullanmayın ve 

frenleri indirmeyin.

Leica M822 F20 için mafsal hareketini engelleyen frenleri, 
kişisel ihtiyaca ve aksesuarların ağırlığına göre ayarlayın, 
bkz. bölüm 7.9.3.
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8.2.2 Hassas konumlandırma

	X XY tahrikini çalıştırmak ve mikroskobu konumlandırmak için 
ayak pedalındaki joystick'i (4) kullanın.

• "Reset" tuşunu (1) veya kontrol ünitesindeki "Reset" 
düğmelerini kullanarak orta konuma geri dönün.

• X ve Y hareket yönlerini ters çevirmek için ayak pedalına 
"XY Reverse" fonksiyonunu atayabilirsiniz.

• "Speed" menü ekranında XY motorlarının hangi hızda 
hareket edeceğini ayarlayabilirsiniz.

• Bu değer, her kullanıcı için ayrı ayrı kaydedilebilir 
(bkz. bölüm 9.4.3).

8.2.3 Eğim ayarı
	X İstenilen yönde eğim ayarı yapmak ve sabitlemek için döner 

düğmeyi (3) kullanın.
Mikroskop, istenilen yönde eğilir.

• Mikroskop, ileri yönde 15° ve geri yönde 50° açıyla 
eğilebilir.

• Kontrol ünitesindeki "Reset" düğmesine basıldığında 
mikroskop ana pozisyona (0°) geri döner.

8.2.4 "Reset" düğmeleri

Kontrol panelindeki "Reset" düğmeleri:

• Bir tahrik sıfırlama pozisyonundaysa kendisine atanmış olan 
"Reset" tuşu yeşil renkte görünür.

• "Reset" tuşunun yeşil renkte yanıp sönmesi ilgili tahrikin, 
sıfırlama pozisyonuna doğru hareket ettiğini gösterir.

• "Reset" tuşunun gri renkte olması ilgili tahrikin, sıfırlama 
pozisyonunun dışında olduğunu gösterir.

• "Reset All" düğmesine basıldığında tüm motorlar başlangıç 
konumuna döner ve mevcut kullanıcının kullanıcı ayarları 
yeniden yüklenir.
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8.2.5 Tahrik ayarları
	X "Speed" menüsüne erişmek için üstteki menü çubuğunda  

"Drive settings" tuşuna (1) basın.

1

"Speed" menüsü açılır: 

• Her bir tahriğin hareket hızını "Speed" menü ekranını 
kullanarak ayarlayabilirsiniz.
	X Tahrik hızlarını  ve  tuşlarını kullanarak 

değiştirebilirsiniz. Doğrudan ekrandaki çubukları 
tıklayarak da istediğiniz hızı ayarlayabilirsiniz.
	X Bu değerler her bir kullanıcı için ayrı kaydedilebilir (bkz. 

bölüm 9.4.3).

8.3 Mikroskop ayarı
8.3.1 Parlaklık ayarı

UYARI

Çok yoğun ışık, retinaya zarar verebilir.
	X "Güvenlik Notları" bölümündeki uyarı mesajlarını 

dikkate alın.

Aktif ana aydınlatıcının ve OttoFlex™ aydınlatıcının parlaklığını 
dokunmatik panel veya ayak pedalıyla ayarlayabilirsiniz.

Ayak pedalının kullanımı

Ayak pedalına atanmış fonksiyonlara bağlı olarak (bkz. bölüm 9.4.4), 
ayak pedalını kullanarak ana aydınlatıcıyı ve OttoFlex™ aydınlatıcıyı 
açıp kapatabilir, parlaklıklarını artırıp azaltabilirsiniz.

Dokunmatik panel kullanımı

Aktif ana aydınlatıcının ve OttoFlex™ aydınlatıcının parlaklığını  
veya  tuşuna ya da doğrudan ilgili parlaklık çubuğuna dokunarak 
değiştirebilirsiniz.

•  veya  tuşuyla parlaklık 1 değerlik artışlarla 
ayarlanabilir. Parlaklık, tuşları sürekli olarak basılı 
tutarak maksimum veya minimum değere ulaşana 
veya basmayı durdurana kadar 2 değerlik artışlarla 
ayarlanabilir.

• Bir lambanın parlaklığını sıfır olarak ayarladığınızda 
lamba söner.

• Leica M822 mikroskobunda ikinci bir OttoFlex™ ışık 
kaynağı bulunur. İki ışık kaynağının kombine çıkışı 
elektronik olarak sınırlıdır.

• İstediğiniz ışık kaynağının parlaklığını artıramıyorsanız 
önce diğer ışık kaynağının parlaklığını azaltın; bu 
şekilde, istediğiniz lambanın parlaklığını artırabilirsiniz.
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UYARI

Düşük aydınlatma gücü!
	X Fanlarda arıza olması durumunda maksimum 

aydınlatma gücü düşer.

Hızlı değiştirmeli lamba yuvası

Koaksiyal OttoFlex™ aydınlatıcı için hızlı değiştirmeli lamba yuvası 
mevcuttur.
	X Koaksiyal OttoFlex™ aydınlatıcı ameliyat sırasında arıza yaptığı 

takdirde, ikinci lambaya geçin.
	X Optik taşıyıcının altındaki hızlı değiştirmeli lamba yuvasını 

hareket ettirerek ikinci lambayı etkinleştirin.

Kontrol ünitesinde sarı "Check" tuşu görünür. Tuşa 
tıkladığınızda, ekranda "Check coaxial OttoFlex™ illuminator 
1" veya "Check coaxial OttoFlex™ illuminator 2" bilgileri 
görüntülenir.

	X Ameliyattan sonra, arızalı lambayı değiştirin (bkz. bölüm 11.6).

8.3.2 Retina koruması

Maruz kalma süresi

Daha fazla bilgi için bkz. "3.4 Cihazdan sorumlu kişi için 
talimatlar".

1

Kullanıcı, Retina Koruma fonksiyonunu ameliyat sırasında ayak 
pedalı veya kontrol ünitesinin dokunmatik paneli (1) ile 
etkinleştirebilir. Retina Koruma fonksiyonu etkinleştirildiğinde,  
ana ışık yoğunluğu %10'a ve OttoFlex yoğunluğu %20'ye düşer. 
Kullanıcı yine de ışık yoğunluğunu eşiğin altında ayarlayabilir. 
Kullanıcı Retina Koruma fonksiyonunu devre dışı bıraktığında, ışık 
yoğunluğu önceki yoğunluğa geri döner.

8.4 Büyütme (zoom) ayarı
Büyütme ayarını ayak pedalı yardımıyla veya kontrol ünitesinin ana 
menü ekranındaki "Magnification" ayar çubuğu ile yapabilirsiniz.

	X  veya  tuşlarına basıldığında değer, tuş bırakılana veya 
maksimum ya da minimum değerlere ulaşılana kadar sürekli 
olarak değişir.

• Zoom motorunun hareket hızını "Speed" menüsünü 
kullanarak değiştirebilirsiniz (bkz. bölüm 8.2.5).

• "Reset Magnification" tuşunu kullanarak zoom motorunu 
mevcut kullanıcı için kaydedilmiş büyütme ayarına geri 
döndürebilirsiniz (bkz. bölüm 9.2.1).

8.4.1 Derinlik İyileştirme
"Depth Enhancer" düğmesini kullanarak, alan derinliğini artırmak 
üzere çiftli iris diyaframını etkinleştirebilirsiniz.

"User Settings" menüsünü kullanarak her bir kullanıcının 
çiftli iris diyaframına varsayılan bir değer atayabilir veya 
"Tube Settings" altından bir ayak pedalı fonksiyonu olarak 
atama yapabilirsiniz.
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8.4.2 Manuel büyütme (zoom) ayarı

NOT
Zoom motorunda tahribat!
	X Yalnızca zoom motoru arızalı ise manuel zoom kullanın.

Zoom motoru arıza yaptığı takdirde zoom ayarı optik taşıyıcıdaki 
döner düğme (1) ile manuel olarak yapılabilir.
	X Döner düğmeye (1) basın.
	X Düğmeyi çevirerek istediğiniz büyütme ayarını yapın.

�

8.4.3 Odaklama ayarı

UYARI

Gözlere zarar verme riski.
	X Retina ameliyatı sırasında odaklama motorunun hızını 

minimuma indirin.

Ayak pedalındaki odaklama düğmelerini kullanarak mikroskobun 
odağını ayarlayabilirsiniz.

• Odaklama motorunun hareket hızını "Speed" menüsünü 
kullanarak değiştirebilirsiniz (bkz. bölüm 8.2.5).

• Odaklama motorunu sıfırlama pozisyonuna (1/3 yukarı, 
2/3 aşağı) geri döndürmek için "Reset" tuşuna (2, 
bölüm 6.2) basabilir veya "Reset Focus" tuşunu 
kullanabilirsiniz (bkz. bölüm 8.2.4).

• Ayrıca 0° asistan ataşmanını hassas odak ayarlama 
düğmesi ile yeniden odaklayabilirsiniz.

NOT
Odaklama motorunda tahribat!
	X Odaklama motoru arıza yaptığı takdirde, optik taşıyıcıyı yukarı 

ve aşağı hareket ettirerek odağı manuel olarak ayarlayın.

8.5 Taşıma pozisyonu 
8.5.1 M822 F20'nin taşınması

UYARI

Şunlardan kaçının: 
• Sallanır kolunun kontrolsüz lateral hareketi!
• Standın eğilmesi!
• Hafif ayakkabılı ayaklar, taban muhafazasının 

altında sıkışabilir.
• Kullanıcı ve mikroskop sistemi arasında çarpışma. 

Ör. kafa ve kamera kontrol ünitesi tutucusu 
arasında (CT40)

• Aşılamayan bir eşikle karşılaşınca cerrahi mikroskop 
aniden durur.
	X Taşıma işlemi öncesinde daima M822 F20 cerrahi 

mikroskobu taşıma pozisyonuna alın.
	X Cihaz uzatılmış haldeyken standı kesinlikle hareket 

ettirmeyin.
	X Cerrahi mikroskobu daima itin; kesinlikle geri çekmeyin.
	X Yerdeki kablolara takılmayın.

DİKKAT

Cerrahi mikroskop uyarı vermeden hareket edebilir!
	X Sistemi hareket ettirmediğinizde daima ayak frenini 

kilitleyin.

Leica M822 F20'yi taşırken ilk önce taşıma pozisyonuna alın (bkz. 
bölüm 8.5 ).

8.5.2 Leica M822 F40'nin taşınması
Leica M822 F40'yi taşırken ilk önce taşıma pozisyonuna alın.

NOT
Kontrolsüz döndürme sebebiyle Leica M822 F40 cerrahi mikroskoba 
zarar riski bulunmaktadır!
	X "All Brakes" fonksiyonunu çalıştırmadan önce kolları sıkıca 

kavrayın.

Leica M822 F40'yi taşırken ilk önce taşıma pozisyonuna alın (bkz. 
bölüm 8.5).
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8.6 Dinlenme pozisyonu
	X Kullanım sonrasında mikroskobu dinlenme pozisyonuna getirin.

8.6.1 F40 ve F20 zemin standları

NOT

Çarpışma tehlikesi!
Cerrahi mikroskop çevredeki bileşenlere, tavana veya lambalara 
çarpabilir.
	X Yeterli boş alan bırakılmasına dikkat edin.

	X Mikroskobu taşıma pozisyonuna aldıktan sonra iterek depolama 
pozisyonuna yerleştirin.
	X Ayak frenine kuvvetle basın.
	X Leica M822 mikroskobu korumak için toz kapağı ile kapatın.

8.6.2 CT40 tavan montajı

DİKKAT
Çarpışma tehlikesi!
Cerrahi mikroskop çevredeki bileşenlere, tavana veya 
lambalara çarpabilir.
	X Sallanır kolu hareket ettirmeden önce tehlike alanını 

kontrol edin.
	X Tavan montaj parçasını dikkatlice yukarı doğru hareket 

ettirin, tavana ve lambalara dikkat edin.

	X Mikroskobu uzağa doğru döndürün.
	X Steril bileşenleri çıkarın.
	X Sallanır kolu kilitleyin.
	X Sallanır koldaki güç anahtarını kullanarak gücü kapatın.
	X Uzaktan kontrolde "Up" tuşuna basın ve standı kaldırın.

8.7 Cerrahi mikroskobun kapatılması
	X Dokümantasyon sistemindeki kayıt işlemini uygun bir anda 

sonlandırın (veri kaybı).
	X Cerrahi mikroskobu taşıma pozisyonuna alın.
	X Ana şalter ile cerrahi mikroskobu kapatın.

9 Dokunmatik panel
9.1 Menü yapısı

1 2 3 4 5

67

1 Operasyon modu (ışık/
büyütme ayarları)

2 Operasyon modu (tahrik 
ayarları)

3 Konfigürasyon menüsü
4 Statik menü çubuğu 

(değişmeden kalır)

5 Tek tek konulara ait yardım 
metinlerini görüntüler 

6 Dinamik tuş çubuğu
7 Durum çubuğu ile gösterim 

alanı

9.2 Mikroskobun açılması

UYARI

Motorlar duruş konumlarına geri döner
	X Leica M822 cihazını çalıştırmadan önce XY, büyütme ve 

odaklama motorlarının hareket yollarında herhangi bir 
engel olmadığından emin olun. Eğim motoru hareket 
etmez.

	X Yatay koldaki güç şalterini kullanarak mikroskobu açın.
	X Ana aydınlatıcının ışığı yandığında mikroskobunuz kullanıma 

hazırdır.

Cerrahi mikroskop çalıştırıldığında son aktif kullanıcının 
ayarları yüklenir.
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Mikroskobunuzun güç kaynağı yanlışlıkla kısa süreli  
(<20 ± 5 saniye) bir kesintiyle karşılaşırsa mikroskopta hızlı 
başlatma çalıştırılır:
• Tüm motorlar eski pozisyonlarında kalır.
• Tüm aydınlatma ayarları aynı kalır.
•  Gerekirse XY ters çevirme durumu geri yüklenir.
• Seçili bir StepCycle™ fonksiyonu varsa Adım 0'a getirilir 

(bkz. bölüm 9.4.10).
• Hızlı başlatma fonksiyonu Servis menüsünden devre dışı 

bırakılabilir.

Operasyon modunda, durum satırı mevcut kullanıcıyı 
gösterir ve menüde daima mevcut konumu belirtir.

9.2.1 Otomatik Sıfırlama
Sallanır kolu ameliyat sonrasında son pozisyonuna kadar hareket 
ettirecek olursanız otomatik sıfırlama fonksiyonu tetiklenir:
• Tüm motorlar (zoom, odak ve XY) sıfırlama konumlarına döner. 
• Eğim motoru hareket etmez.
• Mevcut kullanıcı ayarları yeniden yüklenir.
• Aydınlatma kapatılır.

Leica M822'nin ameliyat bölgesi üzerinde tekrar aşağı hareket 
ettirilmesi halinde, aydınlatma tekrar açıldıktan hemen sonra 
Leica M822 kullanıma hazırdır.

Bu fonksiyon, Leica Microsystems servis teknisyeniniz 
tarafından devreden çıkarılabilir.

9.2.2 Kullanıcı seçimi
"Main" ve "Speed" menü ekranlarındayken, dinamik tuş çubuğunda 
"Cataract", "Retina", "Favorite" ve "User List" şeklindeki dört düğme 
her zaman görünür.

"Cataract" ve "Retina" kullanıcıları Leica tarafından tanımlanmış 
varsayılan kullanıcılardır.

Varsayılan kullanıcıların ayarlarını istediğiniz şekilde 
değiştirebilirsiniz (bkz. bölüm 9.4).

Sık kullanılan bir profili "Favorite" kullanıcı altına kaydedebilirsiniz 
(bkz. bölüm 9.3).

"Show Settings" tuşuna basarak mevcut kullanıcı ayarlarının 
genel görünümüne bakabilirsiniz.

"User List" düğmesini tıkladığınızda açılan iki sayfalık kullanıcı 
listesi içinden maksimum 30 adet kayıtlı kullanıcı seçebilirsiniz.

	X Sayfalar arasında geçiş yapmak için "1-15" ve "16-30" tuşlarını 
tıklayabilirsiniz.

Kullanıcı listesi açık durumdayken istediğiniz an düzenleme 
yapabilirsiniz (bkz. bölüm 9.3).

Operasyon modunda, durum satırı mevcut kullanıcıyı 
gösterir ve menüde daima mevcut konumu belirtir.

Bir kullanıcıyı seçtiğiniz zaman kullanıcıya ait bir bilgi ekranı gelir 
ve bu ekranda gereken tüp ayarları ile mevcut ayak pedalı atamaları 
görüntülenir.
	X "Continue" tuşuna (1) basın.

1
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• Her ameliyattan önce kendi kullanıcı ayarlarınızın seçili 
olduğunu kontrol edin ve kendi ayak pedalı konfigüras-
yonunuzla pratik yapın.

• Ayak pedalına "StepCycle" fonksiyonu atanmışsa, 
programlanmış prosedürün ameliyattan önce hasta 
yokken kontrol edilmesi önerilir.

9.3 Kullanıcı listesinin düzenlenmesi
Duruma bağlı olarak kullanıcı listesinde farklı fonksiyonlar 
mevcuttur.
	X Bir kullanıcı seçildiğinde mevcut fonksiyonlar dinamik tuş 

çubuğunda gösterilir:

1 2 3 4

Move (1) Seçilen kullanıcıyı seçtiğiniz konuma taşır.
Set Favorite (2) Kullanıcı listesi içinde bulunan ve "Main" veya 

"Speed" menüsü içindeyken "Favorite" 
düğmesini tıklayarak ayarlarını doğrudan 
çekebileceğiniz bir kullanıcıyı tanımlar.

Delete (3) Seçilen kullanıcıyı siler. Bu işlemi onaylamak 
için "Confirm" düğmesini tıklamanız gerekir.

Rename (4) Mevcut bir kullanıcının adını değiştirir. 
Kullanıcı ayarları değişmez.

Ameliyat sırasında herhangi bir kullanıcı ayarı 
konfigürasyonunu değiştirmemenizi ve kullanıcı listesinde 
düzenleme yapmamanızı öneririz.

9.4 Kullanıcıları yapılandırma 
(User Settings menüsü)

Bu menüden kullanıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1 2 3 4

Load (1) Mevcut bir kullanıcıya ait ayarları değişiklik 
yapmanız için yükler.

New User (2) "Boş" ayarlara sahip yeni bir kullanıcı 
oluşturur.

New (Cataract) (3) "Cataract" ayarlarına sahip olan ve 
üzerinde değişiklik yapabileceğiniz yeni bir 
kullanıcı oluşturur.

New (Retina) (4) "Retina" ayarlarına sahip olan ve üzerinde 
değişiklik yapabileceğiniz yeni bir kullanıcı 
oluşturur.

Kullanıcı ekleme işlemini operasyon menüsünden de 
yapabilirsiniz. Mevcut ayarları muhafaza etmek istiyorsanız 
bu ayarları, "Save" tuşunu tıklayarak kaydedebilirsiniz 
(bu düğme, mevcut kullanıcının temel ayarları değiştiğinde 
görünür); mevcut kullanıcı için ("Save as Current") veya  
yeni bir kullanıcı adı altında kaydetmek için ("Save as New") 
düğmelerini kullanın.

9.4.1 Kullanıcı ayarlarının kaydı
	X "Save" tuşuna basın.
	X Kullanıcı listesinde kullanıcınızı oluşturmak istediğiniz boş bir 

yeri seçin. İsterseniz ilk önce kullanıcı listesini 
düzenleyebilirsiniz.
	X Klavyeyi kullanarak istediğiniz kullanıcı adını girin.
	X Kullanıcıyı girdiğiniz isimle ilgili noktaya kaydetmek için "Save" 

tuşuna basın.
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9.4.2 Işık başlama değerlerini ayarlama
Bu ekranda ana aydınlatıcı, OttoFlex™ aydınlatıcısı ve büyütme için 
kullanılacak başlangıç değerlerini ayarlayabilirsiniz.
•  veya  tuşlarına dokunduğunuzda değer birin katları 

olarak değişir.
• Parlaklık, tuşları sürekli olarak basılı tutarak maksimum/

minimum değere ulaşana veya basmayı durdurana kadar 2 
değerlik artışlarla ayarlanabilir.

Doğrudan çubuklara tıklayarak istediğiniz değeri 
ayarlayabilirsiniz.

9.4.3 Tahrik başlama değerlerini ayarlama
Bu ekranda zoom, odaklama, XY ve eğim tahriklerinin başlangıç 
değerlerini ayarlayabilirsiniz.
•  veya  tuşlarına dokunduğunuzda değer birin katları 

olarak değişir. 
• Parlaklık, tuşları sürekli olarak basılı tutarak maksimum/

minimum değere ulaşana veya basmayı durdurana kadar 2 
değerlik artışlarla ayarlanabilir.

Doğrudan çubuklara tıklayarak istediğiniz değeri 
ayarlayabilirsiniz.

• "XY linked to Zoom" (2) tuşu, XY hızının mevcut zoom 
pozisyonuyla ilişkilendirilmesini sağlar. Maksimum zoom 
pozisyonunda minimum XY hızı elde edilir ve bunun tersi 
de geçerlidir. 
Standart ayar "Active"dir.

• "Focus linked to Zoom" (1) tuşu, odaklama hızının mevcut  
zoom pozisyonuyla ilişkilendirilmesini sağlar. Maksimum  
zoom pozisyonunda minimum odaklama hızı elde edilir ve 
bunun tersi de geçerlidir. 
Standart ayar "Active"dir.

1 2

9.4.4 Ayak pedalı atama
Burada, opsiyonel ayak pedalı her bir kullanıcısına özel olan ayarları 
yapılandırabilirsiniz.
	X Sağ seçme alanında kullandığınız ayak pedalını seçin. 
	X Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X "Cataract" veya "Retina" tuşunu tıkladığınızda seçilen ayak 

pedalına varsayılan ayarlar atanır.
	X Daha sonra bu ayarları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
	X "Clear All" tuşu tüm tuşlardaki atamaları siler.



Dokunmatik panel

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02 51

9.4.5 Tuşların ayrı ayrı konfigüre edilmesi
Sağ seçme alanında kullandığınız ayak pedalını seçin. 
Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
Sol seçim alanında istediğiniz fonksiyonları içeren fonksiyon 
grubunu seçin. 
Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X İstediğiniz fonksiyonu seçin.
	X Seçtiğiniz fonksiyonu atamak için ilgili tuş başlığına tıklayın. 

Veya: 
Bağlı ayak pedalındaki ilgili tuşa basın.

9.4.6 Fonksiyon gruplarına genel bakış
Olabilecek atamalar fonksiyon gruplarına göre düzenlenmiştir.
• "Drive" – tahriklerin kontrolü
• "Extra" – bileşenlerin ve aksesuarların kontrolü (ADF, OCF)
• "Light" – aydınlatma kontrolü
• "Reset " – tek bir fonksiyonu veya tüm fonksiyonları sıfırlama
• "DI C800" – Leica DI C800'ün kontrolü, bkz. ayrı kullanım 

kılavuzu
• "XY-Function" – XY ünitesinin kontrolü

"Toggle" fonksiyonu, bir fonksiyonun durumunu değiştirir 
(ör. Açık/Kapalı):
"Pulse" fonksiyonu, bir durumu sürekli olarak değiştirir 
(parlaklığın arttırılması gibi).

Yapılmış olan atama hem FOOT/HAND 1 hem de FOOT/
HAND 2 bağlantıları için geçerlidir.

9.4.7 VR modu için ayak pedalı atama
Burada, VR modu için özel bir ayak pedalı ataması kaydedebilirsiniz.
"Normal" atama ve VR modundaki atama arasında geçiş 
yapabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:
• "VR Mode" sekmesinde, "footswitch for VR mode active" 

etkinleştirilmiş olmalıdır.
• Ayak pedallarının ikisinde de "VR Mode on/off" atanmış 

olmalıdır.
• Ayak pedalı atamasında "Footswitch" için "VR Mode on/off" 

fonksiyonu atanmışsa, aynı tuşa "Footswitch VR" de otomatik 
olarak uygulanır.

Ayarlama, ayak pedalı atama için yapılanla aynıdır; önceki 
bölüme bakın.

9.4.8 Tutamak atama
Seçtiğiniz üç taneye kadar fonksiyonu tutamağa atayabilirsiniz. 
Dördüncü fonksiyon her zaman "All Brakes" olmalıdır.
Bununla birlikte bu fonksiyonu istediğiniz pozisyona atayabilirsiniz.
	X Sağ seçim alanından tutamağı seçin. 
	X Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X Sol seçim alanında istediğiniz fonksiyonları içeren fonksiyon 

grubunu seçin. 
	X Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X İstediğiniz fonksiyonu seçin.
	X Seçtiğiniz fonksiyonu atamak için ilgili tuş başlığına tıklayın.
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Tutamak için "All Brakes" (tüm frenleri serbest bırakır) ve 
"Selected Brakes" (yukarı/aşağı freni dışındaki tüm frenleri 
serbest bırakır) fonksiyonlarının bulunduğu ek "Handles" 
fonksiyon grubu mevcuttur (Leica M822 F20'de yoktur).

Farklı bir fren ataması istiyorsanız servis teknisyeniyle 
bağlantı kurun.

9.4.9 Tüp Ayarları
Bu ekranda, her bir kullanıcı için dioptri değerlerini ve gözbebekleri 
arasındaki mesafeyi kaydedebilirsiniz. Ayrıca her bir kullanıcı için 
temel ayar olarak "Depth Enhancer" (1) özelliğini etkinleştirebilir 
veya devreden çıkarabilirsiniz.

1

9.4.10 StepCycle™
Bu fonksiyonu kullanarak sıklıkla tekrarlanan çalışma fazları 
(çevrimler) için aşağıdaki parametreleri kaydedebilirsiniz: 
• Ana ışık parlaklığı
• OttoFlex™ parlaklığı
• Büyütme
• Derinlik İyileştirme
• OCF1
• ADF1
• ADF2
• Odak

Bu ekranda, istediğiniz StepCycle™ parametrelerini tek tek 
kullanıcılar için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

StepCycle™ fonksiyonu içinde dolaşırken, sadece tek tek 
kullanıcılar için aktif olarak ayarlanmış parametreler 
etkinleştirilir.

StepCycle™ parametreleri
• OCF1 pals sinyali; ör. SDI Oculus'un inverterini tetiklemek için
• Harici sistemleri tetiklemek için ADF1, ADF2 pals sinyali;  

ör. Leica Video Kaydetme Açık/Kapalı

Odak üç durumda olabilir:
• "Inactive": Kapalı
• "Active (absolute)": öğrenilmiş olan mutlak konuma hassas bir 

biçimde yaklaşılır.
• "Active (relative)": 2 nokta arasındaki öğrenilmiş mesafede 

ilerlenir, ör. retina ameliyatları için tanımlanmış kontakt 
mercekler için.

UYARI

Yaralanma riski!
	X StepCycle™ fonksiyonunu, diğer üreticilerden gelen ve 

çalışma mesafesini 140 mm'nin altına indirebilecek 
aksesuarlarla (temassız, geniş açılı gözlem sistemleri) 
birlikte kullanıyorsanız gereken güvenlik mesafelerine 
özel olarak dikkat gösterin; çünkü StepCycle ile 
odaklanma yarı otomatik bir fonksiyondur.

StepCycle™ fonksiyonunun kullanılabilmesi için önce bu 
fonksiyonu ayak pedalınızdaki bir tuşa atamanız gerekir. 
Ardından, dinamik tuş çubuğu üzerinde "Rec. Cycle" tuşu 
görüntülenir.

Her kullanıcı için ayrı bir StepCycle™ prosedürü 
oluşturabilirsiniz.

2
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StepCycle™ öğrenme modu
	X "Main" veya "Speed" menüsü içindeyken öğrenme modunu 

etkinleştirmek için "Rec. Cycle" tuşunu (2) çift tıklayın.
	X Ayak pedalı üzerindeki "StepCycle" fonksiyonunu atadığınız tuşa 

basın.
StepCycle™ parametreleri için o sırada ayarlanmış bulunan değerler 
kaydedilir.
Maksimum 10 adet StepCycle™ ayarı kaydedebilirsiniz.
	X "Rec. Cycle" tuşuna çift tıklayarak StepCycle™ öğrenme 

modundan çıkın.
	X StepCycle™ ayarlarınızı saklamak için "Save" tuşuna basın.

Sadece komple StepCycle™ döngüsü kaydedilebilir.  
Tek tek adımlar değiştirilemez.

StepCycle™'ın çalıştırılması

Bir kullanıcının StepCycle™ ayarları kaydedilmişse sağdaki durum 
çubuğu üzerinde, kullanıcının toplam adım sayısına (1) göre o sırada 
kaçıncı adımda olduğu görüntülenir:
• Adım 0 anlamı: Kullanıcının temel ayarı
• 1/x anlamı: x adım içindeki 1. adım
	X "Main" veya "Speed" menüsünde "Rec. Cycle" (2) tuşunu 

devreden çıkarın.
	X Ayak pedalınızda, "StepCycle" fonksiyonunun atanmış olduğu 

tuşu tıklayarak etkinleştirin.
	X Kaydettiğiniz StepCycle™ ayarları sürekli bir döngü halinde 

çalıştırılır.

Yeni bir kullanıcı yüklerseniz veya Otomatik Sıfırlama 
yaparsanız Adım 0'a dönersiniz.

1

2

9.4.11 VR Modu
Bu sayfada VR Modu (vitreoretinal mod) için kullanıcıya özel 
ayarları depolayabilirsiniz.

1
2
3
4
5
6

7

Aşağıdaki fonksiyonların ayarları (aktif/aktif değil) özellikle VR 
modu için kaydedilebilir:
• "XY Reverse" (1) – X ve Y'yi ters çevirme 
• "Mainlight off " (2) – ana ışığı kapat
• "Ottoflex off" (3) – OttoFlex™ aydınlatıcıyı kapat
• "Roomlight off" (4) – ek fonksiyonu kapat (ADF1 / ADF2)
• "Electronic inverter active" (5) – inverteri etkinleştirir
• "Footswitch for VR mode active" (6) – ayak pedalının ayrı olarak 

atanmasını etkinleştir
Bu fonksiyonlar fabrikada aktif duruma getirilmiştir.
Fonksiyonları "Toggle" (7) tuşuyla devreden çıkarabilirsiniz.

"Electronic inverter active" ayarı, bağlı invertere göre değişir:
• Oculus SDI 4c ve BIOM:  Elektronik İnverter aktif = aktif değil
• tüm diğerleri:  Elektronik İnverter aktif = aktif

Ayak pedalını kullanarak "Normal" atama ve VR modundaki 
atama arasında geçiş yapabilmek için aşağıdaki koşulların 
yerine getirilmesi gerekir:
• "Footswitch for VR mode active" etkinleştirilmiş 

olmalıdır.
• Ayak pedallarının ikisinde de (Footswitch/ Footswitch 

VR), "VR Mode on/off" atanmış olmalıdır.
• Ayak pedalı atamasında "Footswitch" için "VR Mode on/

off" fonksiyonu atanmışsa, aynı tuşa "Footswitch VR" de 
otomatik olarak uygulanır.
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VR Modunun kullanımı
	X "VR Mode on/off" (1) ataması yapılmış olan tuşa basın.

VR Modu etkinleştirilir. Kullanıcı ayarlarında etkinleştirilmiş olan 
işlemler bir kez yürütülür.
VR modu aktif olduğunda, bu durum "Main" menü sayfasında yeşil 
renkle vurgulanır.

1

VR modu etkinleştirilirse kullanıcı ayarı yapılandırılamaz.  
Bunu yapmak istiyorsanız önce VR modunu devre dışı 
bırakın.

VR Modunu sonlandırma
	X "VR Mode on/off" (1) ataması yapılmış olan tuşa tekrar basın.

Mikroskop tüm işlemleri geri alır.

9.4.12 DI C800
Verilerin üst üste bindirilmesi için bu ekrandaki ayarlar, bağlanan 
bir Leica DI C800'e göre konfigüre edilmiştir; bkz. ayrı kullanım 
kılavuzu.

Bu sekme, menü çubuğunun devamıdır.
Menü çubuğunun başı ile sonu arasında geçiş için  / X 
kullanın.

Bu sekme sadece Leica DI C800 cihazı bağlandığında 
görünür.

Otomatik Sıfırlama

Sallanır kolu ameliyat sonrasında son pozisyonuna kadar hareket 
ettirecek olursanız otomatik sıfırlama fonksiyonu tetiklenir:
• Tüm motorlar (zoom, odak ve XY) sıfırlama konumlarına döner.
• Eğim motoru hareket etmez.
• Mevcut kullanıcı ayarları yeniden yüklenir.
• Aydınlatma kapatılır.

Leica M822'nin ameliyat bölgesi üzerinde tekrar aşağı hareket 
ettirilmesi halinde, aydınlatma tekrar açıldıktan hemen sonra Leica 
M822 kullanıma hazırdır.
Bu fonksiyon, Leica Microsystems servis teknisyeniniz tarafından 
devreden çıkarılabilir.
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9.5 Bakım menüsü

9.5.1 Lamba çalışma saatleri
Bu ekranda, aşağıdaki ampullerin her birine ait çalışma süreleri 
görüntülenir: Main, OttoFlex™ 1 ve OttoFlex™ 2 Light.

1

	X Ampulü değiştirdiğinizde "Reset" tuşuna (1) çift tıklayarak 
ampul saat sayacını sıfırlayın.

9.5.2 Şalteri kontrol et
Bu ekranda kullandığınız ayak şalterlerini ve tutamakları test 
edebilirsiniz.

	X Sağ üstteki seçme alanında kullandığınız bağlantıyı seçin. 
	X Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X Sağ alttaki seçme alanında kontrol etmek istediğiniz ayak 

pedalını seçin.

Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X Şimdi test etmek istediğiniz ayak pedalının tüm tuşlarına art 

arda basın.
Bastığınız tuş düzgün çalışıyorsa ekranda yeşil bir nokta görünür. 
Tuşun başlık alanında "tested" mesajı görülür.

9.5.3 Mikroskop ayarları
Kullandığınız aksesuarları bu ekrana girin. Böylece "Main" menü 
sayfasında doğru büyütme gösterilir.

	X Üstteki seçim alanına cerrahın kullanmakta olduğu tüpü girin.
Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X Ortadaki seçim alanında, cerrahın kullandığı göz merceklerinin 

büyütme değerini seçin.
Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.
	X Alttaki seçme alanında kullandığınız objektifi seçin.

Ok başlarına tıklayarak listede ileri-geri hareket edebilirsiniz.

Seçim yapmadığınız takdirde standart konfigürasyona göre 
büyütme değeri seçilir: UltraLow™ III, 8.33 büyütme 
değerine sahip göz merceği ve ÇM=200 mm objektif.

"Standard Values" düğmesini etkinleştirecek olursanız, 
kullanılan aksesuarlardan bağımsız olarak standart 
büyütme gösterilir. Büyütme aralığı: 7x - 42x.

	X Bu tuşu tekrar tıkladığınızda devreden çıkarılır ve kullandığınız 
aksesuarların seçim ekranına geri dönersiniz.
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9.6 "How to…" menüsü
Bu ekranda, cerrahi mikroskobunuzun çalışmasına ait çeşitli 
yönlerle ilgili kısa özetler sunulmuştur.

Statik menü çubuğundaki "Help" tuşu daima "How to…" 
sayfalarına erişim sağlar.

9.7 "Service" menüsü
Bu alan şifre korumalıdır.
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10 Aksesuarlar
Geniş yelpazedeki aksesuarlar sayesinde M822 cerrahi mikroskop yapılan iş koşullarına göre ayarlanabilir. Uygun aksesuarların seçiminde 
Leica temsilciniz size yardımcı olacaktır.

10.1 Leica tarafından üretilen cihazlar ve aksesuarlar
Resim Parça/aksesuar Tanım

Lazer filtresi, 4 ışınlı • Üçüncü taraf ürünüdür, sadece üçüncü taraflardan 
satın alınabilir

Lazer filtresi, 2 ışınlı • Üçüncü taraf ürünüdür, sadece üçüncü taraflardan 
satın alınabilir

İnverter

Binoküler tüp, katlanabilir 
5° ile 25° arası, PD'li

• Ayarlanabilen görüş açısı ve yüksekliği
• Ayarlanabilen gözbebekleri arası mesafe

Binoküler tüp,  
10° ile 50° arası, PD'li

• Ayarlanabilen görüş açısı ve yüksekliği
• Ayarlanabilen gözbebekleri arası mesafe

Binoküler tüp,  
30° ile 150° arası T, Tip II L

• 120° eğilebilir
• Ayarlanabilen gözbebekleri arası mesafe

Binoküler tüp, 10° ile 50° 
arası, Tip II, UltraLow ™III 

• Ekstra düşük görüş yüksekliği
• Ayarlanabilen görüş açısı ve yüksekliği
• Ayarlanabilen gözbebekleri arası mesafe 

Binoküler tüp, eğimli, T, tip II

Leica DI C800 • XGA sinyallerinin üzerini kaplamak üzere görüntü bindirme 
özelliğine sahip binoküler tüp

• Daha fazla bilgi için lütfen ayrı verilen çalıştırma 
talimatlarına bakın
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Resim Parça/aksesuar Tanım

10× oküler
8.33× oküler
12.5× oküler

Leica Toric göz merceği • Sahip olduğu dahili skala ile torik göz içi lenslerin açı ayarını 
kolaylaştırır

• Daha fazla bilgi için lütfen ayrı verilen çalıştırma ve kurulum 
talimatlarına bakın

Stereo adaptör • Işın demeti ayırıcı takmak içindir

Işın demeti ayırıcı 50/50
Işın demeti ayırıcı 70/30

• Her iki arabirim de, hem asistan hem de dokümantasyon 
portu olarak kullanılabilir.

Dönebilen ışın demeti  
ayırıcı 50/50
Dönebilen ışın demeti  
ayırıcı 70/30

• Dönebilen (ön) asistan portu
• Sabit (arka) dokümantasyon portu

İkinci gözlemci için stereo 
ataşman

• Binoküler tüp takmak için

Stereo Asistan Mikroskobu 
için Adaptör

Stereo Asistan Mikroskobu • Ayrı Asistan Mikroskobu

APO WD175 Objektif
APO WD200 Objektif
APO WD225 Objektif

Leica Keratoskop • Astigmatizm görüntüleme için LED halka aydınlatıcı
• Daha fazla bilgi için lütfen ayrı verilen çalıştırma 

talimatlarına bakın

Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• Hastanın göz dibi muayenesi için
• Daha fazla bilgi için lütfen ayrı verilen çalıştırma 

talimatlarına bakın
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Resim Parça/aksesuar Tanım

Leica Yarıklı aydınlatıcı

Koruyucu cam tutucusu

Koruyucu cam

Oculus BIOM
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10.2 Leica ve üçüncü taraf üreticilere 
ait cihaz ve aksesuarlar

10.2.1 HD Kayıt Sistemleri
• Evo4k

10.2.2 Kamera Sistemleri
• HD C100 Kamera Sistemi
• Leica Video Adaptörü (Manuel, Uzaktan, Zoom)

10.2.3 Monitörler
• FSN 24" FS-L2403D, 27" FS-L2702DT (dokunma fonksiyonu ile)

10.2.4 Ayak pedalı
• Kablosuz Ayak Pedalı, 14 fonksiyonlu
• Kablosuz Ayak Pedalı, 12 fonksiyonlu

10.2.5 Diğerleri
• Leica Yarıklı aydınlatıcı
• Leica Keratoskop
• Leica Toric göz merceği
• Leica RUV800
• Oculus SDI & BIOM

• Diğer uyumlu aksesuarlar için lütfen Leica'ya danışın.
• Leica, onaylanmamış üçüncü taraf ürünlerinin 

kullanımından sorumlu değildir. 

10.3 M822 için video aksesuarları

1

2

3

1 Işık ayırıcı (%50/50 veya %70/30), döndürülebilir ışık ayırıcı
2 Video adaptörü (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 C-mount kamera (Leica HD C100)

Video adaptörü
• Ticari olarak satılan C-mount kameralar içindir, adaptörle birlikte 

sunulur.
• Video adaptörü (2), ışık ayırıcı üzerine takılıdır.
• Leica Zoom Video Adaptörü için büyütme ve hassas odaklama 

fonksiyonu

Leica Zoom Video Adaptörünün ortak odağı ayarlanmalıdır.

	X Maksimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Objektifin altına keskin konturlu düz bir deney nesnesi 

yerleştirin.
	X Okülerlerden bakarak mikroskobu odaklayın.
	X Minimum büyütmeyi ayarlayın.
	X Leica Zoom Video Adaptöründe maksimum büyütmeyi  

(f = 100 mm) ayarlayın.
	X Leica Zoom Video Adaptöründe monitör görüntüsünü odaklayın.
	X Leica Zoom Video Adaptöründe istediğiniz büyütme ayarını 

yapın.

10.4 Örtüler
Tedarikçi Ürün No. Ana Ön Sol asistan Sağ asistan

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ ✓ ✓

0823154 ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ ✓ ✓

Koruyucu cam 10446058 kullanılması önerilir.
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11 Muhafaza ve Bakım
11.1 Bakım talimatları
• Frenler devredeyken cihazın üzerini bir toz kapağı ile kapatın.
• Kullanmadığınız aksesuarları tozsuz bir yerde saklayın.
• Pnömatik lastik pompa ve yumuşak fırça ile tozları alın.
• Özel optik temizleme bezleri ve saf alkol ile objektifleri ve 

okülerleri temizleyin.
• Cerrahi mikroskobu nemden, buhar, asit, alkali ve aşındırıcı 

maddelerden uzak tutun. 
Cihazın yanında kimyasal madde bulundurmayın.

• Cerrahi mikroskobu yanlış kullanıma karşı koruyun. Yalnızca bu 
kullanım kılavuzunda  
açıkça belirtildiği takdirde diğer cihaz soketlerini takın veya 
optik sistemleri ve mekanik parçaları sökün.

• Cerrahi mikroskobu yağdan koruyun. 
Kılavuz yüzeylerini ve mekanik parçalarını kesinlikle 
yağlamayın.

• Islak bir tek kullanımlık bir bezle kaba kirleri temizleyin.
• Cerrahi mikroskobu dezenfekte etmek için aşağıdaki aktif 

maddeleri kullanan yüzey dezenfektan bileşikleri kullanın:
• aldehitler, 
• alkoller, 
• kuaterner amonyum bileşikleri. 

Malzemelere zarar verme olasılığı sebebiyle aşağıdaki 
madde ve bileşikleri baz alan ürünleri kesinlikle kullanmayın
• halojen ayırma bileşikleri, 
• güçlü organik asitler, 
• oksijen ayırma bileşikleri.
	X Dezenfektan üreticisinin talimatlarını uygulayın.

Leica Servisi ile servis sözleşmesi yapmanız önerilir.

11.2 Dokunmatik panel temizliği
	X Dokunmatik paneli temizlemeden önce M822'yi kapatıp elektrik 

bağlantısını kesin. 
	X Dokunmatik paneli temizlemek için yumuşak ve tiftiksiz bir bez 

kullanın.
	X Doğrudan dokunmatik panel üzerinde temizlik maddesi 

kullanmayın; maddeyi bez üzerine uygulayın.
	X Dokunmatik paneli piyasada bulunan cam/gözlük camı 

temizleyici veya plastik temizleyiciyle temizleyin. 
	X Dokunmatik paneli temizlerken üzerine bastırmayın.

Leica Servisi ile servis sözleşmesi yapmanız önerilir.

NOT
Dokunmatik panele zarar riski.
	X Dokunmatik paneli yalnızca parmaklarınızla kullanın. 

Tahta, metal veya plastik malzemeden yapılmış sert, keskin 
veya sivri nesneleri asla kullanmayın.
	X Dokunmatik paneli aşındırıcı maddeler içeren temizlik 

maddeleriyle kesinlikle temizlemeyin. Bu maddeler yüzeyi 
çizerek matlaştırabilir.

11.3 Bakım
Leica M822 F40, Leica M822 F20 ve Leica M822 CT40 cerrahi 
mikroskoplar, temelde bakım gerektirmez. 
Hizmete alınma tarihinden itibaren en geç 5 yıl sonra ve ardından 
yılda en az bir defa:
Eğitimli teknisyenler tarafından denetim:
• Tüm tavan montajının fonksiyonel denetimi ve gözle kontrolü
• Tüm kabloların gözle kontrolü
• Elektronik emniyet testi
• Kaldırma sisteminin, özellikle de tüm rulmanların serbestçe 

hareket edebildiğinin kontrol ve testi
• Şaftın yağlanması

Şaftın yağlanmasında sadece STABURAGS NBU 12/300 KP 
(Klüber Lubrication München KG, Germany) kullanılmalıdır. 
Diğer yağlara izin verilmez.

Tüm sistemin operasyonel emniyetini sağlamayı sürdürmek üzere, 
garanti süresi bittikten sonra da uzmanlarımıza düzenli bakım 
yaptırmanızı öneririz. 
	X Lütfen bakım sözleşmeleri konusunda yerel Leica Microsystems 

(temsilcinize) servisine danışın.
	X Servis işlemlerinde yalnızca yedek parçalar kullanın.

11.4 Leica Ayak Pedalının Muhafaza 
ve Bakımı

Ayak pedalının sık temizlenmesini öneririz.

Temizlik
	X Ayak pedalı mikroskoba bağlıysa, elektrik kablosunu çekin.
	X Ayak pedalını akan su altında (<60 °C) ve gerekirse deterjan 

veya alkol ile temizleyin. Aşındırıcı maddeler kullanmayın.
	X Temizlik sırasında kablo fişinin su ile temas etmemesine dikkat 

edin.
	X Ayak pedalını iyice kurulayın.
	X Arıza durumunda aşağıdaki sorumlu servis organizasyonu ile 

irtibata geçebilirsiniz.
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11.5 Sigorta değişimi

UYARI

Ölümcül elektrik çarpma riski!
	X Sigortaları değiştirmeden önce güç kablosunu prizden 

çekin.

11.5.1 Şebeke giriş yuvasındaki sigortaları 
değiştirme

	X Yatay kolun altındaki sigorta tutucusunu (2) dışarı çekin.
	X Tutucudaki iki sigortayı (1) çıkarıp değiştirin.

Yalnızca 6.3 AH zaman gecikmeli sigortaları kullanın.

11.5.2 Yardımcı güç soketindeki sigortayı 
değiştirme
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	X Yatay kolun altındaki sigorta tutucusunu (3) sökün.
	X Tutucudaki sigortayı (4) çıkarıp değiştirin.

Yalnızca 1 AH zaman gecikmeli sigortaları kullanın.

11.6 Lamba değiştirme

UYARI

Halojen lambalar çok sıcak olabilir!
	X Ampulü değiştirmeden önce ana güç şalterini daima 

kapatın.
	X Sıcak lambalara dokunmayın.
	X Ampulleri değiştirmeden önce 20 dakika soğuması için 

beklenmelidir (yanık tehlikesi!).

11.6.1 Yarıklı aydınlatıcı takılı ampullerin 
değiştirilmesi

	X Yarık aydınlatıcıyı, Yarıklı Aydınlatıcının Sabitlenmesi altında 
listelenen adımları tersi sırayla uygulayarak çıkarın, bkz. 
bölüm 7.7.5.
	X Ampülü değiştirin.
	X Yarıklı Aydınlatıcının Sabitlenmesi için bkz. bölüm 7.7.5.

11.6.2 Ana ışık

Bu versiyonda, ana ışık (6) bir LED lambadan oluşur ve 
yalnızca Leica Microsystems servis teknisyeniniz tarafından 
değiştirilebilir.



Muhafaza ve Bakım

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02 63

11.6.3 Koaksiyal OttoFlex™ aydınlatıcı

• Yalnızca hassas şekillendirilmiş orijinal Leica 12 V/50 W 
halojen ampüller kullanın.

• Halojen lambaların cam ampul kısmına kesinlikle çıplak 
elle dokunmayın.

• Kullanmadan önce yedek lambaların fonksiyonunu 
kontrol edin.

	X Optik taşıyıcının arkasındaki kapağı (1) açın.
	X Sağ lambayı değiştirmek için ampul kızağı (3) tamamen solda 

olmalıdır.
	X Sol lambayı değiştirmek için ampul kızağı (3) tamamen sağda 

olmalıdır.
	X Ampul ile birlikte ampul duyunu (2) çıkarmak için tırnağı (4) 

dışarı çekin.
	X Yeni ampulü duyuyla birlikte takın.

Ampulü değiştirdiğinizde ampul saat sayacını sıfırlayın  
(bkz. bölüm 9.5.1). 

11.7 Tekrar sterilize edilebilir ürünler 
için tekrar işleme notları

11.7.1 Genel

Ürünler

Leica Microsystems (Schweiz) AG tarafından sağlanan döner 
düğme, objektif koruyucu camı ve kapak parçaları gibi tekrar 
kullanılabilir ürünler.

Tekrar işleme sınırlaması 

Creutzfeldt Jacob Hastalığı (CJD) bulunan veya CJK veya CJD 
varyantı bulunduğundan şüphelenilen hastalarda kullanılan tıbbi 
cihazlarda yerel yasal koşullar karşılanmalıdır. Bu hastalar üzerinde 
kullanılan normalde tekrar sterilize edilebilir ürünler, risksiz olarak 
yakılarak yok edilmelidir.

İş güvenliği ve sağlığın korunması

Kirletilmiş ürünler hazırlamakla görevli kişilerin sağlığı ve iş 
güvenliği için özel bir dikkat gösterilmelidir. Ürünlerin hazırlanma, 
temizlenme ve dezenfeksiyon aşamalarında yürürlükteki hastane 
hijyeni ve enfeksiyon önleme yönetmelikleri takip edilmelidir.

Tekrar işleme sınırlaması

Sık tekrar işleme, bu ürünler üzerinde küçük etkilere sahiptir. Ürün 
ömrünün sonu, genelde kullanımdan doğan aşınma ve yıpranmaya 
göre belirlenir.

11.7.2 Talimatlar

Çalışma yeri
	X Tek kullanımlık bez/kağıt bezle yüzeydeki kirlenmeyi 

temizleyin. 

Saklama ve taşıma
• Özel koşul yoktur.
• Ürünün kullanımdan hemen sonra tekrar işlenmesi tavsiye 

edilir.

Temizlik hazırlıkları
	X Ürünü M822 cerrah mikroskoptan çıkarın.

Temizlik: manuel
• Ekipman: musluk suyu, deterjan, alkol, mikrofiber bez

Prosedür 
	X  Ürünün yüzeyindeki kirleri durulayın (sıcaklık. < 40 °C). Kirlilik 

derecesine göre durulama maddesi kullanın.
	X Parmak izi, yağ izi gibi ağır kirlilik söz konusuysa optik temizliği 

içi alkol de kullanılabilir.
	X Optik parçalar dışındaki parçaları tek kullanımlık bez/kağıt bez 

ile kurulayın. Optik yüzeyleri mikrofiber bezle kurulayın.
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Temizlik: otomatik
• Ekipman: temizlik/dezenfeksiyon cihazı

Optik parçaları bulunan ürünlerin temizlik/dezenfeksiyon cihazı 
ile temizlenmesi önerilmez. Ayrıca, hasar görmemesi için optik 
parçalar ultrasonik banyolarda temizlenmemelidir.

Dezenfeksiyon

Alkollü dezenfeksiyon solüsyonu "Mikrozid. Liquid", etiket 
üzerindeki talimatlara uygun şekilde kullanılabilir.
Dezenfeksiyon sonrasında optik yüzeyler içme suyuyla ve sonra da 
demineralize su ile iyice durulanmalıdır. Sonraki sterilizasyondan 
önce ürünler iyice kurulanmalıdır.

Bakım

Özel koşul yoktur.
Kontrol ve fonksiyon testi
Döner düğme ve kolların geçmeli yapısını kontrol edin.

Ambalaj

Bireysel: Standart PE torbası kullanılabilir. Kapak gergin olmayacak 
şekilde torba ürün için yeterli büyüklükte olmalıdır.

Sterilizasyon

bölüm 11.7.3 bölümündeki Sterilizasyon tablosuna bakın.

Saklama

Özel koşul yoktur.

Ek bilgi

Yok

Üretici irtibat bilgileri

Bölge acentesi adresi

Leica Microsystems (İsviçre) AG, ürün hazırlanması ile ilgili 
yukarıdaki talimatların tekrar kullanıma uygun olduğunu onaylar. 
İşlemeyi gerçekleştiren kişi, ekipman, malzeme ve personel ile 
tekrar işlemeden ve tekrar işleme kurulumunda istenen sonuçlara 
ulaşmaktan sorumludur. Genel olarak işlem için onay ve rutin 
kontrol gereklidir. Verilen talimatlara uyulmaması durumunda 
işlemeyi gerçekleştiren kişi etkinliği ve olası zararlı sonuçları  
dikkatli bir şekilde incelemelidir.
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11.7.3 Sterilizasyon tablosu
Bu listede Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division cerrahi mikroskoplarının sterilize edilebilir parçaları genel bakış olarak 
açıklanmıştır.

İzin verilen sterilizasyon yöntemleri

Parça No. Tanım
Buharlı (otoklav) 
134 °C, t > 10 dk

Etilen oksit 
maks. 60 °C

10180591 Elcik tutamağı x

10428328 Döner düğme, binoküler tüp T x

10384656 Döner düğme, şeffaf x

10443792 Kol uzatması x

10446058 Koruyucu cam, çok odaklı lens x1)

10446469 Koruyucu objektif camı, Leica M680/FL400 x1)

10446467 Koruyucu objektif camı, Leica M840/M841 x1)

10445341 Leica M655 için kol, sterilize edilebilir x

10445340 Leica M655/M695 için kapak, sterilize edilebilir x

10446842 Leica M400 için kol, sterilize edilebilir x

10448440 Kapak, Leica M320 kol için sterilize edilebilir x

10448431 Koruyucu objektif camı, Leica M320 x1)

10448296 Koruyucu objektif camı, Leica M720, yedek parça (10'lu paket) x1)

10448280 Koruyucu objektif camı, Leica M720, grup, sterilize edilebilir x1)

10448581 Kapak, Leica RUV800 için sterilize edilebilir x

10429792 Yarık aydınlatma muhafazası x

 
1)  Optik parçalar içeren ürünler yukarıda belirtilen koşullara göre buharla sterilize edilebilir. Ancak bu durumda cam üzerinde noktalar ve 

izler kalabilir ve bunlar optik açıdan performansı düşürebilir.
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12 İmhası
Ürünlerin imhası için ilgili atık şirketlerinden de yardım alınarak yürürlükteki ulusal kanunlar takip edilmelidir. Cihaz ambalajı geri 
dönüşümlüdür.

13 Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır?
Elektrikle çalışan fonksiyonlar düzgün çalışmıyorsa, önce 
aşağıdakileri kontrol edin:
• Ana güç şalteri açık mı?
• Güç kablosu doğru takılmış mı?
• Tüm bağlantı kabloları düzgün şekilde takılmış mı?

13.1 Genel
Problem:   Fonksiyonlar ayak pedalı ile etkinleştirilemiyor.
Sebep 1: Gevşek kablo bağlantısı. Hatanın giderilmesi:

	X Güç kablosunu kontrol edin.
	X Tutamakların bağlantısını kontrol edin.

Sebep 2: Kontrol ünitesinde hatalı atama. Hatanın giderilmesi:
	X Kontrol ünitesindeki ayak pedalı atamasını kontrol edin (bkz. 

bölüm 9.4.4).

13.2 Mikroskop
Problem:  Mikroskopta ışık yok.
Sebep 1: Gevşek kablo bağlantısı. Hatanın giderilmesi:

	X Elektrik bağlantılarını kontrol edin.
	X Güç kablosunu kontrol edin.

Sebep 2: Ampul arızalı ("Check Mainlamp" mesajı görünür). Hatanın giderilmesi:
	X Leica Microsystems temsilcinize başvurunuz.

Problem: Mikroskopta OttoFlex™ ışığı yanmıyor.
Sebep 1: Anahtar yarıklı aydınlatıcı konumuna ayarlı. Hatanın giderilmesi:

	X Koaksiyal OttoFlex™ aydınlatıcı ameliyat sırasında arıza yaptığı 
takdirde hızlı değiştirmeli lamba yuvasını kullanarak diğer 
lambaya geçin.
	X Koaksiyal OttoFlex™ aydınlatıcı/yarık aydınlatıcı ayarını kontrol 

edin (bkz. bölüm 6.2) ve Koaksiyal OttoFlex™ olarak ayarlayın.
Sebep 2: Hızlı değiştirmeli lamba yuvasının konumu yanlış. Hatanın giderilmesi:

	X  Hızlı değiştirmeli lamba yuvasını diğer tarafa kaydırın, bkz. 
bölüm 8.3.1.

Sebep 3:  Ampul arızalı ("Check Coaxial OttoFlex™ illuminator" 
mesajı görünür).

Hatanın giderilmesi:
	X Ampulleri kontrol edin ve arızalı olan varsa değiştirin, bkz. 

bölüm 11.6.
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Problem: Resimde odak bozuluyor.
Sebep 1: Göz mercekleri doğru yerleştirilmemiş. Hatanın giderilmesi:

	X Okülerlerin takılmasını kontrol edin ve gerekiyorsa yerlerine 
vidalayın.

Sebep 2: Diyoptri düzeltmesi doğru ayarlanmamış. Hatanın giderilmesi:
	X Talimatları takip ederek diyoptri düzeltmesini tam olarak 

gerçekleştirin (bkz.sayfa bölüm 7.4.1).

Problem: Zoom elektrikli olarak ayarlanamıyor.
Sebep 1: Zoom motoru arızalı. Hatanın giderilmesi:

	X Büyütme döner düğmesini bastırıp çevirerek manuel büyütme 
kullanın (bkz. bölüm 8.4.2).

Problem: İstenmeyen yansımalar.
Sebep 1: Steril örtü rastgele yansımalar oluşturuyor. Hatanın giderilmesi:

	X Steril örtünün objektif kapağını objektife sabitlerken kapağı 
hafifçe öne doğru eğin.

Problem:  Cerrahi mikroskop ya hiç hareket ettirilemiyor, ya da çok zor hareket ettirilebiliyor.

Sebep 1: Sıkışmış bir kablo olabilir. Hatanın giderilmesi:
	X Kabloyu yeniden yerleştirin.

Sebep 2: Taşıma kilidi serbest bırakılmamış. Hatanın giderilmesi:
	X Taşıma kilidini serbest bırakın (bkz. bölüm 7.9.1).

Sebep 3: Frenlerden biri çözülmüyor. Hatanın giderilmesi:
	X Leica Microsystems temsilcinize başvurunuz.

13.3 Kontrol ünitesi
Problem:  Ekranda görüntü yok.
Sebep 1: Kabloyu gevşetin. Hatanın giderilmesi:

	X Kablo bağlantılarında gevşeme olmadığını kontrol edin.

Sebep 2: Ekran arızalıdır. Hatanın giderilmesi:
	X Leica Microsystems temsilcinize başvurunuz.
	X Leica Microsystems cerrahi mikroskobunuzla çalışmaya devam 

edebilirsiniz. Tüm fonksiyonlar, ayak pedalı kullanılarak da 
çalıştırılabilir. 
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13.4 Kontrol ünitesindeki hata mesajları
Problem: • Check the coaxial OttoFlex™ lamp.
 • Check Slitlamp.

Hatanın giderilmesi:
	X  İlgili hızlı değiştirmeli lamba yuvasını kullanarak ikinci lambaya 

geçin.
	X Arızalı ampulü vakit kaybetmeden değiştirin.

Problem: • Check Slitlamp (Leica M822)
 • Compact Stand Brake Controller not present.
 • Zoom-Lamp Controller not present.
 • Focus-Tilt Controller not present.
 • XY Controller not present.
 • Microscope Device Controller not present.

Hatanın giderilmesi:
	X Leica Microsystems temsilcinize başvurunuz.

Problem:  Fan 1 or 2 locked. Hatanın giderilmesi:
	X Leica Microsystems temsilcinize başvurunuz.

Problem:  Overheat in optics carrier. Hatanın giderilmesi:
	X Havalandırma yuvalarını temiz tutun.
	X Sorun devam ederse, Leica Microsystems temsilcinize 

başvurunuz.

13.5 F20 standı
Problem:  Sallanır kol kendi başına yukarı/aşağı hareket ediyor.

Sebep 1: Sallanır kol sistemi dengelenmemiştir. Hatanın giderilmesi:
	X Sallanır kol sistemini dengeye getirin (bkz. bölüm 7.10.1).

Sebep 2: Kablolar düzgün yerleştirilmemiş. Hatanın giderilmesi:
	X Kabloların pozisyonunu, özellikle de sonradan eklenen video 

kablolarını kontrol edin.

Problem: Denge skalası en yüksek düzeyde olmasına rağmen sallanır kol aşağı iniyor.
Sebep: Optik taşıyıcıdaki maksimum yük kapasitesi aşıldı. Hatanın giderilmesi:

	X Toplam ağırlığı ve aksesuarları azaltın (maksimum yük 11,5 kg'ı 
aşmamalıdır).

Problem: Mikroskop kolay konumlandırılamıyor.

Sebep: Mafsal hareketini engelleyen frenler çok fazla sıkıştırılmış. Hatanın giderilmesi:
	X Mafsal hareketini engelleyen frenleri, mikroskobu kolayca 

konumlandırabileceğiniz şekilde ayarlayın (bkz. bölüm 7.9.3).
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13.6 F40 standı
Problem:  Cerrahi mikroskop ya hiç hareket ettirilemiyor, ya da çok zor hareket ettirilebiliyor.

Sebep 1: Sıkışmış bir kablo olabilir. Hatanın giderilmesi:
	X Kabloyu yeniden yerleştirin.

Sebep 2: Taşıma kilidi serbest bırakılmamış. Hatanın giderilmesi:
	X Taşıma kilidini serbest bırakın (bkz. bölüm 7.9.1).

Sebep 3: Frenlerden biri çözülmüyor. Hatanın giderilmesi:
	X Leica Microsystems temsilcinize başvurunuz.

13.7 CT40 tavan montajı
Problem: Leica CT40 yukarı veya aşağı hareket ettirilemez.

Sebep 1:  Leica CT40 aşırı ısınma durumunda sistemi kapatan 
bir sıcaklık anahtarına sahiptir.

Hatanın giderilmesi:
	X Teleskop motorunun soğuması için yaklaşık 30-45 dakika 

bekleyin.
Sebep 2: Kötü fiş bağlantısı. Hatanın giderilmesi:

	X Sıkıştırma terminalini kontrol edin.

Sebep 3: Müşterinin verdiği sigorta arızalı. Hatanın giderilmesi:
	X Sigortayı değiştirin.

13.8 Kamera, video
Problem:  Monitördeki resim çok karanlık.

Sebep 1:  Video kamera ve/veya monitör doğru ayarlanmamış. Hatanın giderilmesi:
	X Kamera ve/veya monitör ayarlarını optimize edin (üreticinin 

çalıştırma talimatlarına bakın).
	X Leica M822 için video ve kamera aksesuarları sayfasına bakın, 

bölüm 10.2.
Sebep 2:   Leica Video Adaptörü bağlantı arayüzünde bulunan 

diyafram kapalı.
Hatanın giderilmesi:
	X Diyaframı "open" pozisyona ayarlayın. 

Problem:  Görüntüler bulanık

Sebep 1:    Leica Video Adaptörün ortak odağı doğru 
ayarlanmamış.

Hatanın giderilmesi:
	X Mikroskobun ortak odağını kontrol edin (bkz. 

sayfa bölüm 7.4.3). 
Sebep 2:  Mikroskoptaki ortak odak doğru ayarlanmamış. Hatanın giderilmesi:

	X Leica Video Adaptörün ortak odağını kontrol edin. 
Sebep 3:  Örnek odak noktasında değil. Hatanın giderilmesi:

	X Hassas odaklama yapın ve gerekirse ızgara kullanın.

Cihazınızda burada belirtilmeyen bir arıza çıkması durumunda lütfen Leica temsilcinizle görüşün.
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14 Özellikler
14.1 Mikroskop
OptiChrome™ Yüksek kontrast, parlak renkler, canlı ve 

net resimler ve olağanüstü çözünürlük 
sağlayan yüksek performanslı optik 
sistemi

Büyütme değiştirici 6:1 aralığı, motorlu
Alan çapı 7 mm ile 80 mm arası
Çalışma mesafeleri ÇM 175 mm, 200 mm, 225 mm
Odaklama Motorlu, 54 mm, otomatik sıfırlamalı
ErgonOptic™ Sistemi • Binoküler tüpler: 10 ile 50° arası, 

• Düşük ve Ultra Düşük™ III; 
• değişken 0-180°; 
• değişken 30-150°;

Okülerler Gözlük kullananlara uygun geniş alanlı 
okülerler 8.33×, 10×, 12.5×

Objektifler OptiChrome™  
ÇM 175 mm/f = 200 mm 
ÇM 200 mm/f = 225 mm 
ÇM 225 mm/f = 250 mm 
ÇM: Çalışma mesafesi 
f: Odak uzaklığı

XY ünitesi Odaklama işlemi, motorlu, 
50 mm×50 mm, otomatik sıfırlamalı

Eğim tahriki Motorlu, +15°/–50°
Uzaktan kumanda Uzun veya çapraz pedallı 12 ve 14 

fonksiyonlu ayak pedalı
Ağırlık 28,3 kg (aksesuarlar ve XY ünitesi dahil)

14.2 Aydınlatma

Ana ışık Görüş alanının yoğun ve tekdüze 
aydınlatılması için entegre LED 
aydınlatma sistemi

Koaksiyal OttoFlex™ Net ve kararlı bir RedReflex oluşturmak, 
skleradan yayılan ışığı azaltmak ve 
görüntü kontrastını artırmak için 
aydınlatma ünitesi. 
Hassas şekillendirilmiş halojen ampül, 
12 V/50 W

Hızlı değiştirmeli lamba 
yuvası (yalnızca 
koaksiyal OttoFlex™ 
aydınlatma)

İki hassas şekillendirilmiş halojen ampul 
ile, 12V/50W

Filtre Entegre UV koruması 400 nm

14.3 Aksesuarlar

Video/kamera Leica HD C100 kamera sistemi 
Leica Manuel Video Adaptörü (MVA)
• Odak mesafesi f = 55 mm, 70 mm 

ve 107 mm
• C yuvalı port ile birlikte
• Manuel hassas odak

Leica Uzak Video Adaptörü (RVA)
• Odak mesafesi f = 55 mm, 70 mm  

ve 107 mm
• C yuvalı port ile birlikte
• Motorlu hassas odaklama

Leica Zoom Video Adaptörü (ZVA)
• 3:1 zoom
• Odak mesafesi f = 35 mm ile 

100 mm arası
• C yuvalı port ile birlikte
• Manuel hassas odak

Geniş açılı gözlem 
sistemi

Leica RUV800, BIOM*, EIBOS*

Verileri üst üste bindirme Leica DI C800
IOL yönlendirme Leica Toric göz merceği
İnverter AVI*, SDI*
Lazerler Kurulum için gerekli adaptörler lazer 

üreticisinden temin edilir
Yarık lambası Motorlu, ±23°,  

yarık genişliği 0,01–14 mm, 
yarık uzunluğu 14 mm, 
180° dönebilme,  
hızlı değiştirmeli lamba yuvası

Mikropsuzluk Tüm kumandalar sterilize edilebilir, 
steril örtüler mevcuttur

Leica Keratoskop
Leica Stereo Asistan 
Mikroskobu

*  Üçüncü taraf üreticilere ait aksesuarlar
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14.4 Elektrik değerleri
14.4.1 Güç soketi

F20 zemin standı Yatay kolun orta kısmında 
100-240 V (%±10), 50/60 Hz

F40 zemin standı Yatay kolun orta kısmında 
100-240 V (%±10), 50/60 Hz

CT40 tavan montajı Tavandaki terminal şeridi 
100/120 V, 220/240 V (%±10), 50/60 Hz

Sigorta 2 × T6.3 AH, 250 V

14.4.2 Güç tüketimi

Zemin standı

Leica M822 F20 400 VA
Leica M822 F40 550 VA

Teleskopik montaj parçası

Leica M822 CT40 • (120 V 60 Hz) 1500 VA  
(tüm sistem, teleskopik ünite dahil)

• (240 V 50 Hz) 1400 VA  
(tüm sistem, teleskopik ünite dahil)

Koruma sınıfı

Sınıf 1

14.5 Yardımcı güç soketi

Elektrikli ekipmanın Yardımcı Güç soketine bağlanması  
"ME Sisteminin" kurulmasına yol açar ve bu da güvenlik 
seviyesinin düşmesine neden olabilir. "ME Sistemleri" için 
ilgili standart koşullara uygun hareket edilmelidir.

Çıkış voltajı 100–230 V AC
Sigorta T1 AH, 250 V
İkincil cihaz için izin 
verilen maksimum güç 
tüketimi:

100 VA

İkincil cihaz dahil Leica M822/F40 için izin 
verilen maksimum toprak kaçak akımı,
İkincil cihaz dahil Leica M822/CT40,
İkincil cihaz dahil Leica M822/F20:

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

Kaçak akımın izin verilen sınır değerini aşması durumunda 
aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
• İkincil cihaz IEC/EN 60601-1 (EU) / UL 60601-1 (USA) ile uyumlu 

değil: 
İzolasyonlu transformatör üzerinden bağlantı.

• İkincil cihaz IEC/EN 60601-1 (EU) / UL 60601-1 (USA) ile uyumlu: 
Bağlantı için potansiyel eşitlemesi yapın veya izolasyonlu 
transformatör kullanın.

14.6 Optik veriler
UltraLow™ III binoküler tüp ile

Oküler

Leica Objektif 
OptiChrome™ 

ÇM = 175 mm/f = 200 mm
Toplam büyütme Görüş alanı (≥ 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

Oküler

Leica Objektif 
OptiChrome™ 

ÇM = 200 mm/f = 225 mm
Toplam büyütme Görüş alanı (≥ 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

Oküler

Leica Objektif 
OptiChrome™ 

ÇM = 225 mm/f = 250 mm
Toplam büyütme Görüş alanı (≥ 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 Standlar
14.7.1 F20 zemin standı

Tekerlekler 4×100 mm 
Ağırlık Kaide 174 kg 

Ek ağırlıklı sütun 55 kg
Toplam ağırlık Tam yük ile yakl. 330 kg
Frenler 4 mafsal hareketini engelleyen fren, 

dikey hareket için kilitleme kolu
4 ayak freni, tekerlekler içinde entegre

Yük Sallanır kol: Mikroskop/montaj halkası 
arayüzünden  
maksimum 11,5 kg

Alan koşulları Kaide: 606 × 606 mm 
dinlenme konumundaki min. yükseklik: 
1949 mm

Menzil Uzatma, maks. 1480 mm.
Vuruş min. 650 mm
Dengeleme gaz yayı ile
Dönüş aralığı Eksen 1 (sütunda): 360° 

Eksen 2 (merkezde): +180°/–135° 
Eksen 3 (XY ünitesi üzerinde): ±270°

14.7.2 F40 zemin standı

Tekerlekler 4×82,5 mm
Ağırlık Kaide 174 kg 

Sütun 83 kg 
Toplam ağırlık Tam yük ile yakl. 330 kg
Frenler Kolların döndürülmesi ile çalışan dört 

elektromanyetik fren, 
dikey hareket için bir durdurucu

Yük Mikroskop/montaj halkası arayüzünden 
maksimum 12,2 kg

Alan koşulları Kaide: 637 × 637 mm 
dinlenme konumundaki min. yükseklik: 
1949 mm

Menzil Uzatma, maks. 1492 mm.
Vuruş 846 mm
Dengeleme gaz yayı ile
Dönüş aralığı Eksen 1 (sütunda): ±170° 

Eksen 2 (merkezde): +150°/–170° 
Eksen 3 (XY ünitesi üzerinde): ±270°

14.7.3 CT40 tavan montajı

Tavan bağlantı parçası • Beton tavandan ara tavana olan 
maks. mesafe: 1200 mm

• Beton kabuklu inşa edilen tavana 
bağlantı parçası: 
440 mm dairesel delik 
4× M12 HSLB M12/15

Ağırlık Sallanır kol: 44 kg
Toplam ağırlık Yakl. 146 kg
Frenler Sallanır kol: 

Kolların döndürülmesi ile çalışan dört 
elektromanyetik fren
dikey hareket için bir durdurucu

Yük Sallanır kol: Mikroskop/montaj halkası 
arayüzünden maksimum 12,2 kg

Menzil Uzatma, maks. 1492 mm.
Vuruş Teleskopik ünite: 500 mm 

Sallanır kol: 846 mm
Dengeleme gaz yayı ile
Dönüş aralığı Eksen 1 (tavan montajı): ±90° 

Eksen 2 (merkezde): ±135 
Eksen 3 (XY ünitesi üzerinde): ±270°

14.8 Ortam koşulları
Çalışma +10 °C - +40 °C  

+50 °F - +104 °F 
%30 - %95 bağıl nem 
780 mbar - 1013 mbar atmosfer basıncı

Saklama –40 °C - +70 °C  
–40 °F - +158 °F 
%10 - %100 bağıl nem 
500 mbar 1060 mbar  
atmosfer basıncı

Taşıma –40 °C - +70 °C  
–40 °F - +158 °F 
%10 - %100 bağıl nem 
500 mbar 1060 mbar  
atmosfer basıncı
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14.9 Elektromanyetik uyumluluk 
(EMC)

Cihazın uygun olduğu çevre

Aktif HF Cerrahi Ekipmanı ve manyetik rezonans görüntüleme için 
EM parazit yoğunluğunun yüksek olduğu bir ME Sistemi RF 
korumalı odası yakını haricinde hastaneler.

IEC 60601-1-2 Uygunluğu

Emisyonlar CISPR 11, Sınıf A, Grup 1
IEC 61000-3-2 Sınıf A, Harmonik Bozukluk
IEC 61000-3-3 Sınıf A, Gerilim Dalgalanması ve 
Titreşim, Şekiller 3-7

Bağışıklık • IEC 61000-4-2 uyarınca Elektrostatik deşarj: 
CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV

• IEC 61000-4-3 uyarınca Işınımlı RF EM Alanları: 
80 – 2700 MHz: 10 V/m

• IEC 61000-4-3 uyarınca Yakın Kablosuz alanlar: 
380 – 5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m

• IEC 61000-4-4 uyarınca Elektriksel Hızlı Geçici  
ve patlamalar: 
± 2 kV: Elektrik besleme hatları

• Ani gerilim artışları IEC 61000-4-5: 
± 1 kV Hattan hata 
± 2  kV Hattan toprağa

• IEC 61000-4-6 uyarınca RF alanlarının neden 
olduğu İletilen parazitler: 
10 V rms

• IEC 61000-4-8 uyarınca Anma Gücü Frekansı 
Manyetik Alanları: 
30 A/m

• IEC 61000-4-11 uyarınca Voltaj düşmeleri 
ve kesilmeler: 
IEC 60601-1-2:2014 uyarınca

• Kabul edilebilir çalışma koşulları/tepkileri:
• HD monitörde titreşim/parazit
• HD monitörde kesinti

• Gerilim düşüşleri ve kesintileri testi için özel 
uyumluluk kriteri:
• Cihazın emniyetli olması, hiçbir parça arızası 

yaşanmaması ve operatör müdahalesiyle test 
öncesi durumuna geri döndürülebilir olması 
şartıyla cihaza ait bağışıklık seviyelerinde bir 
sapmaya izin verilir (5 sn için nominal voltajın 
%0'ı).

14.10 Karşılanan standartlar
CE uygunluğu
•  Elektrikli tıbbi ekipman, Bölüm 1: Güvenlik için genel tanım -  

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

•  Elektromanyetik uyumluluk  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Uygulanan diğer harmonize standartlar: IEC 62366, IEC60825-1, 
EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• Leica Microsystems (Schweiz) AG bünyesindeki Medical Division, 
kalite yönetimi ve kalite güvence ile ilgili uluslararası ISO 13485 
standardı yönetim sistemi sertifikalarının sahibidir.

14.11 Konfigürasyonlar ve Ağırlıklar

UYARI

Cerrahi mikroskobun aşağı doğru hareketinden dolayı 
yaralanma riski!
	X Cihazı parça ve aksesuarlarla teçhiz ederken maksimum 

yükü geçmeyin.
	X Toplam ağırlığı, bölüm 14.13bölümündeki 

"Dengelenebilir konfigürasyon ağırlık listesi"ni 
kullanarak kontrol edin.

"Yük tablosu"nu kullanarak toplam yük ağırlığını belirleyin, 
bölüm 14.13. 

Standlarda, mikroskobun arabirimlerinden itibaren aşağıdaki 
maksimum yükler geçerlidir:

Stant F40 F20 CT40

Maks. yük 12,2 kg 11,5 kg 12,2 kg
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14.12 Kullanım sınırlamaları
M822, yalnızca kapalı odalarda kullanılabilir ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
M822 cihazının 20 mm'den yüksek eşikleri aşması uygun değildir.
Cerrahi mikroskobu 5-20 mm'nin üzerindeki eşiklerden geçirmek için cihazın ambalajı içinde verilen kama (1) kullanılabilir.
Yardımcı ekipman olmadan Leica M822 cihazını yalnızca en fazla 5 mm yüksekliğe sahip eşiklerden geçirebilirsiniz.

�

	X Kamayı (1) eşiğin önüne koyun.
	X Cerrahi mikroskobu tutacağından iterek taşıma pozisyonunda 

eşikten geçirin.

Mikroskobun eğimli bir düzlemde taşınması veya saklanması

DİKKAT

Sistemin ve kol sisteminin kontrolsüz lateral hareketi nedeniyle yaralanma tehlikesi.
	X Mikroskobu (F20, F40) eğimli bir düzlemde taşırken veya hareket ettirirken, sallanır kolu, monitör kolunu ve kontrol ünitesini 

her zaman kilitleyin (aşağı bakınız).
	X Mikroskobu (sadece F20) eğimli bir düzlemde saklarken, taşıma kutusu içinde verilen kamayı kullanın (aşağı bakınız).

Mikroskobun eğimli bir düzlemde taşınması veya hareket ettirilmesi (F20 ve F40):

	X Sallanır kolu, monitör kolunu ve kontrol ünitesi kolunu sabitlemek için taşıma kutusunda verilen sabitleme kayışlarını (Şekil 1) kullanın 
(F20: Şekiller 2 ile 4; F40: Şekiller 5 - 6).

Şekil 1 - Sabitleme kayışı
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F20 Standı

Şekil 2 - Paralelkenar  
sabitleme kayışı

Şekil 3 - Monitör  
sabitleme kayışı

Şekil 4 - Kontrol Ünitesi  
sabitleme kayışı

F40 Standı

Şekil 5 - Paralelkenar sabitleme kayışı Şekil 6 - Monitör sabitleme kayışı

Mikroskobun eğimli bir düzlemde saklanması (sadece F20):

	X Taşıma kutusu içinde verilen kamayı kullanın (Şekiller 7 - 8).

Şekil 7 Şekil 8
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14.13 Dengelenebilir konfigürasyon ağırlık listesi

Leica M822 F40 için eğimi >0,3° olan zeminlerde hareket 
etkisi dikkate alınmalıdır.

Leica M822 cihazı seri numarası ....................................................
Mikroskop arabiriminden stand üzerine gelebilecek maksimum yük ........... kg

Kurulum

Grup Parça No. Tanım Ağırlık Miktar Toplam

Asistan 10448231 Leica Stereo Asistan Mikroskobu (adaptör dahil): 1,10 kg                         ,      

10446482 Işın demeti ayırıcı 70/30 0,41 kg                         ,     

10446565 Işın demeti ayırıcı 50/50 0,41 kg                         ,      

10448487 Dönebilen ışın demeti ayırıcı 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Dönebilen ışın demeti ayırıcı 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Stereo adaptör 0,22 kg                         ,    

10448597 İkinci gözlemci için stereo ataşman 1,01 kg                         ,    

Optik 10445937 APO WD200 Objektif

0,41 kg10445938 APO WD175 Objektif                         ,    

10445909 APO WD225 Objektif

10448547 Binoküler tüp, 10° ile 50° arası, Tip II, UltraLow 
™III

1,42 kg                         ,     

10448217 Binoküler tüp, katlanabilir 5° ile 25° arası, PD'li 0,74 kg                         ,     

10448159 Binoküler tüp, 10° ile 50° arası, PD'li 1,26 kg                         ,   

10448088 Binoküler tüp 0°–180° bükülebilir, T, Tip II 1,42 kg                         ,     

10446574 Binoküler tüp, eğilebilir, T, tip II 0,74 kg                         ,     

10446618 Binoküler tüp, katlanabilir, 45° 0,56 kg                         ,     

104466797 Binoküler tüp, 30° ile 150° arası 0,81 kg

10448572 Leica DI C800 2,12 kg                         ,    

10448028 10× oküler

0,10 kg10448125 Oküler, 8.33×

10446739 Oküler, 12.5×

Yükleme asistanı ve optik Ara toplam 1                         ,    

Devam etmek için sonraki sayfaya bakın
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Kurulum

Grup Parça No. Tanım Ağırlık Miktar Toplam

Gözün ön bölümü 
için aksesuarlar

10448558 Leica Keratoskop 0,21 kg                         ,     

10448554 Leica Toric göz merceği 0,10 kg                         ,     

Gözün arka bölümü 
için aksesuarlar

10448555 Leica RUV800 WD175, grup
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, grup

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

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

10448355 Leica Yarıklı aydınlatıcı 3,34 kg                         ,     

Lazer filtresi 0,30 kg                         ,     

Lazer manipülatör 0,30 kg

Sterilize edilebilen 
parçalar

10180591 Elcik tutamağı 0,08 kg                         ,     

10428238 Binoküler tüp T döner düğme kapağı 0,01 kg                         ,     

10446468 Koruyucu cam tutucusu 0,10 kg                         ,     

10446467 Koruyucu cam 0,06 kg                         ,     

Toz örtüleri                         ,     

Dokümantasyon 10446592 Leica Zoom Video Adaptörü (ZVA) 0,76 kg                         ,     

10448292 Leica Uzak Video Adaptörü (RVA) 0,44 kg                         ,     

10448290 Leica Manuel Video Adaptörü (MVA) 0,42 kg                         ,     

10448584 Leica HD C100 (optik kafa ve kablo) 0,64 kg                         ,     

Gözün ön/arka bölümü için aksesuar yükü, sterilize edilebilen parçalar, dokümantasyon Ara toplam 2                         ,    

Asistan ve optik için aşırı yükün taşınması Ara toplam 1                         ,    

Komple 
Sistem

Yük
                        ,    

Bu liste tipik ekipman parçalarını içerir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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14.14 Boyutsal çizimler
14.14.1 Leica M822 F20 için boyutsal çizimler (mm)
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s.
 1
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2
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14.14.2 Leica M822 F40 için boyutsal çizimler (mm)
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14.14.3 Leica M822 CT40 için boyutsal çizimler (mm)

  



Ek

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02 81

15 Ek
15.1 Ameliyat öncesi kontrol listesi
Hasta  .......................................................................................................................................................................................

Cerrah  .......................................................................................................................................................................................

Tarih  .......................................................................................................................................................................................

Adım Prosedür Bilgi Kontrol / İmza

1 Optik aksesuarların temizliği 	X Boruların, okülerlerin ve dokümantasyon aksesuarlarının 
(kullanıldıysa) temizliğini kontrol edin.
	X Toz ve kirleri temizleyin.

2 Aksesuarların takılması 	X M822'i yerine kilitleyin ve tüm aksesuarları mikroskop 
üzerine takın, böylece kullanım için hazır hale gelir  
(bkz. bölüm 7.2).
	X Gerektiğinde ayak pedalını bağlayın.
	X Monitördeki kamera görüntüsünü kontrol edin ve 

gerekirse tekrar hizalayın.

3 Tüp ayarlarının kontrolü 	X Seçilen kullanıcı için tüp ve oküler ayarlarını kontrol edin.

4 Dengeleme 	X M822'yi dengeleyin (bkz. sayfa bölüm 7.10.1).
	X Tutamakları ileriye doğru çevirin ve tutun.

Tüm frenler serbest bırakılır.
	X Dengelemeyi kontrol edin.

5 Fonksiyon kontrolü 	X Güç kablosunu bağlayın.
	X Mikroskobu açın.
	X Lamba çalışma saatlerini kontrol edin ve planlanan cerrahi 

için kalan ömrünün yeterli olduğundan emin olun.
	X Ameliyattan önce Ana Işık ve OttoFlex™ aydınlatıcılarını 

kontrol edin.
	X Büyütme motorunun ve odaklama motorunun operasyona 

hazır olma durumunu test edin.
	X Arızalı ampulleri cerrahiden önce değiştirin.
	X Tutamaklar üzerindeki ve ayak pedalındaki tüm 

fonksiyonları kontrol edin.
	X Seçilen kullanıcı için kontrol ünitesindeki kullanıcı 

ayarlarını kontrol edin.

6 Ameliyat masasına 
konumlandırma

	X M822'yi OP masasına gerektiği gibi pozisyonlandırın ve 
ayak frenini kilitleyin (bakınız bölüm 8.2).

7 Sterillik 	X Kullanılıyorsa steril bileşenleri ve steril örtüyü yerleştirin 
(bkz. bölüm 7.12).

8 Son kontrol 	X Tüm parçaların doğru yerlerinde olduğunu kontrol edin  
(tüm kapaklar takılı ve kapalı).



Ek

82 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02



Ek

 M822 / Ref. 10 743 504 / Versiyon 02 83



10 743 504tr/02 •Telif Hakkı © Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, 2021• Basım – 12.2021 • Değişiklik yapılabilir • LEICA ve Leica logosu, Leica 

Microsystems'in tescilli ticari markalarıdır

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg

T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com


	1	Giriş
	1.1	Bu kullanım kılavuzu hakkında
	1.2	Kullanım kılavuzundaki semboller

	2	Ürün tanımı
	2.1	Opsiyonel ürün özellikleri

	3	Güvenlik notları
	3.1	Kullanım amacı
	3.2	Kullanım göstergesi
	3.3	Kontraendikasyonlar
	3.4	Cihazdan sorumlu kişi için talimatlar
	3.5	Cihaz operatörü için talimatlar
	3.6	Kullanım tehlikeleri
	3.7	İşaretler ve etiketler

	4	Tasarım
	4.1	Leica M822 F20
	4.2	Leica M822 F40
	4.3	Leica M822 CT40
	4.4	Leica M822 Optik taşıyıcı

	5	Fonksiyonlar
	5.1	Aydınlatma
	5.2	Dengeleme sistemi
	5.3	Elektromanyetik fren

	6	Kumandalar
	6.1	Kontrol ünitesi
	6.2	Leica M822 cerrahi mikroskoplar
	6.3	Ayak pedalı ve tutamaklar

	7	Ameliyat öncesi hazırlık
	7.1	Taşıma
	7.2	Optik aksesuarların takılması
	7.3	Binoküler tüp ayarı
	7.4	Oküler ayarı
	7.5	Dokümantasyon aksesuarlarının takılması
	7.6	Dokümantasyon aksesuarlarının seçimi
	7.7	Leica Yarıklı Aydınlatıcının ayarlanması
	7.8	Geniş açılı gözlem sistemi (ör. Oculus)
	7.9	Stand ayarları (F20)
	7.10	Stand ayarları (F40, CT40)
	7.11	Ameliyat masası üzerinde konumlandırma
	7.12	Steril kumandaların ve örtünün takılması
	7.13	Fonksiyon kontrolü

	8	Çalıştırma
	8.1	Mikroskobun açılması
	8.2	Mikroskobun konumlandırılması 
	8.3	Mikroskop ayarı
	8.4	Büyütme (zoom) ayarı
	8.5	Taşıma pozisyonu 
	8.6	Dinlenme pozisyonu
	8.7	Cerrahi mikroskobun kapatılması

	9	Dokunmatik panel
	9.1	Menü yapısı
	9.2	Mikroskobun açılması
	9.3	Kullanıcı listesinin düzenlenmesi
	9.4	Kullanıcıları yapılandırma (User Settings menüsü)
	9.5	Bakım menüsü
	9.6	"How to…" menüsü
	9.7	"Service" menüsü

	10	Aksesuarlar
	10.1	Leica tarafından üretilen cihazlar ve aksesuarlar
	10.2	Leica ve üçüncü taraf üreticilere ait cihaz ve aksesuarlar
	10.3	M822 için video aksesuarları
	10.4	Örtüler

	11	Muhafaza ve Bakım
	11.1	Bakım talimatları
	11.2	Dokunmatik panel temizliği
	11.3	Bakım
	11.4	Leica Ayak Pedalının Muhafaza ve Bakımı
	11.5	Sigorta değişimi
	11.6	Lamba değiştirme
	11.7	Tekrar sterilize edilebilir ürünler için tekrar işleme notları

	12	İmhası
	13	Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır?
	13.1	Genel
	13.2	Mikroskop
	13.3	Kontrol ünitesi
	13.4	Kontrol ünitesindeki hata mesajları
	13.5	F20 standı
	13.6	F40 standı
	13.7	CT40 tavan montajı
	13.8	Kamera, video

	14	Özellikler
	14.1	Mikroskop
	14.2	Aydınlatma
	14.3	Aksesuarlar
	14.4	Elektrik değerleri
	14.5	Yardımcı güç soketi
	14.6	Optik veriler
	14.7	Standlar
	14.8	Ortam koşulları
	14.9	Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
	14.10	Karşılanan standartlar
	14.11	Konfigürasyonlar ve Ağırlıklar
	14.12	Kullanım sınırlamaları
	14.13	Dengelenebilir konfigürasyon ağırlık listesi
	14.14	Boyutsal çizimler

	15	Ek
	15.1	Ameliyat öncesi kontrol listesi


