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Det glæder os, at du har valgt et Leica operationsmikroskopsystem.
Ved udviklingen af vores systemer har vi lagt meget stor vægt på, at betjeningen  
er nem og selvforklarende. Ikke desto mindre anbefaler vi, at du læser denne 
brugsanvisning grundigt igennem for at få gavn af alle fordelene ved dit nye 
operationsmikroskop.
På vores hjemmeside kan du både finde værdifulde informationer om Leica 
Microsystems' produkter og ydelser og adressen på vores nærmeste afdeling: 

www.leica-microsystems.com

Tak, fordi du har valgt et af vores produkter. Vi håber, at du vil nyde den kvalitet 
og ydeevne, der kendetegner dit operationsmikroskop fra Leica Microsystems.

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

Juridisk ansvarsfraskrivelse
Ret til ændring af de tekniske data forbeholdes.
Oplysningerne i denne brugsanvisning er direkte relateret til betjeningen af 
udstyret. Lægelige beslutninger forbliver lægens ansvar.
Leica Microsystems har gjort sig alle bestræbelser på at levere en komplet og 
tydelig brugsanvisning, der beskriver de primære områder for produktets 
anvendelse. Skulle det blive nødvendigt at indhente yderligere oplysninger om 
brugen af produktet, bedes du kontakte din lokale Leica-repræsentant.
Du må aldrig bruge et medicinsk produkt fra Leica Microsystems, hvis du ikke 
fuldt ud forstår, hvordan det skal bruges, og hvad det kan præstere.

Ansvar
Vores ansvar fremgår af vores standardvilkår og -betingelser for salg. Intet i denne 
ansvarsfraskrivelse begrænser vores ansvar på måder, som ikke er tilladt i medfør 
af gældende lovgivning, og intet i denne ansvarsfraskrivelse udelukker ansvars for-
pligtelser, som ikke kan udelukkes i medfør af gældende lovgivning.
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I denne brugsanvisning beskrives følgende systemer:
• M844 F40
• M844 F20
• M844 CT40
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1 Indledning
1.1 Om denne brugsanvisning
I denne brugsanvisning beskrives operationsmikroskopet M844.

Ud over bemærkningerne til brugen af instrumenterne 
indeholder denne brugsanvisning vigtige sikkerheds-
oplysninger (se kapitlet 3).

	X Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, 
før du bruger produktet.

1.2 Symboler i brugsanvisningen
Symbolerne, der anvendes i denne brugsanvisning, har følgende 
betydning:

Symbol Advarselsord Betydning

Advarsel Advarsel mod en potentielt farlig 
situation eller forkert brug, som kan 
føre til personskader eller dødsfald. 

Forsigtig Advarsel mod en potentielt farlig 
situation eller forkert brug, som – 
hvis den ikke undgås – kan føre til 
mindre eller moderate personskader. 

Bemærk Advarsel mod en potentielt farlig 
situation eller forkert brug, som – 
hvis den ikke undgås – kan føre til 
væsentlige materielle, økonomiske 
og miljømæssige skader.

Praktiske informationer, som hjælper 
brugeren til at anvende produktet 
teknisk korrekt og effektivt. 

	X  Handlingsopfordring; dette symbol 
angiver, du her skal udføre en bestemt 
handling eller flere handlinger.

Teknisk dokumentation og monteringsvejledning

Teknisk dokumentation er en del af dokumentet 
"Monteringsvejledning".

2 Produktidentifikation
Modellen og serienummeret på dit produkt sidder på 
identifikationsmærket på belysningsmodulet. 
	X Notér disse oplysninger i din brugsanvisning, så du altid kan 

henvise til dem, hvis du har spørgsmål til vores repræsentant 
eller serviceafdeling. 

Type Serie-nr.

 
...

 
...

2.1 Produktfunktioner (ekstraudstyr)
Forskellige produktfunktioner og tilbehørsmuligheder fås som 
ekstraudstyr. Tilgængeligheden varierer fra land til land og er 
underlagt lokale myndighedskrav. Kontakt din lokale repræsentant 
for at høre, om de er tilgængelige.
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3 Sikkerhedsforskrifter
Operationsmikroskopet M844 er den nyeste teknologi. Alligevel kan 
der opstå farer under brug. 
	X Følg altid anvisningerne i denne brugsanvisning, og vær især 

opmærksom på sikkerhedsforskrifter.

3.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse
• Operationsmikroskopet M844 er et optisk instrument, der skal 

gøre objekter mere synlige ved hjælp af forstørrelse og 
belysning. Det kan anvendes til betragtning og dokumentation 
i behandlingen af både mennesker og dyr.

• Operationsmikroskopet M844 må kun anvendes i lukkede rum 
og på et fast gulv.

• Operationsmikroskopet M844 er omfattet af særlige 
sikkerhedsforanstaltninger vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet.

• Bærbare og mobile samt stationære 
RF-kommunikationsanordninger kan forringe funktionen af 
operationsmikroskopet M844.

• M844 er udelukkende beregnet til professionel brug.

3.2 Indikation for brug
• Operationsmikroskopet M844 er egnet til oftalmisk anvendelse 

som f.eks. nethinde-, hornhinde- og katarakt-kirurgi på 
hospitaler, klinikker eller andre behandlingsinstitutioner for 
mennesker.

• Operationsmikroskopet M844 må kun anvendes i lukkede rum 
og skal placeres på et fast gulv eller monteres i loftet.

• Denne brugsanvisning er beregnet for læger, sygeplejersker og 
andet sundheds- og teknisk personale, som klargør, betjener 
eller vedligeholder apparatet efter passende træning. Det er 
ejerens/operatørens pligt at uddanne og instruere alle, der skal 
bruge apparatet.

3.3 Kontraindikationer
Ingen kendte kontraindikationer for brug.

3.4 Anvisninger til den 
driftsansvarlige

	X Du skal sikre dig, at det kun er kvalificerede personer, der 
arbejder med operationsmikroskopet M844.
	X Operationsmikroskopet M844 må kun betjenes af personale,  

der er uddannet i brugen af det.
	X Sørg for, at denne brugsanvisning altid er til rådighed ved 

operationsmikroskopet M844, når det er i brug.
	X Kontrollér jævnligt, at personalet følger 

sikkerhedsanvisningerne under arbejdet.

	X Instruer brugeren grundigt, og forklar vedkommende 
betydningen af advarselsmærkater og -anvisninger.
	X Fordel ansvar for klargøring, betjening og vedligeholdelse. 

Kontrollér, at dette efterleves.
	X Brug kun operationsmikroskopet M844, når det er fri for 

defekter.
	X Anmeld straks enhver mangel ved produktet, som medfører 

fare for personers sikkerhed, til din Leica-repræsentant eller til 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 
Heerbrugg, Schweiz. 
	X Hvis du bruger tilbehør, der er fremstillet af andre producenter,  

i kombination med operationsmikroskopet M844, skal du 
kontrollere, at disse producenter bekræfter, at det er sikkert at 
bruge kombinationen. Følg anvisningerne i brugsanvisningen  
til dette tilbehør.

• På operationsmikroskopet M844 fra Leica må der udelukkende 
anvendes følgende tilbehør: 
• Tilbehør fra firmaet Leica Microsystems, som det er 

beskrevet i kapitel 10 i denne brugsanvisning.
• Tilbehør, hvor Leica har bekræftet, at det kan anvendes 

uden sikkerhedstekniske betænkeligheder.
• Ændringer af eller service udført på operationsmikroskopet 

M844 må udelukkende udføres af teknikere, som er 
udtrykkeligt autoriseret af Leica til at udføre det 

• Til reparationer må der kun anvendes originale dele fra Leica.
• Efter reparation eller tekniske ændringer skal apparatet 

indstilles på ny, idet man her skal overholde vores tekniske 
forskrifter.

• Såfremt apparatet ændres eller repareres af ikke-autoriserede 
personer, hvis det vedligeholdes fagligt ukorrekt (for så vidt 
vedligeholdelsen ikke foretages af os), eller håndteres apparatet 
ukorrekt, bortfalder ethvert ansvar for Leica Microsystems.

• Leica operationsmikroskopets påvirkning af andre apparater er 
blevet kontrolleret i henhold til EN 60601-1-2. Systemet har 
bestået emissions- og immunitetsprøvningen. De sædvanlige 
forsigtighedsforholdsregler og sikkerhedsbestemmelser 
vedrørende elektromagnetiske og andre strålinger skal 
overholdes.

• Elinstallationer i bygningen skal overholde den nationale 
standard, f.eks. anbefales beskyttelse mod afledningsstrøm til 
jord (fejlstrømsbeskyttelse).

• Som ethvert andet instrument på operationsstuen kan dette 
system svigte. Leica Microsystem (Schweiz) AG anbefaler derfor, 
at et backupsystem holdes standby under operationen.

• Kun det medfølgende strømkabel må anvendes.
• Strømkablet skal have en beskyttelsesleder og må ikke være 

beskadiget.
• Netkablet skal være mekanisk sikret i "netindgangsstikdåsen" 

for at undgå utilsigtet afbrydelse.
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• Leica Microsystems operationsmikroskopet må kun anvendes af 
læger og medicinsk assisterende personale, som har relevante 
faglige kvalifikationer, og som er blevet instrueret i brugen af 
apparatet. En specifik uddannelse er ikke nødvendig.

• Hvis der kobles elektrisk udstyr til hjælpestikdåsen, oprettes et 
"ME-system", hvilket kan resultere i et reduceret 
sikkerhedsniveau. De tilsvarende standardkrav for 
"ME-systemer" skal overholdes.

• Dele på M844 må ikke serviceres eller vedligeholdes, mens 
mikroskopet anvendes på en patient.

• Pærer må ikke udskiftes, mens mikroskopet anvendes på en 
patient.

• Brug af dette udstyr ved siden af andet udstyr skal undgås, da 
det kan medføre fejlfunktion. Hvis en sådan brug er nødvendig, 
skal dette og det andet udstyr observeres for at kontrollere, at 
det fungerer normalt.

• Brug af andet tilbehør og andre kabler end det, der anbefales 
eller leveres af producenten af det pågældende udstyr, kan 
medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller reduceret 
elektromagnetisk immunitet fra dette udstyr og kan medføre 
fejlfunktion.

• Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder perifere enheder 
som f.eks. antennekabler og eksterne antenner) må ikke 
anvendes tættere end 30 cm på nogen af delene på Leica M844, 
herunder kabler angivet af producenten. Tilsidesættelse af 
dette kan forringe udstyrets ydeevne.

Bemærk:
Dette udstyrs emissionsegenskaber gør det egnet til brug i industri-
områder og hospitaler (CISPR 11 klasse A). Hvis udstyret bruges i et 
boligmiljø (der normalt kræver CISPR 11 klasse B), yder det muligvis 
ikke tilstrækkelig beskyttelse mod RF-kommunikationstjenester. 
Det kan være nødvendigt for brugeren at træffe dæmpende foran-
staltninger f.eks. ved at flytte udstyret eller vende det i en anden 
retning.

3.5 Anvisninger til brugeren
	X Anvend de her beskrevne instruktioner.
	X Overhold arbejdsgiverens instrukser vedrørende arbejdets 

organisering og sikkerheden under arbejdet.
	X Kontrollér belysningsintensitet før og under operationer.
	X Flyt ikke systemet uden at have løsnet bremserne.
	X Systemet må kun betjenes i korrekt tilstand (samtlige 

afdækninger monteret, døre lukket).

Fototoksisk skade på nethinden ved øjekirurgi

ADVARSEL

Mulige øjenskader som følge af for lange eksponeringstider! 
Lyset i instrumentet kan være skadeligt. Risikoen for 
øjenskader stiger i takt med eksponeringstiden.
	X Undlad at overskride de vejledende værdier for farlig 

eksponering ved bestrålingen. 
En eksponeringstid med dette instrument på mere 
end 2 min ved maksimal udgangseffekt medfører 
en overskridelse af den vejledende værdi.

Følgende tabel er retningsgivende og skal alene gøre kirurgen 
opmærksom på mulige farer. Dataene er udregnet som worst case-
scenarier:
• Afaki
• Helt ubevægeligt øje (det samme område eksponeres konstant)
• Uafbrudt lysoptagelse, f.eks. ingen kirurgiske instrumenter 

i øjet
• Pupil udvidet til 7 mm

Udregningerne er baseret på de tilsvarende ISO-standarder1) 2) 
og de anbefalede eksponeringsgrænser, der er angivet i dem.  
Ifølge litteraturen kan et øje i bevægelse give mulighed for øget 
eksponeringstid 3).

Hovedlys

Lysindstilling
Anbefalet maksimal eksponeringstid iht. 1) [min.]

Uden filter Med GG435-filter Med GG475-filter

25 % 55 min. 1 t.  4 min. 3 t.  3 min.

50 % 12 min. 15 min. 44 min.

75 % 4 min. 5 min. 17 min.

100 % 2 min. 2 min. 8 min.

10 % - Retina-
beskyttelses-

funktion aktiv
3 t.  19 min. Ikke relevant Ikke relevant
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OttoFlex™-lys

Lysindstilling
Anbefalet maksimal eksponeringstid iht.1) [min.]

Uden filter

25 % 1 h 9 min.

50 % 14 min.

75 % 5 min.

100 % 2 min.

20 % - Retina-
beskyttelses-

funktion aktiv
1 t. 42 min.

Referenceliste
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Oftalmiske instrumenter – 

Grundlæggende krav og prøvningsmetode – Del 2: Beskyttelse 
mod fare på grund af lys.

2) ISO 10936-2:2010 Øjenoptik – Operationsmikroskoper/Del 2: 
Lysfarer fra operationsmikroskoper anvendt til okulær kirurgi.

3)  David Sliney, Danielle Aron-Rosa, Francois DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for 
exposure of the eye to optical radiation from ocular 
instruments: statement from a task group of the International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
APPLIED OPTICS, Bd. 44, Nr. 11, s. 2162 (10. april 2005). 

Beskyt patienten med følgende foranstaltninger:
• Korte belysningstider
• Lav lysstyrkeindstilling
• Brug af beskyttelsesfiltre
• Afbrydelse af lyset ved afbrydelse af operationen

Vi anbefaler at indstille lysintensiteten til det niveau, der som mini-
mum skal bruges for en given operation. Spædbørn, patienter med 
afaki, hvis øjenlinser ikke er blevet udskiftet med kunstige linser 
med UV-beskyttelsesskærm, små børn og personer med sygdomme 
i øjet er udsat for øget risiko. Risikoen stiger også, hvis personen, 
der behandles eller opereres, inden for de sidste 24 timer har været 
udsat for lys fra samme eller andre oftalmologiske instrumenter, 
som anvender en klar synlig lyskilde. Dette er især vigtigt, hvis øjet 
er blevet undersøgt ved hjælp af retinale billeder.
Beslutningen om, hvilken lysintensitet der skal bruges til en given 
operation, skal træffes ud fra det aktuelle tilfælde. I hvert tilfælde 
skal kirurgen foretage en vurdering af risici og fordele ved den 
anvendte lysintensitet. Selvom der træffes alle tænkelige foran-
staltninger med henblik på at minimere risikoen for, at de kirurgi-
ske mikroskoper forårsager skader på nethinden, kan der alligevel 
indtræffe skade. Fotokemisk retinal skade er en mulig komplika-
tion, som skyldes nødvendigheden af at bruge et klart lys til at gøre 
øjets strukturer synlige under vanskelige oftalmologiske indgreb. 

Desuden kan retinabeskyttelsesfunktionen aktiveres under 
indgreb, så styrken af hovedlyset reduceres op til 10 % og  
OttoFlex op til 20 %.

Stabilitet (kun gulvstativer)

Når mikroskopet flyttes i OP, skal svingarmen være foldet sammen 
og blokeret, og bremserne skal være strammet, da svingarmen 
ellers kan svinge ukontrolleret ud, og stativet kan vælte.

Fare på grund af bevægelige dele

I dette afsnit gør vi opmærksom på manipulationer, hvor der 
i tilfælde af uagtsomhed foreligger risiko for personskade.
• Tilbehør skal altid belastes og afbalanceres før operationen, 

og aldrig hen over operationsområdet!
• Stik ikke hånden ind mellem gasfjeder og svingarm.  

Den kan komme i klemme ved bevægelse af svingarmen.
• Stik aldrig fingre ind mellem mikroskopet og fokusdrevet. 

De kan komme i klemme.

Gulvstativ
• Skub altid instrumentet for at flytte det; Træk aldrig i det. 

Fødder i lette sko kan komme ind under beklædningen.
• Fodbremserne skal være blokeret under operationen.

Elektriske tilslutninger

Styreenheden må kun åbnes af autoriserede teknikere.

Tilbehør

På operationsmikroskoperne M844 fra Leica må der udelukkende 
anvendes følgende tilbehør:
• Tilbehør fra firmaet Leica Microsystems, som det er beskrevet 

i denne brugsanvisning.
• Tilbehør, hvor Leica har bekræftet, at det kan anvendes uden 

sikkerhedstekniske betænkeligheder.

3.6 Farer ved brug

ADVARSEL

Risiko for personskade, fordi:
• svingarmen svinger ukontrolleret ud
• stativet kan vippe
• fødder i lette sko kan komme ind under beklædningen.
	X Ved transport skal operationsmikroskopet M844 altid 

anbringes i transportstilling. 
	X Flyt aldrig stativet, mens enheden er udstrakt. 
	X Kør aldrig stativet eller operationsudstyr hen over kabler 

på gulvet. 
	X Skub altid operationsmikroskopet M844; Træk aldrig 

i det.
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ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af mikroskopet, 

mens det befinder sig over operationsområdet.
	X Afbalancer M844 efter omstilling. 
	X Løsn ikke bremserne i ubalanceret tilstand. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.
	X Efter hver omstilling skal operationsmikroskopet 

afbalanceres på svingarmen.
	X Udfør aldrig afbalancering over patienten.
	X Se sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen.
	X Brug ikke loftsstativets nedad- eller opadgående 

bevægelse, når mikroskopet er placeret over patienten.

ADVARSEL

Forbrændingsfare!
	X Lampehuset og dækslet kan blive varme.

ADVARSEL

Risiko for øjenskader på grund af mulig farlig optisk infrarød 
og UV-stråling.
	X Se ikke ind i operationslampen.
	X Minimer eksponering for øjnene eller huden.
	X Brug passende afskærmning.

ADVARSEL

Risiko for skader på øjnene! 
Spaltelampens lyskilde er muligvis for skarp for patienten.
	X Tænd spaltelampen med dæmpet lysstyrke.
	X  Skru langsomt op for lysstyrken, til den opererende 

læge har et optimalt belyst billede.

ADVARSEL

Mulige øjenskader som følge af for lange eksponeringstider!
Lyset i instrumentet kan være skadeligt. Risikoen for 
øjenskader stiger i takt med eksponeringstiden.
	X Undlad at overskride de vejledende værdier for farlig 

eksponering ved bestrålingen. 
En eksponeringstid med dette instrument på mere 
end 2 min ved maksimal udgangseffekt medfører en 
overskridelse af den vejledende værdi.

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af mikroskopet, 

mens det befinder sig over operationsområdet.
	X Efter hver omstilling skal operationsmikroskopet 

afbalanceres på svingarmen.

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet svinger 
ned.
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af 

mikroskopet, mens det befinder sig over 
operationsområdet.
	X Lås altid M844 før omstilling. 
	X Afbalancer M844 efter omstilling. 
	X Løsn ikke bremserne i ubalanceret tilstand. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.
	X Udfør aldrig afbalancering over patienten.
	X Se sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen.
	X Brug ikke loftsstativets nedad- eller opadgående 

bevægelse, når mikroskopet er placeret over patienten.

ADVARSEL

Risiko for skader på patienten.
	X Må ikke tændes/slukkes under operation.
	X Afbryd ikke systemet under operation.

ADVARSEL

Risiko for skader på øjnene! 
Risiko for patienten ved ændring af arbejdsafstanden via 
elektromotorisk indstilling af loftsstativet, hvis den 
minimale arbejdsafstand på 140 mm ikke er opnået ved 
anvendelse af tilbehør (f.eks. vidvinkel-
observationssystemer).
	X Fodafbryderfunktionen til loftsstativets op- og 

nedadgående bevægelse må ikke anvendes i 
kombination med tilbehør, der ikke overholder den 
minimale arbejdsafstand på 140 mm.
	X Ved op-/nedadgående bevægelse skal det altid først 

kontrolleres, om bevægelsesområdet er frit.
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ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Bloker altid svingarmen: 

• ved transport af mikroskopet 
• ved omstilling.

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X  Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen.
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

ændre indstillinger under operationen.
	X Omstil altid mikroskopet før operationen.
	X Omstillinger må kun foretages med blokeret svingarm.
	X Brug ikke håndgreb eller bremse-fjernudløsning, når 

instrumentet er i ubalanceret tilstand.

ADVARSEL

Risiko for infektion
	X Brug altid operationsmikroskopet M844 med sterile 

betjeningselementer og et sterilt overtræk.

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X  Tilslut altid kun operationsmikroskopet M844 til en 

jordet stikdåse.
	X Systemet må kun betjenes i korrekt tilstand 

(samtlige afdækninger monteret, døre lukket).

ADVARSEL

Pas på: 
• Svingarmen kan ukontrolleret svinge ud!
• Stativet kan vippe!
• Fødder i lette sko kan komme ind under 

beklædningen.
• Kollision mellem bruger og mikroskopsystem.  

F.eks. mellem hoved og holder til kameraets 
styreenhed (CT40)

• Hurtig nedbremsning af operationsmikroskopet 
ved uovervindelig tærskel.
	X Før transport skal operationsmikroskopet Leica M844 

F20 altid anbringes i transportstilling.
	X Bevæg aldrig stativet frem i udstrakt tilstand.
	X Skub altid operationsmikroskopet; Træk aldrig i det.
	X Kør aldrig hen over kabler på gulvet.

ADVARSEL

Motorer returnerer til deres startpositioner
	X Før du tænder dit Leica M844, skal du sørge for, at 

kørevejene for XY-, zoom- og fokusmotorer er fri. 
Hældningsmotoren køres ikke.

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X Træk lysnetkablets stik ud af netstikdåsen på apparatet, 

inden du skifter sikring.

ADVARSEL

Halogenpærer bliver meget varme!
	X Sluk altid på hovedafbryderen, før du skifter pærer.
	X  Lad pærer køle af i 20 minutter, før du skifter dem 

(forbrændingsfare!).

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Ved bestykning med komponenter og tilbehør må den 

maks. belastning ikke overskrides.
	X Kontrollér den samlede vægt ved hjælp af "Liste over 

vægtangivelser for afbalancerbare konfigurationer".

ADVARSEL

For intensivt lys kan beskadige nethinden!
	X Se advarslerne i kapitlet "Sikkerhedsbemærkninger".

ADVARSEL

Risiko for personskade
	X Vær især opmærksom på de krævede 

sikkerhedsafstande, når du benytter funktionen 
StepCycle™ i forbindelse med tilbehør fra andre 
producenter, der kan reducere arbejdsafstanden 
til under 140 mm (non-contact vidvinkel-
observationssystemer), da fokus med StepCycle  
er en delvis automatiseret funktion.

ADVARSEL

Risiko for øjenskader.
	X Minimer fokusmotorens hastighed under 

nethindeoperation.
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FORSIGTIG

Der kan opstå skader på operationsmikroskopet og på 
apparater fra andre producenter, hvis ikke-tilladte 
apparater fra andre producenter sluttes til hjælpestikdåsen!
	X Tilslut kun kompatible apparater fra andre producenter 

til lysnet-hjælpestikdåsen. Anvendelsesforskrifter, se 
kapitel 14.5.

FORSIGTIG

Operationsmikroskopet kan uden varsel køre væk af sig selv!
	X  Lås altid fodbremsen undtagen ved transport.

FORSIGTIG

Risiko for klemning på grund af bevægelige dele!
Spaltelampens motordrevne bevægelige dele kan udgøre en 
klemningsrisiko for fingre og hænder ved ukorrekt brug.
	X Pas på ikke at få fingrene i klemme ved betjening af 

spaltelampen.

FORSIGTIG

Skader på operationsmikroskopet pga. ukontrolleret 
vipning!
	X Hold fast i håndgrebene, før du udløser funktionen 

"All Brakes".

FORSIGTIG

Risiko for infektion
	X Skaf tilstrækkeligt frirum rundt om stativet, så man 

undgår, at det sterile overtræk berører ikke-sterile dele.

FORSIGTIG

Operationsmikroskopet M844 kan beskadiges, hvis det 
vipper ukontrolleret.
	X Hold fast i håndgrebet, mens bremsen udløses.

FORSIGTIG

Ødelæggelse af zoommotoren!
	X Anvend kun den manuelle indstilling af zoom ved en 

defekt zoommotor.

FORSIGTIG

Fare for skader som følge af ukontrolleret lateral 
forskydning af system og armsystemer.
	X Når mikroskopet (F20, F40) transporteres eller bevæges 

på et vinklet plan, skal du altid låse svingarmen, 
skærmarmen og styreenheden (se 14.12)
	X Når mikroskopet (F20 only) opbevares på et vinklet plan, 

skal du bruge den medfølgende kile fra transportkassen 
(se 14.12).
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3.7 Mærkning
Gulvstativ, horisontalarm og svingarm F20

1

2

45

6

9

7 8 13

10 18

10

10,1510

14
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17

12

8, 16

15

15

15

3
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1 Advarselssymbol for 
varm overflade

2 Leica M844
3 Obligatorisk mærkat - 

Læs denne 
brugsanvisning
omhyggeligt, før 
produktet anvendes.
Webadresse til 
elektronisk version 
af brugsanvisningen.
Medicinsk udstyr

4
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

Typemærkat

5 Maks. udgangseffekt

6 Ækvipotential binding

7 �������������������������
��������������������

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

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

Jordingsmærkat  
(kun for USA og Canada)

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

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

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

8 REF
SN

a
b

Fabriksmærkat
a Referencenummer
b Serienummer

9 Transportposition 
(Gulvstativ F20)

10 Advarselssymbol 
for klemningsfare

11

OCP 0004

INMETRO-mærket 
(kun Brasilien)

12 Mærkat for systemvægt 
(F20)

13 MET-mærkat

14 ANVISA-
registreringsnummer 
(kun Brasilien)

15 Risiko for væltning

16 UDI-mærkat

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

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)

17
Max. 10.5kg (23.15lb)

Maks. belastning 
af monitorarm

18
Max. 11.5kg (25.35lb)

Maks. belastning 
for optikholder
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Gulvstativ F40

1

11
12
19

2

��

Horisontalarm og svingarm F40/CT40

3

4 5 6 7

8

9

13

10

14

1518

17

16

 Grounding reliability can
only be achieved when
EQUIPMENT is connected to
equivalent receptacle marked
"Hospital only" or "Hospital  
Grade".

max. power output
100  VA T1  AH/250 V

La fiabilité de la mise à la 
terre n'est assurée que si 
l'équipement est connecté à 
une prise équivalente, mar -
quée "Hôpital seulement" ou 
"Qualité hôpital".

 
 

19

21 21
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1 Transportposition 
(Gulvstativ F40)

2 Mærkat for 
systemvægt (F40)

3 Advarselssymbol 
for klemningsfare

4 Fikseringspunkter 
til videokabel

5

 

Åben

6

 

Lukket

7
Max. 12.2kg (26.90lb)

Maks. belastning 
for optikholder 

8 Leica M844
9 Advarselssymbol 

for varm overflade

10 CAUTION HIGH PRESSURE
DO NOT OPEN

Advarselssymbol 
for højtryk i gasfjeder

11 ANVISA-
registreringsnummer 
(kun Brasilien)

12

OCP 0004

INMETRO-mærket 
(kun Brasilien)

13 REF
SN

a
b

Fabriksmærkat
a Referencenummer
b Serienummer

14 MET-mærkat

15
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

Typemærkater

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

16 Obligatorisk mærkat - 
Læs denne 
brugsanvisning 
omhyggeligt, før 
produktet anvendes.
Webadresse til 
elektronisk version af 
brugsanvisningen.
Medicinsk udstyr

17 maks. udgangseffekt
100 VA T1 AH/250 V

Maks. udgangseffekt

18
�������������������������
��������������������

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

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

Jordingsmærkat 
(kun for USA og 
Canada)

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

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

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

19 UDI-mærkat

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

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)

20
Max. 8.5kg (18.74lb)

Maks. belastning, 
monitorarm

21 Risiko for væltning
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Leica teleskopmontering

1

1 Typemærkater

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



Design

 M844 / Ref. 10 713 294 / Version 01 15

4 Design
4.1 Leica M844 F40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13
15

1 Styreenhed
2 Horisontalarm
3 Svingarm
4 XY-kobling
5 Binokulartubus
6 0° assistentmodul (kun Leica M844)
7 Håndgreb
8 Optikholder

9 Hældningshoved
10 Søjle
11 Kabelholder
12 Fod
13 Holdeanordning til videostyreenhed
14 Håndtag
15 Ophængningsanordning til fodafbryder
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Gulvstativ F40

20

1621

17

18

7

19 ��

22

28
27

23 24 25 26

T1AH/250V

7 Håndgreb
16 Netafbryder
17 Afbalanceringsdrejeknap
18 Låsearm til svingarm
19 Fodbremse-frigørelsesarm
20 Fodbremse
21 Touchpanel
22 Netforsyning
23 Sikringsholder (2× 6,3 A, træg)
24 Driftstidstæller til operationsmikroskopet
25 Stikdåse til potentialudligning 

For tilslutning af Leica M844 til et apparat med 
ækvipotential binding. 
Dette er en del af kundens husinstallation. 
Overhold kravene til EN 60601-1 (§ 8.6.7).

26 Bøsning til bremse-fjernudløsning
27 Hjælpestikdåse (maks. udgangseffekt 100 VA) 

Anvendelsesforskrifter, se kapitel 14.5 
28 Sikringsholder (1 AH, træg)

FORSIGTIG

Der kan opstå skader på operationsmikroskopet og på 
apparater fra andre producenter, hvis ikke-tilladte 
apparater fra andre producenter sluttes til hjælpestikdåsen!
	X Tilslut kun kompatible apparater fra andre producenter 

til lysnet-hjælpestikdåsen. Anvendelsesforskrifter, 
se kapitel 14.5
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4.2 Leica M844 F20

11

12

13

14

1 Styreenhed
2 Horisontalarm
3 Svingarm
4 XY-kobling
5 Binokulartubus
6 0° assistentmodul (kun Leica M844)
7 Håndgreb

8 Optikholder
9 Hældningshoved
10 Søjle
11 Fod
12 Holdeanordning til videostyreenhed
13 Håndtag
14 Ophængningsanordning til fodafbryder
15 Ekstra monitorarm
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Gulvstativ F20

1

2
3

5

3

6

4

8

9 10 11 12 13

7

1 Touchpanel
2 Spærhage (blokerer svingarm)
3 Ledbremser (regulerer, hvor letløbende funktionen er)
4 Håndgreb
5 Afbalanceringsdrejeknap
6 Netafbryder
7 Fodbremse-frigørelsesarm
8 Fodbremse
9 Netforsyning
10 Sikringsholder (2× 6,3 A, træg)
11 Stikdåse til potentialudligning 

For tilslutning af Leica M844 til et apparat med 
ækvipotential binding.  
Dette er en del af kundens husinstallation. 
Overhold kravene til EN 60601-1 (§ 8.6.7).

12 Hjælpestikdåse (maks. udgangseffekt 100 VA) 
Anvendelsesforskrifter, se kapitel 14.5.

13 Sikringsholder (1 AH, træg)

FORSIGTIG

Der kan opstå skader på operationsmikroskopet og på 
apparater fra andre producenter, hvis ikke-tilladte 
apparater fra andre producenter sluttes til hjælpestikdåsen!
	X Tilslut kun kompatible apparater fra andre producenter 

til lysnet-hjælpestikdåsen. Anvendelsesforskrifter, 
se kapitel 14.5
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4.3 Leica M844 CT40

4

6

7

9

21

12

10

5

8

3

11

1 Styreenhed
2 Horisontalarm
3 Svingarm
4 XY-kobling
5 Binokulartubus
6 0° assistentmodul (kun Leica M844)
7 Håndgreb
8 Optikholder

9 Hældningshoved
10 Holdeanordning til videostyreenhed
11 Vægholder til styreenhed (ekstraudstyr)
12 Teleskopstativ CT40

Montering af loftsstativ: 
Se vedlagt monteringsvejledning. 
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Stativ CT40

1

4

2

3

8

76

5

Type         10448139
SN          211004003
Made in CH

��

9

15
14

10 11 12 13

FORSIGTIG

Der kan opstå skader på operationsmikroskopet og på 
apparater fra andre producenter, hvis ikke-tilladte 
apparater fra andre producenter sluttes til hjælpestikdåsen!
	X Tilslut kun kompatible apparater fra andre producenter 

til lysnet-hjælpestikdåsen. Anvendelsesforskrifter, 
se kapitel 14.5

1 Touchpanel
2 Netafbryder
3 Afbalanceringsdrejeknap
4 Låsearm til svingarm
5 Fjernbetjening
6 Op
7 Ned
8 Håndgreb
9 Netforsyning
10 Sikringsholder (2× 6,3 A, træg)
11 Driftstidstæller til operationsmikroskopet
12 Stikdåse til potentialudligning 

For tilslutning af Leica M844 til et apparat med 
ækvipotential binding.  
Dette er en del af kundens husinstallation. 
Overhold kravene til EN 60601-1 (§ 8.6.7).

13 Bøsning til bremse-fjernudløsning
14 Hjælpestikdåse (maks. udgangseffekt 100 VA) 

Anvendelsesforskrifter, se kapitel 14.5
15 Sikringsholder (1 AH, træg)
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4.4 Leica M844-optikholder

• Optikholder med integreret belysning
• Grænseflade til assistenter, enten i venstre eller højre side
• Brugerflade ansvarlig kirurg, kan roteres 180°

Leica-tilbehørets funktioner beskrives i de tilhørende 
brugsanvisninger.
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5 Funktioner
5.1 Belysning

OTTOFLEX M1 M2

1 2

Lampen på operationsmikroskopet M844 består af to halogen-
pæremoduler (2) til hovedlyset (den ene er en reservepære, som 
kan udskiftes, hvis hovedlyset ikke virker), og en halogenpære (1)  
til Ottoflex-lyset (Red Reflex). Disse sidder i optikholderen.

5.2 Afbalanceringssystem

1 2 3

Når operationsmikroskopet M844 er afbalanceret, kan du flytte 
optikholderen til en hvilken som helst position, uden at enheden 
vipper eller falder ned.
Efter afbalancering kræver alle bevægelser under drift kun minimal 
kraft.
Afbalanceringen udføres ved hjælp af en gasfjeder (2) i svingarmen. 
Med drejegrebet (1) er det muligt at justere driftspåvirkninger.
Låsearmen (3) udløses og låser svingarmen.

5.3 Elektromagnetiske bremser (kun F40)
Operationsmikroskopet M844 har 4 elektromagnetiske bremser, der stopper stativets og operationsmikroskopets bevægelser. De betjenes 
ved at dreje håndgrebene.
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6 Betjeningselementer
6.1 Styreenhed
Terminaler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Leica serviceinterface
2 Dokumentationsstyring
3 Kamerastyring
4 Intern CAN 1
5 Intern CAN 2
6 CAN ekstern 

Her må kun tilsluttes apparater, der er verificeret 
af Leica Microsystems, Medical Division.

7 Fodafbryder 1
8 Fodafbryder 2 

Her må kun tilsluttes fodafbrydere, der er leveret 
af Leica Microsystems, Medical Division.

9 ADF Additional Function 1
10 ADF Additional Function 2 

ADF 1 og 2 er digitale relæudgange, der kan aktivere 24 V/2 A. 

Brug kun de medfølgende kabler til CAN og fodafbrydere  
for at undgå fejl.
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6.2 Leica M844 operationsmikroskoper

3

4

5

6

2
15 14

1 12

11

9

10

7

8

13

1 Håndgreb
2 Pæredækselåbner 
3 OCF-"Optics Carrier Functions" 

Her må kun tilsluttes Leica Slit Illuminator (spaltelampe), 
Oculus SDI eller andre Leica-apparater.

4 CAN-bus 
Her må kun tilsluttes tilbehør, der er leveret af 
Leica Microsystems, Medical Division.

5 Stikdåse til ekstern forsyning af spaltelampe 
Her må kun tilsluttes Leica Slit Illuminator (spaltelampe).

6 Omskifter OttoFlex™/spaltelampe

7 Drejeknap til fokus finindstilling (kun 0°-assistentforsats 
til Leica M844)

8 Drejeknap hældningsdrev (motordrevet)
9 Forstørrelsesvisning med XY-Reverse
10 Focus reset
11 XY reset
12 Manuel zoom nøddrev
13 Pæreskifter
14 Spalte til filterplade
15 OttoFlex™-irisblænde
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6.3 Fodafbryder og håndgreb

Se også Brugsanvisning til trådløs fodafbryder, 
14 funktioner.

Fodafbrydere og håndgreb kan i konfigurationsmenuen 
konfigureres individuelt for hver bruger (se kapitel 9.4.4 og 
kapitel 9.4.8).

6.3.1 Standardkonfiguration "Cataract"

Y+

Y–

X– X+

Hovedlys+ 

Fokus+

Forstørrelse+

Hovedlys- Ottoflex Light–

Forstørrelse–

Fokus–

Ottoflex Light+

Håndgreb

Valgt bremse Valgt bremse

Alle bremserAlle bremser

6.3.2 Standardkonfiguration "Retina"

Y+

Y–

X– X+

XY Reverse

Fokus+

Forstørrelse+

Mainlight On/Off OttoFlex on/off

Forstørrelse–

Fokus–

OCF1 Pulse

Håndgreb

Valgt bremse Valgt bremse

Alle bremserAlle bremser



Forberedelser før operationen

26 M844 / Ref. 10 713 294 / Version 01

7 Forberedelser før 
operationen

7.1 Transport

ADVARSEL

Risiko for personskade, fordi:
• svingarmen svinger ukontrolleret ud
• stativet kan vippe
• fødder i lette sko kan komme ind under beklædningen.
	X Ved transport skal operationsmikroskopet M844 altid 

anbringes i transportstilling. 
	X Flyt aldrig stativet, mens enheden er udstrakt. 
	X Kør aldrig stativet eller operationsudstyr hen over  

kabler på gulvet. 
	X Skub altid operationsmikroskopet M844; Træk aldrig 

i det.

FORSIGTIG

Operationsmikroskopet kan uden varsel køre væk af sig selv!
	X  Lås altid fodbremsen undtagen ved transport.

FORSIGTIG

Fare for skader som følge af ukontrolleret lateral 
forskydning af system og armsystemer.
	X Når mikroskopet (F20, F40) transporteres eller bevæges 

på et vinklet plan, skal du altid låse svingarmen, 
skærmarmen og styreenheden (se 14.12)
	X Når mikroskopet (F20 only) opbevares på et vinklet plan, 

skal du bruge den medfølgende kile fra transportkassen 
(se 14.12).

BEMÆRK
Operationsmikroskopet M844 kan beskadiges under transport.
	X Bevæg aldrig stativet frem i udstrakt tilstand.
	X Kør aldrig stativet eller operationsudstyr hen over kabler 

på gulvet. 

BEMÆRK
Operationsmikroskopet M844 kan beskadiges, hvis det vipper 
ukontrolleret.
	X Hold fast i håndgrebet, mens bremsen udløses.

Det er kun tilladt at flytte M844, når bremserne er løsnet.
	X Foretag ikke bevægelser, når bremserne er låst.

7.1.1 Transport M844 F20

ADVARSEL

Pas på: 
• Svingarmen kan ukontrolleret svinge ud!
• Stativet kan vippe!
• Fødder i lette sko kan komme ind under 

beklædningen.
• Kollision mellem bruger og mikroskopsystem.  

F.eks. mellem hoved og holder til kameraets 
styreenhed (CT40)

• Hurtig nedbremsning af operationsmikroskopet 
ved uovervindelig tærskel.
	X Før transport skal operationsmikroskopet 

Leica M844 F20 altid anbringes i transportstilling.
	X Bevæg aldrig stativet frem i udstrakt tilstand.
	X Skub altid operationsmikroskopet; Træk aldrig i det.
	X Kør aldrig hen over kabler på gulvet.

FORSIGTIG

Operationsmikroskopet kan uden varsel køre væk af sig selv!
	X Lås altid fodbremsen undtagen ved transport.

Når du transporterer Leica M844 F20, skal du først anbringe det 
i transportposition.

1

2

3

4

	X Tag netkablet ud, og fastgør det.
	X Træk i låsearmen (1), og drej den til vandret position.
	X Bevæg svingarmen op og ned, til låsearmen går i indgreb.
	X Åbn ledbremserne (2).
	X Før svingarmen til transportstilling.
	X Spænd ledbremserne (2).
	X Drej styreenheden mod XY-koblingen.
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	X Hæng fodafbryderen (4) på ophængningssanordningen.
	X Træd på fodbremse-frigørelsesarmen (3) for at løsne 

fodbremserne.
	X Flyt Leica M844 med håndtaget (5).

7.1.2 Transport af Leica M844 F40

BEMÆRK
Der er risiko for skader på operationsmikroskopet Leica M844 F40 
ved ukontrolleret vipning!
	X Hold fast i håndgrebene, før du udløser funktionen "All Brakes".

	X Tag netkablet ud, og fastgør det. 
	X Træk i låsearmen (1), og sæt den i lodret position.
	X Tag fat i et eller begge håndgreb, og drej for at løsne bremserne 

(All Brakes).
	X  Bevæg svingarmen op og ned, indtil transportlåsen går 

i indgreb.
	X Før svingarmen til transportstilling.

1

2

3

4

	X Slip håndgrebet igen. 
	X Drej styreenheden tættere på ved hjælp af svingarmen.
	X Hæng fodafbryderen (3) på ophængningssanordningen.
	X Træd på fodbremse-frigørelsesarmen (4) for at løsne 

fodbremserne.
	X Flyt Leica M844 F40 med håndtaget (2). 

Sørg for, at styreenhedens display ikke kolliderer med 
XY-koblingen!

7.2 Montering af optisk tilbehør

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af mikroskopet, 

mens det befinder sig over operationsområdet.
	X Afbalancer M844 efter omstilling. 
	X Løsn ikke bremserne i ubalanceret tilstand. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.
	X Før operationen skal det altid kontrolleres, at optiske 

komponenter og tilbehør er tilstrækkeligt sikrede og 
ikke kan bevæge sig.
	X Udfør aldrig afbalancering over patienten.
	X Se sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen.

	X Sørg for, at det optiske tilbehør er rent og fri for støv og snavs.
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7.2.1 Montering af binokulartubus

ADVARSEL

Risiko for personskade på grund af nedfaldende dele!
	X Før operationen skal det altid kontrolleres, at optiske 

komponenter og tilbehør er tilstrækkeligt sikrede og 
ikke kan bevæge sig.

	X Sørg for, at det optiske tilbehør er rent og fri for støv og snavs.
	X Løsn klemmeskruen (1) på optikholderen.
	X Fjern beskyttelseshætten
	X Sæt binokularrøret ind i svalehaleringen (3).
	X Stram klemskruen (1).

3

7.3 Indstilling af binokulartubus
7.3.1 Indstilling af pupilafstand
	X Indstil øjenafstanden til en værdi mellem 55 mm og 75 mm.
	X Brug justeringshjulet (2) til at indstille pupilafstanden, så der 

ses et cirkulært billedfelt.

1

2

Denne procedure skal udføres en gang for hver bruger. 
Den målte værdi (1) kan gemmes i menuen "User Settings" 
under "Tube Settings" (se kapitel 9.4.9) for hver bruger. 
Den gemte værdi kan aflæses med "Show Settings".

7.3.2 Indstilling af hældning
	X Hold fast i binokulartubus med begge hænder.
	X Vip binokulartubus op eller ned, indtil det er indstillet i en 

position, der er behagelig at se i.

7.4 Indstilling af okular
7.4.1 Bestemmelse/indstilling af dioptrier 

for brugere
De individuelle dioptrier kan reguleres trinløst på hvert okular 
mellem +5 og -5. Dioptrierne skal indstilles nøjagtigt og separat  
for begge øjne. Kun denne metode sikrer, at billedet bevarer fokus 
i hele zoomområdet = parfokal. Ved korrekt dioptriindstilling 
for begge øjne undgås i vidt omfang træthed ved brugen af 
operationsmikroskopet.

Et parfokalt indstillet mikroskop sikrer, at assistent- og 
videobilledet forbliver skarpt uafhængigt af den valgte 
forstørrelse.

	X Vælg minimal forstørrelse.
	X Læg et fladt testobjekt med skarpe konturer under objektivet 

i arbejdsafstand.
	X Fokusér mikroskopet.
	X Indstil maksimal forstørrelse.
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	X Fokusér mikroskopet.
	X Indstil minimal forstørrelse.

	X Uden at se igennem okularerne skal du nu dreje begge øjelinser 
til +5 dioptrier.
	X Drej langsomt efter hinanden begge okularer enkeltvis for hvert 

øje langsomt i retning mod -5 dioptrier, indtil testobjektet står 
skarpt.
	X Vælg den højeste forstørrelse, og kontrollér skarpheden.

Denne procedure skal udføres en gang for hver bruger. 
Den målte værdi kan gemmes for hver bruger i menuen 
"User Settings" under "Tube Settings" (se kapitel 9.4.9).

7.4.2 Indstilling af pupilafstand

	X Drej øjestykkerne op eller ned, til den ønskede afstand er 
indstillet.

7.4.3 Kontrol af parfokalitet
	X Læg et fladt testobjekt med skarpe konturer under objektivet 

i arbejdsafstand.
	X Kør igennem hele zoomområdet, og hold samtidig øje med 

testområdet.

Billedet skal hele tiden stå skarpt. Kontrollér okularernes 
dioptriindstilling, hvis dette ikke er tilfældet.

7.5 Indstilling af optisk tilbehør 
til Leica M844

7.5.1 Indstilling af 0°-assistentforsats

Skift af assistentside

1.

2.

1

	X Løsn skruen (1), løft kirurgtubusen på hurtigskifteren, og drej 
assistenttubusen til den anden side.
	X Stram skruen (1) igen.
	X Efter skift af assistentsiden skal kameraet drejes 180° for at 

korrigere orienteringen af videobilledet. 

Ved skift af assistentside er det ikke nødvendigt af 
afmontere tilbehør.

Horisontal drejning af tubus

Assistentens tubus kan drejes 15° til højre eller venstre.
	X Tryk armen (1) ned.
	X Drej tubusen i den ønskede retning, til den går i indgreb ved en 

af markeringerne.

1



Forberedelser før operationen

30 M844 / Ref. 10 713 294 / Version 01

Dokumentationsgrænseflade

I 0°-assistentforsatsen dokumentationsgrænseflade er der en 
blænde til optimering af dybdeskarpheden.

1

2

3

1 Drejering
2 Lukket
3 Åben

	X Drej på drejeringen (1) for at variere blænden.

Hvis du arbejder med en stor forstørrelse, kan du forøge 
din videos/dine optagelsers dybdeskarphed ved at gøre 
blænden mindre.
	X En formindskelse af blænden kan påvirke Red Reflex 

på videobilledet.

Fokusering af 0°-assistentforsats

4

	X Drej på finfokuseringsknappen (4) for at fokusere præcist 
for assistenten.

7.6 Installation af 
dokumentationstilbehør

ADVARSEL

Risiko for personskade på grund af nedfaldende dele!
	X Alt arbejde og indstillinger på optikholderen skal 

udføres før operationen.
	X De optiske komponenter og tilbehøret må aldrig 

monteres eller omstilles over operationsområdet.
	X Omstillinger må kun foretages med blokeret svingarm.
	X Kontrollér, at de optiske komponenter og tilbehørsdele 

passer godt og er sikkert fastgjort før operationen.
	X Før du skifter udstyr i forbindelse med en operation, skal 

du dreje mikroskopet bort fra operationsområdet.

1

2

1 Indstilling af forstørrelsen
2 Fokuseringsknap

Fastgørelse af fotorøret
	X Fastgør fotorøret i dokumentationsporten på 0° 

assistentenheden eller stråledeleren.
	X Fastgør kameraet sammen med adapteren i fotorøret. Spænd 

klemmeskruen.
Se en komplet liste med videotilbehør i afsnittet 10.3
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7.7 Valg af dokumentationstilbehør
Videoadapter til længde
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7.8 Montering af optisk tilbehør 
til Leica M844

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned!
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen.
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af mikroskopet, 

mens det befinder sig over operationsområdet.
	X Omstillinger må kun foretages med blokeret svingarm.
	X Efter hver omstilling skal operationsmikroskopet 

afbalanceres på svingarmen.
	X Løsn ikke bremserne i uafbalanceret tilstand.
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.
	X Før operationen skal det altid kontrolleres, at optiske 

komponenter og tilbehør er tilstrækkeligt sikrede og 
ikke kan bevæge sig.

Tilbehør til Leica M844 må kun monteres,  
når ledbremserne er strammet, og svingarmen er blokeret 
(se side kapitel 7.11.2 og kapitel 7.12.4).

Montering af objektiver
	X Skru objektiverne fast på mikroskopet (højregevind).

Montering af 0°-assistentforsats

0°-assistentforsatsen må kun anbringes direkte på 
objektholderen.

1

	X Skru klemskruen (1) så langt ud som nødvendigt med en 
skruetrækker.
	X Indsæt 0°-assistentforsatsen i svalehaleringen.
	X Hold fast i 0°-assistentforsatsen, og stram klemskruen.

Brug ikke en stråledeler ud over 0°-assistentforsatsen.

Montering af tubus
	X Løsn klemskruen (1) ved 0°-assistentforsatsens svalehaleringe, 

og tag det sorte beskyttelsesdæksel af.
	X Indsæt medbetragtertubusen omhyggeligt, og stram 

klemskruen.

1

Montering af okularer
	X Fikser okularerne i tubusrørene med fastgøringsringene.

Påsætning af Double Wing

Vi anbefaler at montere dobbeltvingens længste arm 
på siden af fokushuset for at opnå optimale ergonomiske 
betingelser.

	X Skru klemskruen så langt ud som nødvendigt med en 
skruetrækker.
	X Indsæt dobbeltvingens forsats i svalehaleringen, så pilen 

er positioneret nøjagtigt over klemskruen. 
	X Hold fast i dobbeltvingen, og spænd klemskruen igen.

I kombination med dobbeltvingen anbefaler vi at anvende 
binokulartubusen UltraLow™ III til hovedkirurgen. 
Binokulartubusen UltraLow™ III giver bedre ergonomiske 
betingelser.
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7.9 Montering af Leica Slit 
Illuminator (spaltelampe)

7.9.1 Generelle sikkerhedsanvisninger ved brug 
af Leica Slit Illuminator (spaltelampe)

• Sørg ved installation og brug af spaltelampen for, at ingen 
kabler klemmes fast.

• Sørg ved installationen for, at spaltelampens lås går korrekt 
i indgreb.

• Spaltelampen må kun betjenes af uddannet personale.
• Pas på ikke at få fingrene i klemme ved betjening af 

spaltelampen.

7.9.2 Montering af adapterplade
	X Lås svingarmen.
	X Skru adapterpladen (2) fast på optikholderen med fire skruer (3).

2

3

1

7.9.3 Fastgørelse af spaltelampe

ADVARSEL

Risiko for personskade på grund af nedfaldende dele!
	X Alt arbejde og indstillinger på optikholderen skal 

udføres før operationen.
	X De optiske komponenter og tilbehøret må aldrig 

monteres eller omstilles over operationsområdet.
	X Før operationen skal det sikres, at de optiske 

komponenter og tilbehøret er monteret korrekt.
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.
	X Før operationen skal det altid kontrolleres, at optiske 

komponenter og tilbehør er tilstrækkeligt sikrede og 
ikke kan bevæge sig.

Sørg for, at låsen går korrekt i indgreb.

	X Løsn klemskruen (1), og skub spaltelampen (5) ind i føringen 
(6).
	X Stram klemskruen (1).

Via hurtiglåsen i føringen (6) forsynes spaltelampen med strøm og 
styresignaler.

6

5

4

Spaltelampen må kun bruges med et objektiv (10445937) 
med arbejdsafstanden (WD 200 mm).

	X Sæt dobbeltkablets trepolede stik i stikdåsen til ekstern 
forsyning (4) på optikholderen.
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	X Sæt dobbeltkablets fempolede stik i stikdåsen OCF (3) på 
optikholderen (se kapitel 6.2).

Sørg for, at der altid er en reservepære på 50 W til rådighed.

ADVARSEL

Forbrændingsfare!
	X Lampehuset og dækslet kan blive varme.

7.9.4 Indstilling af spaltelampe
	X Flyt spaltelampen til midterposition ved hjælp af 

fodafbryderen.

Konfigurer funktionerne Slitlamp left og Slitlamp right på 
de benyttede fodafbrydere for at køre spaltelampen til 
højre (Slitlamp right) og til venstre (Slitlamp left) med disse 
to taster.

	X Drej prismet til midterposition (2).
	X Drej prismet i begge yderstillinger (1), (3), og vælg forstørrelse, 

så spalten til venstre og til højre bevares i billedfeltet.
I de to prismeyderstillinger (1), (3) for lateralforskydningen må 
der ikke være en tydelig forskel med hensyn til spaltebillede og 
blændekant.

1 2 3

På buen er der til højre og venstre to låsbare stoppere (1), 
der kan indstilles individuelt af lægen. Når en stopper nås, 
kan den omgås ved at træde på fodafbryderen igen.

1

7.9.5 Nødaktivering
Hvis prismets drev ikke fungerer, kan prismet også forskydes 
manuelt.

7.9.6 Afmontering af spaltelampe

Sørg ved afmontering af spaltelampen for, at de to stoppere 
er i nederste position.

7.9.7 Montering af Leica Slit Illuminator 
(spaltelampe)

FORSIGTIG

Risiko for klemning på grund af bevægelige dele!
Spaltelampens motordrevne bevægelige dele kan udgøre en 
klemningsrisiko for fingre og hænder ved ukorrekt brug.
	X Pas på ikke at få fingrene i klemme ved betjening af 

spaltelampen.

	X Spaltelampen aktiveres ved hjælp af omskifteren OttoFlex/
spaltelampe (5) på optikholderen (se kapitel 6.2).



Forberedelser før operationen

 M844 / Ref. 10 713 294 / Version 01 35

7.9.8 Indstilling af spaltelampens lysstyrke

ADVARSEL

Risiko for skader på øjnene! 
Spaltelampens lyskilde er muligvis for skarp for patienten.
	X Tænd spaltelampen med dæmpet lysstyrke.
	X  Skru langsomt op for lysstyrken, til den opererende 

læge har et optimalt belyst billede.

	X Ved hjælp af funktionen OttoFlex ON/OFF på fodafbryderen 
kan du tænde og slukke for spaltelampen.
	X Ved at trykke på knappen  eller  eller trykke direkte 

i bjælken for spaltelampens lysstyrkeindstilling kan du ændre 
lysstyrken.

Hvis du trykker på knappen  eller , kan du ændre 
værdien for lysstyrken i trin a 1. Hvis du trykker på 
knapperne og holder dem inde, ændres værdierne i trin a 2, 
indtil du når maksimum- eller minimumværdien, eller du 
holder op med at trykke.

	X Du kan også ændre spaltelampens lysstyrke ved hjælp af en 
tilsluttet fodafbryder med funktionen OttoFlex +/–.

7.9.9 Bevægelse af spaltelampen
	X Konfigurer funktionerne Slitlamp left og Slitlamp right på de 

benyttede fodafbrydere for at køre spaltelampen til højre 
(Slitlamp right) og til venstre (Slitlamp left) med disse taster.

eller
	X Bevæg spaltelampen til venstre eller til højre med 

håndafbryderen (1).

1

2

7.9.10 Indstilling af spaltebredde
Med armen (2) på spaltelampens lampehus kan du indstille 
spaltens bredde.

Du kan indstille spaltebredder fra 0,01 til 14 mm. 
Spaltehøjden er 14 mm.

7.9.11 Tilslutning af Oculus SDI

21

	X Sæt stikket til SDI i stikdåsen (2) på spaltelampen.
	X Skift mellem SDI og spaltelampen med drejekontakten (1).

7.9.12 Sterile afdækninger til spalterøret
Spaltelampens spalterør kan beskyttes med den sterile 
afdækning (3), og armen til indstilling af spaltebredden kan 
beskyttes med den sterile afdækning (4).

3

4
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7.9.13 Fototoksisk skade på nethinden 
ved øjekirurgi (spaltelampe)

ADVARSEL

Mulige øjenskader som følge af for lange eksponeringstider!
Lyset i instrumentet kan være skadeligt. Risikoen for 
øjenskader stiger i takt med eksponeringstiden.
	X Undlad at overskride de vejledende værdier for farlig 

eksponering ved bestrålingen. 
En eksponeringstid med dette instrument på mere 
end 2,8 min ved maksimal udgangseffekt medfører en 
overskridelse af den vejledende værdi.

Den følgende tabel viser den tilladte operationstid og den mulige 
forlængelse ved reducering af spaltebredden:

Spaltebredde [mm] tid [s]

>6 164
5 181
4 233
3 270
2 455
1 909

	X Beskyt patienten med følgende foranstaltninger:
• Korte belysningstider
• Lav lysstyrkeindstilling
	X Sluk lyset ved afbrydelse af operationen

Vi anbefaler at indstille lysintensiteten til det niveau, der som 
minimum skal bruges for en given operation.

Spædbørn, patienter med afaki, hvis øjenlinser ikke er blevet 
udskiftet med kunstige linser med UV-beskyttelsesskærm, små børn 
og personer med sygdomme i øjet er udsat for øget risiko.
Risikoen stiger også, hvis personen, der behandles eller opereres, 
inden for de sidste 24 timer har været udsat for lys fra samme eller 
andre oftalmologiske instrumenter, som anvender en klar synlig 
lyskilde. Dette er især vigtigt, hvis øjet er blevet undersøgt ved hjælp 
af et nethindefotografi.

Beslutningen om, hvilken lysintensitet der skal bruges til en given 
operation, skal træffes ud fra det aktuelle tilfælde. I hvert tilfælde skal 
kirurgen foretage en vurdering af risici og fordele ved den anvendte 
lysintensitet. Selvom der træffes alle tænkelige foranstaltninger med 
henblik på at minimere risikoen for, at de kirurgiske mikroskoper for-
årsager skader på nethinden, kan der alligevel opstå skade.

Fotokemisk beskadigelse af nethinden er en mulig komplikation, 
som skyldes nødvendigheden af at bruge et klart lys til at gøre 
øjets strukturer synlige under vanskelige oftalmologiske indgreb.

7.10 Vidvinkel-observationssystem 
(f.eks. Oculus) 

	X Monter SDI som vist mellem 0°-assistentforsats og tubus 
(kun ved Leica M844).
	X Tilslut det 7-polede stik på styrekablet SDI (10448163) til 

stikdåsen OCF på optikholderen.
	X Tilslut det 5-polede stik på spændingsforsyningskablet SDI 

(10448162) til CAN-stikdåsen på optikholderen.

	X Skru BIOM-adapteren fast på undersiden af optikholderen.
	X Løsn klemskruen, skub BIOM ind i føringen, og stram 

klemskruen.

Du kan styre vidvinkel-observationssystemet via din Leica-
fodafbryder ved at konfigurere funktionerne OCF1, BIOM 
Focus + og BIOM Focus – i funktionsgruppen Extra: 
Inverter on/off  OCF1 Pulse 
BIOM focus up  BIOM Focus + 
BIOM focus down  BIOM Focus –

 Hvis du vælger funktionen "XY Reverse + OCF1", tændes 
vidvinkel-observationssystemet, og samtidig skiftes XY 
bevægelsesretningen.

Yderligere oplysninger fremgår af betjeningsvejledningen 
fra producenten OCULUS (SDI/BIOM = mærker fra OCULUS).
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ADVARSEL

Risiko for skader på øjnene! 
Risiko for patienten ved ændring af arbejdsafstanden via 
elektromotorisk indstilling af loftsstativet, hvis den 
minimale arbejdsafstand på 140 mm ikke er opnået ved 
anvendelse af tilbehør (f.eks. vidvinkel-
observationssystemer).
	X Fodafbryderfunktionen til loftsstativets op- og 

nedadgående bevægelse må ikke anvendes i 
kombination med tilbehør, der ikke overholder den 
minimale arbejdsafstand på 140 mm.
	X Ved op-/nedadgående bevægelse skal det altid først 

kontrolleres, om bevægelsesområdet er frit.

7.11 Indstillinger på stativ (F40, CT40)
7.11.1 Afbalancering af svingarmen

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af mikroskopet, 

mens det befinder sig over operationsområdet.
	X Efter hver omstilling skal operationsmikroskopet 

afbalanceres på svingarmen.

1 2

	X Løsn svingarmen (se nedenfor).
	X Hold mikroskopet fast i håndgrebene.
	X Drej et håndgreb for at løsne bremserne (All Brakes).
	X Test, om mikroskopet bevæger sig op eller ned af sig selv.

Mikroskopet synker nedad:
	X Indstil drejeknappen (1) med uret.

Mikroskopet hæver sig:
	X Indstil drejeknappen (1) mod uret.

7.11.2 Blokering af svingarmen

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet svinger 
ned.
	X Bloker altid svingarmen: 

• ved transport af mikroskopet 
• ved omstilling.

FORSIGTIG

Skader på operationsmikroskopet pga. ukontrolleret 
vipning!
	X Hold fast i håndgrebene, før du udløser funktionen 

"All Brakes".

	X Træk i låsearmen (2), og sæt den i lodret position.
	X Tag fat i et eller begge håndgreb, og drej for at løsne  

bremserne (All Brakes).
	X Bevæg svingarmen op og ned, indtil transportlåsen går 

i indgreb.
Svingarmen er blokeret.

7.11.3 Løsnelse af svingarm

FORSIGTIG

Skader på operationsmikroskopet pga. ukontrolleret 
vipning!
	X Hold fast i håndgrebene, før du udløser funktionen 

"All Brakes".

	X Tag fat i et håndgreb, og drej for at løsne bremserne.
	X Træk samtidig i låsearmen, og sæt den i vandret position. 

Svingarmen er løsnet.

Du skal evt. afbalancere svingarmen igen.
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7.11.4 Løsnelse af bremser

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X  Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen.
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

ændre indstillinger under operationen.
	X Omstil altid mikroskopet før operationen.
	X Omstillinger må kun foretages med blokeret svingarm.
	X Brug ikke håndgreb eller bremse-fjernudløsning, når 

instrumentet er i ubalanceret tilstand.

1

2

Hvis der ikke er foretaget en individuel konfiguration til den 
aktuelle bruger, løsnes bremserne på følgende måde ved 
drejning af håndgrebene.

	X Drej bagud (2), og fasthold: Bremser løsnes delvis.
	X Drej fremad (1), og fasthold: Alle bremser løsnes.

I menuen "User Settings" kan håndgrebene konfigureres 
individuelt for hver bruger med op til 4 funktioner. Mindst 
en gang skal funktionen "All Brakes" være valgt (se 
kapitel 9.4.8).

Desuden kan bremserne udløses via en bremse-
fjernudløsning.
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	X Tryk på knappen til bremse-fjernudløsning, og hold den inde.
Alle bremser på stativet er løsnet.

7.11.5 Hævning og sænkning af loftsstativ CT40
Loftsstativet CT40 kan hæves og sænkes elektrisk. Disse funktioner 
kan styres via knapperne på fjernbetjeningen.
Køre teleskoparmen op til den ønskede højde:

	X Tasten "Up": Hæv teleskopsøjle.
	X Tasten "Down": Sænk teleskopsøjle.

1 2

I kontinuerlig drift må teleskopet maks. anvendes 1 minut 
inden for 10 minutter. Efter 2 minutters kontinuerlig 
drift slår den indbyggede temperaturafbryder motoren 
i Leica loftsstativ CT40 fra.

Hvis tasten "Up" eller "Down" sidder fast, skal du skifte 
retning for at standse kørslen. 
Hvis tasten "Up" og "Down" trykkes ind samtidig, køres 
motoren ikke.

7.11.6 Test af nødstopfunktionen på loftsstativ CT40
	X Flyt CT40 ned.
	X Tryk på tasten "Up" og tasten "Down" samtidig.

CT40 skal standse.
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7.12 Indstillinger på stativ F20
7.12.1 Løsnelse af svingarm

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af 

mikroskopet, mens det befinder sig over 
operationsområdet.
	X Efter hver omstilling skal operationsmikroskopet 

afbalanceres på svingarmen.

	X Hold fast i mikroskopet.
	X Træk i låsearmen (1), og sæt den i lodret position.

Svingarmen er løsnet.

1

1

3

2

7.12.2 Afbalancering af svingarmen
	X Test, om mikroskopet bevæger sig af sig selv.

Mikroskopet synker nedad:
	X Indstil drejeknappen (2) med uret.

Mikroskopet hæver sig:
	X Indstil drejeknappen (2) mod uret.

7.12.3 Indstilling af ledbremser
Alle led på mikroskopet og stativet er udstyret med ledbremser 
med modstand, der kan indstilles, så det bliver nemmere eller 
vanskeligere at flytte leddet.

Få led til at gå lettere: 
	X Løsn den sorte bremseknap (3).

Få led til at gå mere trægt: 
	X Stram den sorte bremseknap (3).

7.12.4 Blokering af svingarmen

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Bloker altid svingarmen: 

• ved transport af mikroskopet 
• ved omstilling.

	X Stil svingarmen omtrent vandret.
	X Drej låsearmen i vandret stilling.
	X Bevæg svingarmen op og ned, til låsearmen går i indgreb.

Svingarmen er blokeret.

7.13 Positionering ved OP-bordet

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned.
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling af 

mikroskopet, mens det befinder sig over 
operationsområdet.
	X Lås altid M844 før omstilling. 
	X Afbalancer M844 efter omstilling. 
	X Løsn ikke bremserne i ubalanceret tilstand. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.
	X Udfør aldrig afbalancering over patienten.
	X Se sikkerhedsforskrifterne i brugsanvisningen.
	X Brug ikke loftsstativets nedad- eller opadgående 

bevægelse, når mikroskopet er placeret over patienten.

FORSIGTIG

Operationsmikroskopet M844 kan beskadiges, hvis det 
vipper ukontrolleret.
	X Hold fast i håndgrebet, mens bremsen udløses.

M844 kan nemt positioneres på OP-bordet og giver en række 
muligheder for operationer på hovedet eller rygsøjlen.
M844 kan nå disse mange positioner takket være det meget lange 
og høje armsystem.
	X Flyt operationsmikroskoperne Leica M844 F40 og Leica M844 

F20 til transportposition (se kapitel 7.1).
	X Løsn fodbremserne (se kapitel 7.1).
	X Flyt forsigtigt operationsmikroskopet M844 over til OP-bordet 

ved hjælp af håndtaget, og anbring det i den korrekte position 
til operationen.
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Positioneringsmuligheder:

• Alle positioner er også mulige spejlvendt.
• Apparatet skal positioneres sådan, at 

bevægelsesområdet er tilstrækkeligt stort til de 
aktiviteter, der forventes.

	X Fastgør fodbremsen.
	X Sæt fodafbryderen i stativet, og indstil den.
	X Sæt netkablet i stativet.
	X Tilslut den ækvipotentiale binding til stativet.

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X  Tilslut altid kun operationsmikroskopet M844 til en 

jordet stikdåse.

7.14 Påsætning af sterile 
betjeningselementer og overtræk

ADVARSEL

Risiko for infektion
	X Brug altid operationsmikroskopet M844 med sterile 

betjeningselementer og et sterilt overtræk.

7.14.1 Afdækninger til drejeknapper

Brug også afdækningerne, når du bruger sterile 
engangsovertræk. På denne måde har man et bedre 
greb om betjeningselementerne.

De viste betjeningselementer på billedet kan forsynes med 
dampsteriliserbare greb og afdækninger.

1

2
3

4

5

6

1 Indstillingshjul til pupilafstand
2 Manuel zoom nøddrev
3 OttoFlex™-irisblænde
4 Håndgreb
5 Drejeknap til fokus finindstilling
6 Drejeknap hældningsdrev

	X Sæt også dampsteriliserbare afdækninger på tilbehør 
(hvis dette forefindes).

7.14.2 Afdækning til fodafbryder

Hvis fodafbryderen pakkes ind i en plastikpose,  
er den beskyttet mod snavs.

7.14.3 Sterilt overtræk til stativet

Brug kun de sterile Leica-testede overtræk angivet 
i afsnittet Tilbehør.

FORSIGTIG

Risiko for infektion
	X Skaf tilstrækkeligt frirum rundt om stativet, så man 

undgår, at det sterile overtræk berører ikke-sterile dele.
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	X Aktivér funktionen "All brakes" på håndgrebet, og træk 
armsystemet ud.
	X Brug sterile handsker.
	X  Anbring alle sterile betjeningselementer.
	X Pak forsigtigt det sterile overtræk ud, og placer det over 

operationsmikroskopet M844 frem til armsystemet.
	X Klem beskyttelsesglas (ekstraudstyr) fast på objektivet.
	X Sæt ikke det sterile overtræk for stramt på med de 

medfølgende bånd. Instrumentet skal stadig være let at flytte.
	X Kontrollér bevægelsens lette gang

Følg producentens anvisninger, der følger med det sterile 
overtræk.

Brug altid overtrækket til et beskyttende glas.

7.14.4 Påsætning af beskyttelsesglas (ekstraudstyr) 
på objektivet.

	X Anbring det steriliserede beskyttelsesglas på optikholderen, så 
markeringerne på M844 (1) og på beskyttelsesglasset (2) passer 
med hinanden.

a

b

1

2

	X Isæt beskyttelsesglasset opad i bajonetfatningen i retning (a).
	X Drej beskyttelsesglasset i retning (b), indtil det går i indgreb.

7.15 Funktionskontrol
Se tjeklisten før operation i kapitel 15.1.
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8 Betjening
8.1 Sådan tændes mikroskopet

ADVARSEL

Risiko for skader på patienten.
	X Må ikke tændes/slukkes under operation.
	X Afbryd ikke systemet under operation.

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X Tilslut altid kun operationsmikroskopet M844 til en 

jordet stikdåse.
	X Systemet må kun betjenes i korrekt tilstand (samtlige 

afdækninger monteret, døre lukket).

ADVARSEL

Risiko for øjenskader på grund af mulig farlig optisk infrarød 
og UV-stråling.
	X Se ikke ind i operationslampen.
	X Minimer eksponering for øjnene eller huden.
	X Brug passende afskærmning.

1

	X Slut mikroskopet til et jordet stik.
	X Placer ikke mikroskopet på en måde, der gør det vanskeligt at 

betjene afbryderfunktionen, som er hovedafbryderen.
	X Tænd mikroskopet på horisontalarmens netafbryder (1).

Når operationsmikroskopet er tændt, indlæses indstillingerne 
for den sidste aktive bruger.
Så snart hovedbelysningen lyser, er dit mikroskop klar til brug.

Skulle dit mikroskops spændingsforsyning ved et uheld 
blive afbrudt kortvarigt (<20 ± 5 sekunder), udfører 
mikroskopet en Fast-Start-Up:
• Alle motorer er i samme position som før.
• Alle belysningsindstillinger bevares.
• XY-reverse tilstand genetableres i givet fald.
• Skulle funktionen StepCycle™ være valgt, befinder den 

sig i trin 0 (se kapitel 9.5).
• Funktionen Fast-Start-Up kan deaktiveres i menuen 

Service.

I operationel drift viser statuslinjen den aktuelle bruger 
samt oplysninger om, hvor i menuen du befinder dig.

Auto reset

Hvis du efter operationen bevæger svingarmen opad til 
yderpositionen, udløser du auto reset-funktionen:
• Alle motorer zoom, fokus og XY kører til deres reset-position.
• Hældningsmotoren køres ikke.
• De aktuelle brugerindstillinger indlæses igen.
• Lyset slukkes.

Bevæger du igen Leica M844 ned over operationsområdet, tændes 
lyset igen, og Leica M844 er straks klar til brug.
Denne funktion kan deaktiveres af din Leica servicetekniker.
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8.2 Positionering af mikroskopet 

4
1

2

3

8.2.1 Grovpositionering
	X Grib fat i mikroskopet i begge håndgreb (2).
	X Drej et håndgreb for at løsne bremserne (All Brakes).
	X Positioner mikroskopet, og slip håndgrebet.

• Bremserne kan også løsnes med 
bremsefjernudløsningen (se kapitel 7.11.4).

• Se også "Løsnelse af bremser", kapitel 7.11.4.
• Reguler ledbremsen på Leica M844 F20 efter dit 

personlige behov og tilbehørets vægt, se kapitel 14.13.

FORSIGTIG

Operationsmikroskopet M844 kan beskadiges, hvis det 
vipper ukontrolleret.
	X Hold fast i håndgrebet, mens bremsen udløses.

8.2.2 Finpositionering
	X Brug joystick (1) på fodafbryderen for at betjene X/Y-drevet og 

positionere mikroskopet.

• Kør tilbage til midterstilling ved at trykke på tasten 
"Reset" (4) eller knapperne "Reset" på styreenheden.

• Du kan konfigurere funktionen "XY Reverse" på din 
fodafbryder for at vende XY-bevægelsesretningen om.

• I menuen "Speed" kan du ændre hastigheden for 
XY-motorerne.

• Denne værdi kan gemmes individuelt for hver bruger (se 
side 39).

8.2.3 Indstilling af hældning
	X Drej drejeknappen (3) for hældningsindstilling i den ønskede 

retning, og hold den.
Mikroskopet hælder i den ønskede retning.

• Mikroskopet kan hældes 15° fremefter og 50° bagud.
• Via en knappen "Reset" på styreenheden kører 

mikroskopet tilbage i grundstillingen (0°).

8.2.4 Knapperne "Reset"

Knapperne "Reset" på 
betjeningspanelet:

• Står et drev i resetposition, bliver den tildelte "Reset"-knap 
grøn.

• En grønt blinkende "Reset"-knap angiver, at det pågældende 
drev kører til resetposition.

• En grå "Reset"-knap angiver, at det pågældende drev befinder 
sig uden for resetpositionen.

• Med knappen "Reset All" køres alle motorer tilbage i grund-
stillingen, og den aktuelle brugers brugerindstillinger indlæses 
på ny.
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8.2.5 Drevindstillinger
	X Tryk på knappen "Drive settings" (1) på den øverste menulinje 

for at få adgang til menuen "Speed".

1

• På menusiden "Speed" kan man for alle drev indstille 
den hastighed, hvormed de enkelte drev bevæges.
	X Drevhastighederne kan ændres ved at klikke på 

knapperne  og . Desuden kan du indstille 
hastigheden ved at klikke direkte i indikatorbjælkerne.

• Disse værdier kan gemmes individuelt for hver bruger 
(se kapitel 9.4.3).

8.3 Indstilling af mikroskop
8.3.1 Indstilling af lysstyrke

ADVARSEL

For intensivt lys kan beskadige nethinden!
	X Overhold advarselsmeddelelserne i kapitlet 

"Sikkerhedsforskrifter" kapitel 3.

Lysstyrken for den aktive hovedbelysning og for OttoFlex™-lys kan 
indstilles enten via touchpanelet eller fodafbryderen.

Ved brug af fodafbryderen

Alt efter konfiguration af fodafbryderen (se side 40) kan 
hovedbelysningen og OttoFlex™-lyset tændes, slukkes og 
intensiveres/dæmpes med fodafbryderen.

Ved brug af touchpanelet

Ved at trykke på tasten  eller  eller trykke direkte i den 
pågældende bjælke for lysstyrkeindstillingen kan du ændre 
lysstyrken for den aktive hovedbelysning og OttoFlex™-lyset.

• Hvis du trykker på knappen  eller , kan du ændre 
værdien for lysstyrken i trin a 1. Hvis du trykker på 
knapperne og holder dem inde, ændres værdierne i trin 
a 2, indtil du når maksimum- eller minimumværdien, 
eller du holder op med at trykke.

• Hvis en lampes lysstyrke stilles på nul, slukkes den.
• Leica M844 er også udstyret med endnu en OttoFlex™-

lyskilde. Den kombinerede effekt af de to lyskilder 
begrænses elektronisk.

• Hvis du ikke kan øge lysstyrken for den ønskede lyskilde, 
skal du først dæmpe den anden lyskildes lystyrke; du 
kan derefter øge den ønskede lampes lysstyrke.
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Pæreskifter

Til hovedbelysningen er der en pæreskifter.
	X Hvis en hovedbelysning svigter under en operation, skal du 

under drift skifte til den anden pære.
	X Aktiver den anden pære ved at forskyde pæreskifteren på 

undersiden af optikholderen.

På styreenheden ses den gule "Check"-knap. Ved at klikke 
på den vises informationen "Check Main Lamp 1 eller 2".
	X Udskift den defekte pære efter operationen 

(se kapitel 11.6).

Filter

1

I mikroskophuset er der to slidser (1), hvor der kan indsættes 
filterskydere.
• Venstre filterslids:  Farvefilter, koboltfilter
• Højre filterslids:  Specialfilter eller blænder.

Dette filterniveau afbildes skarpt i objektivfeltet.
UV-beskyttelsesfilteret GG420 er monteret. Desuden kan 
"UV-beskyttelsesfilter GG475" og "Protection Filter 5×" leveres. 
	X Fjern filterkappen.
	X Tryk filterpladen ind. Den skal trykkes en smule opad, til den 

går i indgreb.
• Ved indsættelse af et filter slukkes OttoFlex™-

belysningen automatisk. På styreenheden ses den gule 
"Check"-knap. På styreenheden (Main Menu) går 
lysstyrkebjælken for OttoFlex™-belysningen tilbage til 
nul, og skriften ændres til "Filter aktiv".

• En evt. aktiv spaltelampe slukkes ikke, når en 
filterskyder indsættes.

Efter fjernelse af filteret kan OttoFlex™-belysningen tændes igen 
ved hjælp af hånd-/fodafbryderen eller på styreenheden.

8.3.2 Retinabeskyttelse

Eksponeringstid

Der findes flere oplysninger i kapitlet 3.5.

1

Brugeren kan aktivere retinabeskyttelsesfunktionen under indgreb 
ved hjælp af fodkontakten eller berøringspanelet (1) på kontrolen-
heden. Når retinabeskyttelsesfunktionen er aktiveret, reduceres 
styrken af hovedlyset reduceres til under 10 % og OttoReflex til 
under 20 %. Brugeren kan stadig indstille lysstyrken til under denne 
grænse. Når brugeren deaktiverer retinabeskyttelssfunktionen, 
vender lysstyrken tilbage til det tidligere niveau.
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8.4 Indstilling af forstørrelse (Zoom)
Du kan indstille forstørrelsen med fodafbryderen eller via indstil-
lingsbjælken "Magnification" i styreenhedens hovedmenu.

	X Hvis du trykker på tasterne  eller , ændres værdien 
konstant, indtil du slipper tasten, eller du når maksimum- eller 
minimumværdierne.

	X I menuen "Speed" kan du ændre hastigheden for 
zoommotoren (se kapitel 8.2.5).

8.4.1 Dybdeskarphed +
Med tasten "Depth Enhancer +" kan du aktivere en dobbelt 
irisblænde til forøgelse af dybdeskarpheden.

I menuen "User Settings" kan status for den dobbelte 
irisblænde forindstilles for hver bruger under "Tube 
Settings" eller konfigureres som fodafbryderfunktion.

8.4.2 Manuel indstilling af forstørrelse (Zoom)

BEMÆRK
Ødelæggelse af zoommotoren!
	X Anvend kun den manuelle indstilling af zoom ved en defekt 

zoommotor.

Ved udfald af zoommotoren kan zoom indstilles manuelt med 
drejeknappen (60) på optikholderen.
	X Tryk på drejeknappen.
	X Indstil den ønskede forstørrelse ved at dreje.

8.4.3 Indstilling af fokus

ADVARSEL

Risiko for øjenskader.
	X Minimer fokusmotorens hastighed under 

nethindeoperation.

Du kan fokusere mikroskopet via fokustasterne på fodafbryderen.

• I menuen "Speed" kan du ændre hastigheden 
for fokusmotoren, (se kapitel 8.2.5).

• Ved at trykke på tasten "Reset" eller tasten 
"Reset Focus" kan fokusmotoren igen køres til 
resetpositionen (1/3 opad, 2/3 nedad) (se kapitel 8.2.4).

• På 0°-assistentforsatsen kan man desuden efterfokusere 
ved hjælp af en fokus-finindstillingsknap (4) 
(se kapitel 7.5.1).

BEMÆRK
Ødelæggelse af fokusmotoren!
	X Hvis fokusmotoren svigter, skal fokus indstilles manuelt ved at 

flytte optikholderen op eller ned.
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8.5 Transportstilling 
Når du transporterer Leica M844 F40, skal du først anbringe det 
i transportpositionen (se kapitel 7.1).
• Transport af M844 F20 (se kapitel 7.1.1)
• Transport af Leica M844 F40 (se kapitel 7.1.2)

8.6 Parkeringsposition
	X Sæt mikroskopet i parkeringsposition efter brug:

8.6.1 Gulvstativer F40 og F20

BEMÆRK
Risiko for kollision!
Operationsmikroskopet kan støde mod omkringstående dele,  
loftet eller lamper.
	X Sørg for, at der er nok plads.

	X Skub mikroskopet til dets opbevaringssted i transportstilling, 
mens du holder i holdegrebet.
	X Træd på fodbremsen, så den aktiveres.
	X Beskyt Leica M844 ved at tildække det med den tilhørende 

støvhætte.

8.6.2 Stativ CT40

FORSIGTIG
Risiko for kollision!
Operationsmikroskopet kan støde mod omkringstående 
dele, loftet eller lamper.
	X Kontrollér risikoområdet, før svingarmen bevæges.
	X Bevæg loftsstativet forsigtigt opad, idet du holder øje 

med loft og lamper.

	X Drej mikroskopet væk.
	X Fjern sterile komponenter.
	X Lås svingarmen.
	X Sluk på hovedafbryderen på svingarmen.
	X Tryk på tasten "Up" på fjernbetjeningen, og kør stativet opad.

8.7 Tage operationsmikroskopet 
ud af drift

	X Afslut evt. indspilningen i dokumentationssystemet (datatab).
	X Anbring operationsmikroskopet i transportstilling.
	X Sluk operationsmikroskopet på hovedafbryderen.

9 Touchpanel
9.1 Opbygning af menustruktur

1 2 3 4 5

67  

1 Operationel drift (lys/
forstørrelsesindstillinger)

2 Operationel drift 
(drevindstillinger)

3 Konfigurationsmenu
4 Statisk menulinje 

(forbliver uændret)

5 Viser hjælptekster til 
individuelle emner 

6 Dynamisk værktøjslinje
7 Visningsområde med 

statuslinje

9.2 Sådan tændes mikroskopet

ADVARSEL

Motorer returnerer til deres startpositioner
	X Før du tænder dit Leica M844, skal du sørge for, at 

kørevejene for XY-, zoom- og fokusmotorer er fri. 
Hældningsmotoren køres ikke.

	X Tænd dit mikroskop på horisontalarmens netafbryder.
	X Så snart hovedbelysningen lyser, er dit mikroskop klar til brug.

Når operationsmikroskopet er tændt, indlæses 
indstillingerne for den sidste aktive bruger.
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Skulle dit mikroskops spændingsforsyning ved et uheld 
blive afbrudt kortvarigt (<20 ± 5 sekunder), udfører 
mikroskopet en Fast-Start-Up:
• Alle motorer er i samme position som før.
• Alle belysningsindstillinger bevares.
•  XY-reverse tilstand genetableres i givet fald.
• Skulle funktionen StepCycle™ være valgt, befinder den 

sig i trin 0 (se kapitel 9.5).
• Funktionen Fast-Start-Up kan deaktiveres i menuen 

Service.

I operationel drift viser statuslinjen den aktuelle bruger 
samt oplysninger om, hvor i menuen du befinder dig.

9.2.1 Auto reset
Hvis du efter operationen bevæger svingarmen opad til 
yderpositionen, udløser du auto reset-funktionen:
• Alle motorer zoom, fokus og XY kører til deres reset-position. 
• Hældningsmotoren køres ikke.
• De aktuelle brugerindstillinger indlæses igen.
• Lyset slukkes.

Bevæger du igen Leica M844 ned over operationsområdet, tændes 
lyset igen, og Leica M844 er straks klar til brug.

Denne funktion kan deaktiveres af din Leica servicetekniker.

9.2.2 Valg af bruger
På siderne "Main"-menu og "Speed"-menu er de fire taster 
"Cataract", "Retina", "Favorite" og "User List" altid i den dynamiske 
værktøjslinje.

Brugerne "Cataract" og "Retina" er standardbrugere, der er fastsat 
af Leica.

Du kan tilpasse og gemme indstillingerne for disse 
standardbrugere efter behov, se kapitel 9.4).

Brugeren "Favorite" kan gemmes med en brugerprofil, som du ofte 
anvender, se kapitel 9.3).

Med tasten "Show Settings" kan du altid se en oversigt over 
brugerindstillingerne for den aktuelle bruger.

Med tasten "User List" åbner du en brugerliste på to sider, hvorfra 
du kan vælge op til 30 gemte brugere.
	X Med taster "1-15" og "16-30" skifter du mellem de to sider.

Når brugerlisten er åben, kan denne til enhver tid redigeres 
(se kapitel 9.3).

I operationel drift viser statuslinjen den aktuelle bruger 
samt oplysninger om, hvor i menuen du befinder dig.

Når du har valgt en bruger, vises en infoside for den valgte bruger, 
der oplyser om de nødvendige tubusindstillinger og de aktuelle 
fodafbryderkonfigurationer.
	X Tryk på tasten "Continue" (1).

1
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• Sørg før hver operation for, at din personlige bruger er 
valgt, og gør dig fortrolig med konfigurationen af 
fodafbryderen.

• Hvis du har konfigureret fodafbryderen med funktionen 
"StepCycle", anbefaler vi at teste det programmerede 
forløb før operationen uden patient.

9.3 Redigering af brugerliste
Afhængigt af funktionen stilles forskellige funktioner til rådighed 
i brugerlisten.
	X Vælg en bruger, så vises de disponible funktioner i den 

dynamiske værktøjslinje:

1 2 3 4

Move (1) Flytter den valgte bruger til en af de andre 
ledige pladser.

Set Favorite (2) Vælg en bruger fra brugerlisten, hvis 
indstillinger med tasten "Favorite" kan åbnes 
direkte fra menuen "Main" eller "Speed".

Delete (3) Sletter den valgte bruger. Du skal bekræfte 
denne handling med "Confirm".

Rename (4) Omdøber en eksisterende bruger. Brugerens 
indstillinger forbliver uændret.

Vi anbefaler ikke at konfigurere brugerindstillinger eller 
redigere brugerlisten under operationen.

9.4 Oprettelse af bruger 
(menu "User Settings")

I denne menu kan du konfigurere brugerindstillingerne.

1 2 3 4

Load (1) Overtager indstillingerne for en eksisterende 
bruger for at modificere dem.

New User (2) Åbner en ny bruger med "tomme" 
indstillinger.

New (Cataract) (3) Indlæser en ny bruger med indstillingerne 
"Cataract" for at modificere dem.

New (Retina) (4) Indlæser en ny bruger med indstillingerne 
"Retina" for at modificere dem.

Du kan også tilføje en bruger fra den aktive menu. Hvis du 
vil beholde de aktuelle indstillinger, kan du klikke på tasten 
"Save" (denne vises, så snart grundindstillingerne for den 
aktuelle bruger ændres), for enten den aktuelle bruger 
("Save as Current") eller under et nyt brugernavn ("Save as 
New").

9.4.1 Gem brugerindstillinger
	X Klik på tasten "Save".
	X Vælg i brugerlisten en fri plads, hvor du vil oprette din bruger. 

Du kan også redigere brugerlisten først.
	X Indtast det ønskede brugernavn med tastaturet.
	X Klik på tasten "Save" for at gemme brugeren med det 

indtastede navn på den ønskede position.
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9.4.2 Indstilling af lysstartværdier
På denne side kan du indstille startværdierne for hovedlyset, 
OttoFlex™-lyset og forstørrelse.
	X Hvis du trykker på knappen  eller , kan du ændre 

værdierne i trin a 1. 
	X Hvis du trykker på knapperne og holder dem inde, ændres 

værdierne i trin a 2, indtil du når maksimum-/
minimumværdien, eller du holder op med at trykke.

Du kan også indstille den ønskede værdi ved at klikke 
direkte i bjælkerne.

9.4.3 Indstilling af motorstartværdier
På denne side kan du indstille startværdierne for drevene zoom, 
fokus, XY og hældning.
	X Hvis du trykker på knappen  eller , kan du ændre 

værdierne i trin a 1. 
	X Hvis du trykker på knapperne og holder dem inde, ændres 

værdierne i trin a 2, indtil du når maksimum-/
minimumværdien, eller du holder op med at trykke.

Du kan også indstille den ønskede værdi ved at klikke 
direkte i bjælkerne.

• Knappen "XY linked to Zoom" (2) gør det muligt at koble 
XY-hastigheden med den aktuelle zoomposition. Maksimal 
zoomposition giver minimal XY-hastighed og omvendt. 
Standardindstillingen er "Active".

• Knappen "Focus linked to Zoom" (1) gør det muligt at koble 
fokushastigheden med den aktuelle zoomposition. Maksimal 
zoomposition giver minimal fokushastighed og omvendt. 
Standardindstillingen er "Active".

1 2

9.4.4 Konfiguration af fodafbryder
Her kan du konfigurere den anvendte fodafbryder brugerspecifikt.
	X Vælg den fodafbryder, du bruger, i højre valgfelt. 
	X Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage i 

listen
	X Hvis du klikker på tasten "Cataract" eller "Retina", konfigureres 

den valgte fodafbryder med standardindstillingerne.
	X Du kan efterfølgende ændre indstillingerne efter eget ønske.
	X Med tasten "Clear All" slettes konfigurationen for alle taster.
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9.4.5 Konfiguration af enkelte taster
Vælg den fodafbryder, du bruger, i højre valgfelt. 
Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage i listen
Vælg med venstre valgfelt den funktionsgruppe, der indeholder den 
ønskede funktion. 
Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage i listen
	X Vælg den ønskede funktion.
	X Klik på titelfeltet for den ønskede tast for at konfigurere den 

med den valgte funktion.

9.4.6 Oversigt over funktionsgrupper
De mulige konfigurationer er inddelt i funktionsgrupper.
• Drive - styring af drev 
• Extra - styring af komponenter og tilbehør (ADF, OCF)
• Light - styring af belysning
• Reset - nulstilling af en enkelt funktion eller alle funktioner
• DI C800 - styring af Leica DI C800, se separat brugsanvisning
• "XY-Function" – styring af XY-enhed

Med funktionen "Toggle" kan du ændre en funktions 
tilstand (f.eks. Til/Fra):
Med "pulse"-funktionen ændres en tilstand permanent  
(f.eks. lysere).

Den udførte konfiguration gælder både for tilslutningen 
til FOOT/HAND 1 og til FOOT/HAND 2.

Med funktionen "XY Complete" kan du konfigurere alle 
4 funktioner på joysticket samtidig.

9.4.7 Konfiguration af fodafbryder VR
Her kan du gemme en speciel fodafbryderkonfiguration for 
VR-mode.
For at kunne skifte mellem "normal" konfiguration og konfiguration 
i VR-mode skal følgende forudsætninger være opfyldt:
• På fanen "VR Mode" skal "footswitch for VR mode active" 

være aktiveret.
• I hver af de to fodafbryderkonfigurationer skal "VR Mode on/off" 

være konfigureret.
• Hvis funktionen "VR Mode on/off" er konfigureret til 

"Footswitch" i fodafbryderkonfigurationen, anvendes den 
automatisk for den samme knap ved "Footswitch VR".

Indstillingen er den samme som for 
fodafbryderkonfigurationen; se det foregående afsnit.

9.4.8 Konfiguration af håndgreb
Du kan frit konfigurere håndgrebet med op til tre funktioner. 
En fjerde funktion skal altid være "All Brakes".
Denne funktions position kan vælges frit.
	X Vælg med venstre valgfelt den funktionsgruppe, der indeholder 

den ønskede funktion. 
	X Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage 

i listen
	X Vælg den ønskede funktion.
	X Klik på titelfeltet for den ønskede tast for at konfigurere den 

med den valgte funktion.
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For håndgrebet er funktionsgruppen "Handles" med de to 
funktioner "All Brakes" (løsner alle bremser) og "Selected 
Brakes" (løsner alle bremser undtagen op/ned) også 
tilgængelig (ikke tilgængelig på Leica M844 F20).

Skulle du ønske en anden bremsekonfiguration, bedes du 
kontakte din servicetekniker.

9.4.9 Tubusindstillinger
På denne side kan du for den pågældende bruger indstille 
dioptriværdierne og øjenafstanden. Desuden kan "Depth Enhancer 
+" her aktiveres eller deaktiveres som grundindstilling for hver 
bruger.

9.5 StepCycle™
Med denne funktion kan du gemme følgende parametre for 
forskellige, ofte tilbagevendende faser af operationerne: 
• Lysstyrke hovedbelysning
• Lysstyrke OttoFlex™
• Forstørrelse
• Dybdeskarphed +
• OCF1
• ADF1
• ADF2
• Fokus

På denne side kan du aktivere eller deaktivere de ønskede 
StepCycle™-parametre for den enkelte bruger.

Ved gennemløb af StepCycle™-funktionen aktiveres kun de 
parametre, der er sat til at være aktive for den pågældende 
bruger.

9.5.1 StepCycle™-parametre
• OCF1-Pulse-signal; f.eks. til trigning af inverter til SDI Oculus
• ADF1, ADF2-Pulse-signal til trigning af eksterne systemer, f.eks. 

Leica Video Recording On/Off

Fokus kan antage tre tilstande:
• "inactive": Fra
• "active (absolute)": Der køres nøjagtigt til den programmerede, 

absolutte position.
• "active (relative)": Den programmerede afstand mellem 

2 punkter køres, f.eks. ved definerede kontakt-lupper ved 
nethindeoperationer.

ADVARSEL

Risiko for personskade
	X Vær især opmærksom på de krævede 

sikkerhedsafstande, når du benytter funktionen 
StepCycle™ i forbindelse med tilbehør fra andre 
producenter, der kan reducere arbejdsafstanden til 
under 140 mm (non-contact vidvinkel-
observationssystemer), da fokus med StepCycle er 
en delvis automatiseret funktion.

For at kunne bruge funktionen StepCycle™ skal du 
konfigurere en af fodafbryderens taster med funktionen 
"StepCycle". Så vises tasten "Rec. Cycle" på den dynamiske 
værktøjslinje.

For hver bruger kan der oprettes en individuel StepCycle™-
procedure.

2
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9.5.2 Programmeringstilstand StepCycle™
	X Aktivér i menuen "Main" eller "Speed" 

programmeringstilstanden ved at dobbeltklikke på knappen 
"Rec. Cycle" (2).
	X Aktivér den knap på din fodafbryder, der er konfigureret med 

funktionen "StepCycle".
De aktuelt indstillede værdier for StepCycle™-parametrene 
gemmes.
Du kan gemme maksimalt 10 StepCycle™-indstillinger.
	X Afslut StepCycle™-programmeringstilstanden ved at 

dobbeltklikke på tasten "Rec. Cycle".
	X Tryk på "Save" for at gemme dine StepCycle™-indstillinger.

Du kan altid kun gemme en komplet StepCycle™-cyklus. 
Enkelte trin kan ikke modificeres.

9.5.3 Gennemløb af StepCycle™
Hvis der er gemt StepCycle™-indstillinger for en bruger, vises 
i statuslinjen til højre informationen om, i hvilket trin af maksimalt 
hvor mange trin brugeren befinder sig (1):
• Trin 0 betyder: Brugerens grundindstilling
• 1/x betyder: 1 af x trin
	X Deaktiver i menuen "Main" eller "Speed" tasten "Rec. Cycle" (2).
	X Aktivér ved at klikke den tast på din fodafbryder, der er 

konfigureret med funktionen "StepCycle".
	X Du gennemløber endeløst sløjfen af gemte StepCycle™-

indstillinger.

Hvis du indlæser en bruger på ny eller har udløst et auto 
reset, befinder du dig igen i trin 0.

1

2

9.5.4 VR-Mode
På denne side kan du gemme brugerspecifikke indstillinger for 
VR-mode (Vitro-Retina-Mode).

1
2
3
4
5
6

7

Indstillingerne (aktiveret/deaktiveret) af følgende funktioner kan 
gemmes specielt for VR-mode:
• "XY Reverse" (1) – skift X og Y 
• "Mainlight off" (2 ) – sluk hovedlys
• "Ottoflex off" (3) – sluk OttoFlex™-lys
• "Roomlight off" (4) – sluk ekstrafunktion (ADF1 / ADF2)
• "Electronic inverter active" (5) – aktivér inverter
• "Footswitch for VR mode active" (6) – aktivér separat 

konfiguration for fodafbryderen
Disse funktioner er aktiveret fra fabrikken.
Med tasten "Toggle" (7) kan funktionerne deaktiveres.

Indstillingen af "Electronic inverter active" er afhængig af den 
tilsluttede inverter:
• Oculus SDI 4c med BIOM:  Electronic Inverter active = inactive
• Alle andre:  Electronic Inverter active = active

For at kunne skifte mellem "normal" konfiguration og 
konfiguration i VR-mode via fodafbryderen skal følgende 
forudsætninger være opfyldt:
• "footswitch for VR mode active" skal være aktiveret.
• I hver af de to fodafbryderkonfigurationer  

(Footswitch/Footswitch VR) skal "VR Mode on/off"  
være konfigureret.

• Hvis funktionen "VR Mode on/off" er konfigureret 
til "Footswitch" i fodafbryderkonfigurationen,  
anvendes den automatisk for den samme knap ved 
"Footswitch VR".
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Anvendelse af VR-mode
	X Aktivér den tast, der er konfigureret med "VR Mode on/off" (1).

VR-mode er aktiveret. De aktiverede aktioner i brugerindstillingerne 
udføres en gang.
En aktiv VR-mode vises med grøn farve på menusiden "Main".

1

Ved aktiveret VR-mode kan der ikke foretages 
brugerindstillinger.  
Deaktiver i så fald først VR-mode.

Afslutning af VR-mode
	X Aktivér igen den tast, der er konfigureret med "VR Mode on/off".

Mikroskopet annullerer alle aktioner.

9.5.5 DI C800
På denne side konfigureres indstillingerne for tilsluttet 
Leica DI C800 til dataindspejling; se separat brugsanvisning

Denne fane ligger på fortsættelsen af menulinjen.
Med  / X kan man skifte mellem begyndelsen og 
slutningen af menulinjen.

Denne fane vises kun, når et Leica DI C800 er tilsluttet.
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9.6 Menuen "Maintenance"

9.6.1 Driftstimetæller til pærer
Denne side viser driftstimer for hver af de følgende pærer:  
Main 1, Main 2 og OttoFlex™ Light.

	X Efter hvert pæreskift skal den pågældende driftstimetæller 
nulstilles ved at dobbeltklikke på tasten "Reset".

9.6.2 Kontakttest
På denne side kan du teste de anvendte fodafbrydere og 
håndgrebene.

	X Vælg den anvendte tilslutning i det øverste højre valgfelt. 
	X Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage 

i listen
	X I valgfeltet nederst til højre skal du vælge den fodafbryder, 

der skal testes.

Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage i listen
	X Aktivér nu efter hinanden alle de taster på fodafbryderen, der 

skal testes.
Fungerer den aktiverede tast problemfrit, vises en grøn prik på 
displayet. I det tilsvarende titelfelt vises kommentaren "tested".

9.6.3 Mikroskopindstillinger
Angiv det anvendte tilbehør på denne side. Dette sikrer, at den 
korrekte forstørrelse vises i menuen "Main".

	X Vælg i det øverste valgfelt den tubus, som kirurgen aktuelt 
anvender.

Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage 
i listen.
	X I midterste valgfelt skal du vælge forstørrelsen på de okularer, 

der anvendes af kirurgen.
Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage 
i listen.
	X Vælg det anvendte objektiv i nederste valgfelt.

Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage 
i listen.

Hvis du ikke foretager et valg, beregnes forstørrelsen 
til standardkonfigurationen: UltraLow™ III, okular med 
forstørrelse 8.33 og objektiv med WD = 200 mm.

Når du aktiverer tasten "Standard Values", vises 
forstørrelsen normeret, uafhængigt af det anvendte 
tilbehør. Forstørrelsesområdet ligger mellem 7x og 42x.

	X Ved at klikke en gang til kan du deaktivere denne tast igen, og 
du vender tilbage til valgsiden for det anvendte tilbehør.
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9.7 Menuen "How to…"
På denne side findes korte informationer om betjeningen af 
operationsmikroskopet.

Med tasten "Help" i den statiske menulinje kan du til enhver 
tid åbne "How to..."-siderne.

9.8 Menuen "Service"
Dette område er passwordbeskyttet.
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10 Tilbehør
Operationsmikroskopet M844 kan tilpasses til enhver opgave ved hjælp af omfattende tilbehør. Din Leica-afdeling råder dig gerne 
angående sammensætningen af egnet tilbehør.

10.1 Apparater og tilbehør fremstillet af Leica
Billede Komponent/tilbehør Beskrivelse

Laserfilter 4 stråler • Fremmed produkt, kan kun rekvireres fra eksterne 
leverandører

Laserfilter 2 stråler • Fremmed produkt, kan kun rekvireres fra eksterne 
leverandører

Ekstra vinge • Muliggør en tredje medbetragter ud over kirurg og assistent
• 50 % lysdeling med assistenten

0° assistent

Inverter

Binokulartubus, 
skråtindstillelig  
5°-25° med PD

• Justerbar blikvinkel og -højde
• Justerbar pupilafstand

Binokulartubus 10°-50° 
med PD

• Justerbar blikvinkel og -højde
• Justerbar pupilafstand

Binokulartubus 30°-150°, T, 
type II L

• Kan hældes 120°
• Justerbar pupilafstand

Binokulartubus 10°-50°, 
Type II, UltraLow ™ III 

• Med særligt dybtliggende indblik
• Justerbar blikvinkel og -højde
• Justerbar pupilafstand 

Binokulartubus vinklet, T, 
type II
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Billede Komponent/tilbehør Beskrivelse

Leica DI C800 • Binokulartubus med billedindspejling til overlay af  
XGA-signaler

• For yderligere oplysninger se separat brugsanvisning

Okular 10×
Okular 8.33×
Okular 12.5×

Leica ToricEyePiece • Forenkler vinkeljusteringen af toriske intraokulære linser  
ved hjælp af den integrerede skala

• For yderligere oplysninger se separat brugs- og 
installationsanvisning

Stereoadapter • Til montering af en stråledeler

Stråledeler 50/50
Stråledeler 70/30

• De to stråledelere kan bruges både som assistent- og 
som dokumentationsgrænseflade.

Drejelig stråledeler 50/50
Drejelig stråledeler 70/30

• Drejelig (forreste) assistentgrænseflade
• Fast (bageste) dokumentationsgrænseflade

Stereo Attachment Second 
Observer

• Om montering af binokulartubus

Adapter til Leica Stereo 
Assistant Microscope

Stereo Assistant Microscope • Separat assistentmikroskop

Objektiv APO WD175
Objektiv APO WD200
Objektiv APO WD225

Leica keratoskop • LED-ringlys til visning af astigmatisme
• For yderligere oplysninger se separat brugsanvisning

Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• Til observation af fundus i patientens øje
• For yderligere oplysninger se separat brugsanvisning
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Billede Komponent/tilbehør Beskrivelse

Leica spaltelampe

Holder til beskyttelsesglas

Beskyttelsesglas

Oculus BIOM

Enfocus
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10.2 Apparater og tilbehør fra Leica 
og andre producenter

10.2.1 HD-optagesystemer
• Evo4k

10.2.2 Kamerasystemer
• Camera System HD C100
• Leica videoadapter (Manual, Remote, Zoom)

10.2.3 Skærme
• FSN 24" FS-L2403D, 27" FS-L2702DT (med touchfunktion)

10.2.4 Fodafbryder
• Trådløs fodafbryder, 14 funktioner
• Trådløs fodafbryder, 12 funktioner

10.2.5 Andet
• Leica spaltelampe
• Leica keratoskop
• Leica ToricEyePiece
• Leica RUV800
• Oculus SDI/BIOM

• Kontakt Leica for at høre om andet kompatibelt tilbehør.
• Leica er ikke ansvarlig for brugen af ikke-godkendte 

tredjepartsprodukter. 

10.3 Videotilbehør til M844

1

2

3

1 Stråledeler (50/50 % eller 70/30 %), drejelig stråledeler
2 Videoadapter (Leica ZVA/RVA/MVA)
3 C-Mount kamera (Leica HD C100)

Videoadapter
• Til gængse videokameraer med C-Mount, komplet med adapter.
• Videoadapteren (2) monteres på stråledeleren.
• Zoom- og finfokusfunktion ved Leica Zoom Video Adapter.

Leica Zoom-videoadapterens parfokalitet skal justeres.

	X Indstil maksimal forstørrelse.
	X Læg et fladt testobjekt med skarpe konturer under objektivet.
	X Se gennem okularerne, og fokuser mikroskopet.
	X Indstil minimal forstørrelse.
	X Indstil maksimumforstørrelsen (f = 100 mm) på Leica Zoom-

videoadapteren.
	X Stil monitorbilledet skarpt på Leica Zoom-videoadapteren.
	X Indstil den ønskede forstørrelse på Leica Zoom-videoadapteren.

10.4 Overtræk
Leverandør Artikelnr. Primær 

front
Assistent 
venstre

Assistent 
højre

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ ✓ ✓

Fuji-system 0823155 ✓ ✓ ✓

0823154 ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ ✓ ✓

Brug af beskyttelsesglas 10446058 anbefales.
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11 Pleje og vedligeholdelse
11.1 Plejevejledning
• Beskyt instrumentet med en støvhætte, når bremserne 

aktiveres.
• Opbevar tilbehør, der ikke anvendes, støvfrit.
• Fjern støv med en pneumatisk gummipumpe og en blød pensel.
• Rengør objektiver og okularer med optikrengøringsklude og ren 

sprit.
• Beskyt operationsmikroskopet mod damp, væsker, dunster og 

syrer samt mod alkaliske og ætsende stoffer. 
Opbevar ikke kemikalier i nærheden af instrumenterne.

• Beskyt operationsmikroskopet mod fagligt ukorrekt behandling. 
Monter kun andre stik, og adskil kun optiske systemer og 
mekaniske dele, hvis det fremgår af brugsanvisningen, at det 
er nødvendigt.

• Beskyt operationsmikroskopet mod olie og fedt. 
Smør aldrig styreflader og mekaniske dele med fedt.

• Fjern grove urenheder med en fugtig engangsklud.
• Til desinfektion af operationsmikroskopet skal du anvende 

præparater, der tilhører gruppen af overfladerengøringsmidler 
på basis af følgende aktive stoffer:
• aldehyder 
• alkoholer 
• kvartenære ammoniumforbindelser. 

Som følge af risikoen for at beskadige materialerne må der 
ikke anvendes præparater, der indeholder
• halogenspaltende forbindelser 
• stærke organiske syrer 
• oxygenspaltende forbindelser.
	X Følg angivelserne fra producenten af 

desinfektionsmidlerne.

Det anbefales, at man indgår en serviceaftale med Leica 
Service.

11.2 Rengøring af touchpanelet
	X Sluk dit M844 og tag stikket ud af stikkontakten, før du rengør 

touchpanelet. 
	X Brug en blød, fnugfri klud til rengøring af touchpanelet.
	X Påfør ikke rengøringsmiddel direkte på touchpanelet. Påfør i 

stedet rengøringsmidlet med en rengøringsklud.
	X Brug et normalt glas-/brille- eller kunststofrengøringsmiddel til 

rengøring af touchpanelet. 
	X Rengør touchpanelet uden at trykke.

Det anbefales, at man indgår en serviceaftale med Leica 
Service.

BEMÆRK
Risiko for beskadigelse af touchpanelet.
	X Betjen kun touchpanelet med fingrene. 

Brug aldrig hårde, skarpe eller spidse genstande af træ, 
metal eller plast.
	X Rengør aldrig touchpanelet med midler, som indeholder 

slibende substanser. Overfladen kan blive ridset og mat, 
hvis man gør det.

11.3 Vedligeholdelse
Operationsmikroskopet Leica M844 F40, Leica M844 F20 og 
Leica M844 CT40 er grundlæggende vedligeholdelsesfri. 
Mindst 5 år efter første idrifttagning og derefter mindst en gang 
om året:
Inspektion af uddannet fagpersonale:
• Funktionskontrol og visuel kontrol af hele loftsstativet
• Visuel kontrol af alle kabler
• Elektronisk sikkerhedstest
• Kontrol af, at løftesystemet, herunder især alle lejer, kan 

bevæges frit
• Smøring af spindlen

Smør kun spindlen med STABURAGS NBU 12/300 KP  
(Klüber Lubrication München KG, Tyskland). Det er ikke 
tilladt at bruge andre smøremidler.

Vi anbefaler, at du lader vores fagpersonale udføre regelmæssigt 
vedligeholdelsesarbejde allerede efter udløbet af garantiperioden 
for at sikre hele systemets driftssikkerhed. 
	X Kontakt din lokale Leica Microsystems-afdeling (repræsentant) 

for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesaftaler.
	X Brug kun originale reservedele ved vedligeholdelse.

11.4 Pleje og vedligeholdelse  
af Leica-fodafbryder

Efter operationen skal Leica-fodkontakten rengøres i varmt 
vand (under 60 °C). Den kræver som udgangspunkt ingen 
vedligeholdelse. I tilfælde af defekter skal du kontakte den 
ansvarlige serviceorganisation.
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11.5 Skift af sikringer

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X Træk lysnetkablets stik ud af netstikdåsen på apparatet, 

inden du skifter sikring.

11.5.1 Skift af sikringer på netindgangsdåsen

	X Træk sikringsholderen (2) på undersiden af horisontalarmen ud.
	X Tag de to sikringer (1) ud af holderen, og udskift dem.

Brug kun træge 6,3 AH-sikringer.

11.5.2 Skift af sikringer på hjælpestikdåser
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	X Skru sikringsholderen (3) på undersiden af horisontalarmen ud.
	X Tag sikringen (4) ud af holderen, og udskift den.

Brug kun træge 1 AH-sikringer.

11.6 Skift af pærer

ADVARSEL

Halogenpærer bliver meget varme!
	X Sluk altid på hovedafbryderen, før du skifter pærer.
	X Rør ikke ved varme lamper.
	X  Lad pærer køle af i 20 minutter, før du skifter dem 

(forbrændingsfare!).

11.6.1 Hovedlys

	X Brug kun originale Leica-halogenpærer 12 V/ 50 W med 
præcisionsfatning.
	X Rør aldrig halogenpærers glas direkte med fingrene.
	X En defekt xenonpære skal udskiftes hurtigst muligt.
	X Påbegynd aldrig en operation med kun én fungerende 

pære.

OTTOFLEX M1 M2

1 2

3

1 Sokkel, hovedlys
2 Slæde, hovedlys
3 Pæredækselåbner

	X Åbn dækslet på bagsiden af optikholderen ved at skubbe 
lampedækselåbneren til højre.
	X For at udskifte pære M1 skal slæden stå helt til venstre.
	X For at udskifte pære M2 skal slæden stå helt til højre.
	X Tag sokkel med pære ud ved at trække i lasken.
	X Indsæt ny sokkel med pære.
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11.6.2 Ottoflex

• Brug kun originale Leica-halogenpærer 12 V/ 50 W 
med præcisionsfatning.

• Rør aldrig halogenpærers glas direkte med fingrene.

	X Åbn dækslet på bagsiden af optikholderen ved at skubbe 
lampedækselåbneren til højre.

�������� �� ��

1 2 3 4 5

1 Reflektor
2 Sokkel
3 Låsearm
4 Slæde
5 Pæredækselåbner

	X Sørg for, at pæreskifteren står på hovedlys 1, så slæden (1) 
står helt til højre.
	X Klap reflektoren (3) op og til højre ved hjælp af stiften.
	X Tag sokkel (4) med pære ud ved at trække i lasken.
	X Indsæt ny sokkel (4) med pære.
	X Klap reflektoren ned igen, og lad den gå i indgreb.

Nulstil altid den pågældende driftstimetæller efter et 
pæreskift (se kapitel 9.6.1)

11.7 Anvisninger om oparbejdning 
af gensteriliserbare produkter

11.7.1 Generelt
Produkter

Produkter, der er leveret af Leica Microsystems (Schweiz), og som 
kan genbruges, som f.eks. drejeknapper, objektiv-beskyttelsesglas 
og påsætningshætter.

Begrænsninger for oparbejdningen 

Ved brug af medicinske anordninger på patienter, som lider af 
Creutzfeldt- Jakobs sygdom (CJD), eller som er under mistanke for at 
have CJD eller en variant af CJD, skal kravene i den lokale lovgivning 
opfyldes. Normalt skal gensteriliserbare produkter, der anvendes på 
denne gruppe af patienter, elimineres uden risiko ved forbrænding.

Arbejdssikkerhed og forholdsregler til beskyttelse af 
sundheden

Der skal ofres den nødvendige opmærksomhed på arbejdssikker-
heden og forholdsreglerne til beskyttelse af sundheden for de 
personer, der er beskæftiget med oparbejdning af kontaminerede 
produkter. Ved forberedelsen, rengøringen og desinficeringen af 
produkterne skal de aktuelle retningslinier for sygehushygiejne og 
infektionsforebyggelse overholdes.

Begrænsninger for oparbejdningen

Hyppig oparbejdning påvirker kun disse produkter i ringe grad. 
Produkternes levetid begrænses normalt af slid og skader ved brug.

11.7.2 Anvisninger
Arbejdsplads
	X Fjern urenheder fra overfladerne med en engangsklud/

papirklud. 

Opbevaring og transport
• Ingen særlige krav.
• Det anbefales, at oparbejdningen af produktet foretages 

umiddelbart, efter at det er anvendt.

Forberedelse af rengøring
	X Fjern produktet fra operationsmikroskopet M844.

Rengøring: manuelt
• Udstyr: rindende vand, skyllemiddel, sprit, mikrofiberklud

Fremgangsmåde 
	X  Skyl overfladekontaminering af produktet (temp. <40 °C).  

Brug evt. lidt opvaskemiddel afhængigt af tilsmudsningsgraden.
	X Brug desuden sprit ved rengøringen af optikken ved stærk 

tilsmudsning som f.eks. fingeraftryk, fedtstriber o.lign.
	X Tør produktet, undtagen optiske komponenter, af med en 

engangsklud / papirklud. Tør optiske overflader af med en 
mikrofiberklud.
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Rengøring: automatisk
• Udstyr: Rengørings-/desinfektionsapparat

Vi fraråder rengøring af produkterne med optiske komponenter 
med et rengørings-/desinfektionsapparat. Optiske komponenter 
må, for at skader undgås, heller ikke rengøres i ultralydbad.

Desinfektion

Den alkoholbaserede desinficeringsopløsning "Mikrozid. Liquid" 
kan bruges i overensstemmelse med anvisningerne på etiketten.
Bemærk, at de optiske overflader skal skylles grundigt med 
frisk drikkevand og derefter med frisk demineraliseret vand efter 
desinfektionen. Produkterne skal tørres grundigt inden den 
efterfølgende sterilisering.

Vedligeholdelse

Ingen særlige krav.
Kontrol og funktionsafprøvning
Kontrollér, at drejeknapperne og håndgrebene kan sættes korrekt på.

Emballage

Enkeltdele: En standardpolyethylenpose kan anvendes. Posen skal 
være stor nok til produktet, så tillukningen ikke er spændt.

Sterilisering

Se steriliseringstabellen på side 61.

Opbevaring

Ingen særlige krav.

Yderligere information

Ingen

Kontakt til producenten

Den lokale repræsentants adresse

Leica Microsystems (Schweiz) AG har valideret, at de ovenfor 
angivne anvisninger er egnede til forberedelse af et produkt til 
genanvendelse af dette. Ansvaret for, at den faktisk udførte 
oparbejdning med det anvendte udstyr, materialer og personale 
i oparbejdningsanordningen fører til de ønskede resultater,  
påhviler oparbejderen. Hertil kræves normalt valideringer og 
rutineovervågninger af proceduren. Ligeledes bør alle afvigelser  
fra de givne anvisninger omhyggeligt analyseres af oparbejderen 
med henblik på deres virkninger og mulige negative følger.
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11.7.3 Steriliseringstabel
Nedenstående tabel viser en oversigt over de steriliserbare komponenter, der findes til operationsmikroskoper fra 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Tilladte steriliseringsmetoder Produkter

Artikelnr. Betegnelse Dampautoklave 
134 °C,  

t > 10 min.

Ethylenoxid 
maks. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 Positioneringsgreb  –  – –   – – –

10428328 Drejeknap,  
binokulartubusser T

 – – –  –    

10384656 Drejeknap, transparent  –  –   – – – –

10443792 Armforlænger  – – – –   – – –

10446058 Beskyttelsesglas,  
multifokal linse

   – – – –   –

10448439 Beskyttelsesglas   – – – –  – – 

10448440 Afdækning, steriliserbar  – –  – – – – – –

10448431 Beskyttelsesglas til objektiv     – – – – – –

10448296 Beskyttelsesglas til objektiv,  
reservedel (10-styks-pakning)

  – – – –  – – 

10448280 Beskyttelsesglas til objektiv, 
komplet, steriliserbart

  – – – –  – – 

10731702 Afdækning, steriliserbar  –   – –  – – –

10429792 Muffe til spaltelys  –  – – –  – – –

1)  Dette medicinske udstyr er omfattet af de godkendte sterilitetkrav for systemerne STERRAD®100S/STERRAD® 100NX/STERRAD®50/
STERRAD®200. Følg anvisningerne for brug af dit STERRAD®-system i brugsanvisningen, før enheder steriliseres i STERRAD®-systemer.
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12 Bortskaffelse
Ved bortskaffelse af produkterne skal de gældende nationale love overholdes, og lokale bortskaffelsesvirksomheder skal anvendes. 
Apparatets emballage bortskaffes via genbrugssystemerne.

13 Hvad gør man, når...?
Ved fejl i elektrisk drevne funktioner skal du altid først 
kontrollere følgende:
• Er der tændt for kontakten?
• Er lysnetkablet tilsluttet korrekt?
• Er alle forbindelseskabler korrekt tilsluttet?

13.1 Generelt
Problem: Funktionerne kan ikke aktiveres med fodafbryderen.

Årsag 1: En kabelforbindelse er løs Afhjælpning af fejl:
	X Kontroller netkablet.
	X Kontroller håndgrebenes tilslutning.

Årsag 2: Konfigurering angivet forkert på styreenheden Afhjælpning af fejl:
	X  Kontrollér konfiguration af fodafbryder på styreenheden 

(se kapitel 9.4.4).

13.2 Mikroskop
Problem: Der er ikke lys i mikroskopet.

Årsag 1: En kabelforbindelse er løs Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér de elektriske forbindelser.
	X Kontroller netkablet.

Årsag 2: Pæreskifteren er ikke positioneret korrekt. Afhjælpning af fejl:
	X Skub pæreskifteren til den anden side (se kapitel 8.3.1).

Årsag 3: Glødepære er defekt (meddelelsen "Check Main Lamp 1/2" vises). Afhjælpning af fejl:
	X Hvis hovedbelysningen svigter under operationen, 

skal du skifte til den anden pære med pæreskifteren.
	X Kontrollér glødepærerne efter operationen, og udskift 

den defekte glødepære (se kapitel 11.6).

Problem: Der er ikke noget OttoFlex™-lys i mikroskopet.

Årsag 1: En filterskyder er skubbet ind. Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér, om en filterskyder er skubbet ind,  

og træk den ud. Tænd OttoFlex™ igen.

Årsag 2: Omskifterens stilling er på spaltelampe Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér stillingen af omskifteren OttoFlex™/spaltelampe 

(se pos. 6, kapitel 6.2) og sæt den på OttoFlex.

Årsag 3: Glødepære er defekt. Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér glødepærer, og udskift defekte glødepærer  

(se kapitel 11.6).
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Problem: Billedet bliver ikke ved med at være skarpt

Årsag 1: Okularerne sidder ikke korrekt. Afhjælpning af fejl:
	X  Kontroller okularernes placering, og skru dem om 

nødvendigt helt ind.

Årsag 2: Dioptri-korrektion er ikke indstillet rigtigt Afhjælpning af fejl:
	X  Udfør dioptri-korrektionen nøjagtigt efter anvisning, 

(se kapitel 7.4.1).

Problem: Zoom kan ikke reguleres elektrisk.

Årsag 1: Zoommotor svigter Afhjælpning af fejl:
	X Tryk på drejeknappen zoom, og juster zoom manuelt 

ved at dreje (se kapitel 6.2).

Problem: Uønskede reflekser

Årsag 1: Der opstår reflekser med sterilt overtræk Afhjælpning af fejl:
	X Klem objektivafdækningen ved det sterile overtræk fast 

på objektivet, så det skråner en smule fremad.

Problem: Operationsmikroskopet kan slet ikke bevæges eller kan kun bevæges med en stor kraftanstrengelse

Årsag 1: Et kabel er klemt. Afhjælpning af fejl:
	X Træk det pågældende kabel på ny.

Årsag 2: Transportlåsen er ikke frigjort Afhjælpning af fejl:
	X Løsn transportlåsen (se kapitel 7.11.3).

Årsag 3: En bremse løsnes ikke Afhjælpning af fejl:
	X Kontakt din Leica Microsystems-afdeling.

13.3 Styreenhed
Problem: Displayet viser intet billede

Årsag 2: Løs kabel på styreenheden. Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér, at kabelforbindelserne sidder ordentligt fast.

Årsag 3: Displayet er defekt Afhjælpning af fejl:
	X Kontakt din Leica Microsystems-afdeling.
	X Du kan stadig arbejde med dit operationsmikroskop fra 

Leica Microsystems. All funktioner kan stadig betjenes 
med fodafbryderen. 
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13.4 Fejlmeddelelser på styreenheden
Problem: • Check main lamp 1.

• Check main lamp 2.
• Check Leica Slit Illuminator.

Afhjælpning af fejl:
	X  Skift til den anden pære med den pågældende 

pæreskifter.
	X Udskift den defekte pære hurtigst muligt.

Problem: • Check OttoFlex™. Afhjælpning af fejl:
	X Udskift den defekte pære hurtigst muligt.

Problem: • 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.

Afhjælpning af fejl:
	X Kontakt din Leica Microsystems-afdeling.

13.5 Stativ F40
Problem: Operationsmikroskopet kan slet ikke bevæges eller kan kun bevæges med en stor kraftanstrengelse

Årsag 1: Et kabel er klemt. Afhjælpning af fejl:
	X Træk det pågældende kabel på ny.

Årsag 2: Transportlåsen er ikke frigjort Afhjælpning af fejl:
	X Løsn transportlåsen (se side  65).

Årsag 3: En bremse løsnes ikke Afhjælpning af fejl:
	X Kontakt din Leica Microsystems-afdeling.

13.6 Stativ CT40
Problem: Leica CT40 kan ikke bevæges op/ned

Årsag 1: Leica CT40 er beskyttet ved hjælp af en temperaturafbryder,  
der slår fra ved overophedning.

Afhjælpning af fejl:
	X Vent ca. 30-45 minutter, til teleskopmotoren er kølet af.

Årsag 2: Dårlig stikkontakt. Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér klemmeforbindelsen

Årsag 3: Sikring leveret af kunden er defekt. Afhjælpning af fejl:
	X Udskift sikringen.

13.7 Stativ F20
Problem: Svingarmen hæver sig/sænker sig af sig selv.

Årsag 1: Svingarmen er ikke afbalanceret. Afhjælpning af fejl:
	X Afbalancer svingarmen (se side 65).

Årsag 2: Dårlig kabelføring. Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér kabelføringen, især hvis der efterfølgende er 

udlagt et videokabel.

Problem: Svingarmen sænker sig også ved det højeste trin på afbalanceringsskalaen.

Årsag: Maksimal belastning af optikholder er overskredet. Afhjælpning af fejl:
	X  Begræns samlet vægt og tilbehør  

(belastning må ikke overskride 11,5 kg).
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Problem: Mikroskopet er vanskeligt at positionere.

Årsag: Ledbremser er indstillet for stramt. Afhjælpning af fejl:
	X Indstil ledbremserne, så mikroskopet let kan positioneres 

(se side  65).

13.8 Kamera, video
Problem: Billedet på skærmen er for mørkt

Årsag 1: Videokamera eller skærm er ikke indstillet korrekt. Afhjælpning af fejl:
	X  Optimer indstillingerne for kamera og/eller skærm 

(se betjeningsvejledningen fra producenten).
	X Se også side  66.

Årsag 2: Filter m Leica Zoom-videoadapter er indstillet forkert. Afhjælpning af fejl:
	X  Reguler lysstyrken, eller skift filtre i den duale forsats.

Årsag 3: Blænde på Leica-videoadapterens tilslutningsgrænseflade er lukket. Afhjælpning af fejl:
	X  Indstil blænden til positionen "open". 

Årsag 4: Sikring leveret af kunden er defekt. Afhjælpning af fejl:
	X Udskift sikringen.

Problem: Optagelser er uskarpe

Årsag 1: Leica-videoadapteren er ikke indstillet parfokalt. Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér mikroskopets parfokalitet (se side 66). 

Årsag 2: Mikroskopet er ikke indstillet parfokalt. Afhjælpning af fejl:
	X Kontrollér Leica-videoadapterens parfokalitet 

(se side  66). 

Årsag 3: Objektet er ikke i fokus. Afhjælpning af fejl:
	X Fokuser præcist, indsæt om nødvendigt trådkors.

Hvis der opstår en fejl på enheden, som ikke er beskrevet 
her, skal du kontakte din Leica Microsystems-repræsentant.
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14 Tekniske data
14.1 Mikroskop
QuadZoom™ optiksystem med 4 strålegange: 

100 % stereopsis for kirurg og assistent
OptiChrome™ Højtydende optik for høj kontrast, 

brillante farver, billeddefinition og 
opløsning

Forstørrelsesveksler 6:1 forhold, motorisk
Feltdiameter 7  mm til 80 mm
Afbejdsafstande WD 175 mm, 200 mm, 225 mm
Fokusering Motorisk, 54 mm, med automatisk reset
ErgonOptic™-system • Binokulartubus: 10° til 50°, 

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

Okularer Vidvinkel-brillebærerokularer  
8.33×, 10×, 12.5×

Objektiver OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Arbejdsafstand 
f: Brændvidde

XY-kobling Motorisk, 50 mm × 50 mm, med 
automatisk reset

Hældningsdrev Motorisk, +15°/–50°
Fjernbetjening • Fodafbryder med  

hhv. 12 og 14 funktioner med  
lang pedal eller krydspedal

Vægt 28,3 kg (med tilbehør og XY-kobling)

14.2 Belysning

Hovedlys lntegreret belysningssystem til intensiv, 
homogen oplysning af synsfeltet

OttoFlex™ belysningsmodul til forøgelse af 
Red Reflex, formindskelse af diffust lys 
gennem sclera og forøgelse af 
billedkontrasten.
Variabel synsfeltdiameter fra  
4 til 35 mm ved WD 200 mm 
Halogenpære 12 V/50 W med 
præcisionsfatning

Pæreskifter Med to halogenpærer med 
præcisionsfatning,

(kun hovedlys) 12 V/50 W

Filter IR-beskyttelsesfilter og 
UV-beskyttelsesfilter (GG420), 
integreret tilbehør

14.3 Tilbehør

0° stereoassistent 100 % stereopsis ved samme 
forstørrelse,

forsats integreret finfokus, 
drejering til binokulartubus (±15°),
Dokumentationsgrænseflade

Dobbeltvinge til 3 medbetragtere samtidig
Video/kamera Kamerasystem Leica HD C100

Leica Manual videoadapter (MVA)
• Brændvidde f = 55 mm,  

70 mm og 107 mm
• med C-Mount-tilslutning
• Manuel finfokus

Leica Remote videoadapter (RVA)
• Brændvidde f = 55 mm,  

70 mm og 107 mm
• med C-Mount-tilslutning
• Motorisk finfokus

Leica Zoom videoadapter (ZVA)
• 3:1 zoom
• Brændvidde f = 35 mm til 100 mm
• med C-Mount-tilslutning
• Manuel finfokus

Vidvinkel-
observationssystem

Leica RUV800, BIOM*, EIBOS*

IOL-orientering Leica ToricEyePiece
Inverter AVI*, SDI*
Dataindspejling Leica DI C800
Lasere Adaptere til montering fås via 

laserproducenter
Spaltelampe Motorisk, ±23°, 

spaltebredde 0,01-14 mm,
spaltelængde 14 mm,
180° drejelig, 
Pæreskifter

Asepsis Alle betjeningselementer 
er steriliserbare,  
sterile overtræk til rådighed

Leica keratoskop

*  Tilbehør fra andre producenter
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14.4 Elektriske data
14.4.1 Lysnettilslutning:

Gulvstativ F40 Midt på den vandrette arm  
100-240 VAC (±10 %), 50/60 Hz

Gulvstativ F20 Midt på den vandrette arm  
100-240 VAC (±10 %), 50/60 Hz

Stativ CT40 Kontaktliste i loftet  
120 V (±10 %), 60 Hz 
230 V (±10 %), 50 Hz

14.4.2 Optagen effekt:

Gulvstativ

Leica M844 F40 550 VA
Leica M844 F20 400 VA

Teleskopmontering

Leica M844 CT40 • (120 V 60 Hz) 1500 VA  
(hele systemet inkl. teleskopenhed)

• (240 V 50 Hz) 1400 VA  
(hele systemet inkl. teleskopenhed)

Beskyttelsesklasse

Klasse 1

14.5 Lysnet-hjælpestikdåse
Hvis der kobles elektrisk udstyr til hjælpestikdåsen,  
oprettes et "ME-system", hvilket kan resultere i et  
reduceret sikkerhedsniveau. De tilsvarende standardkrav  
for "ME-systemer" skal overholdes.

Udgangsspænding 100-230  V AC
Sikring T1 AH, 250  V
Maks. tilladt optagen 
effekt for apparat fra 
anden producent: 100 VA

Maksimal tilladt afledningsstrøm for  
Leica M844 F40 inkl. apparat fra andre producenter,
Leica M844 CT40 inkl. apparat fra andre producenter,
Leica M844 F20 inkl. apparat fra andre producenter:

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

Hvis afledningsstrømmen til jord overskrider den tilladte 
grænseværdi skal man tage følgende forholdsregler:
• Apparat fra anden producent opfylder ikke  

IEC/EN 60601-1 (EU) / UL 60601-1 (USA): 
Tilslutningen via skilletransformator.

• Apparat fra anden producent opfylder  
IEC/EN 60601-1 (EU) / UL 60601-1 (USA): 
Opret forbindelse via potentialudligning eller  
tilslutning via skilletransformer.

14.6 Optiske data
Med UltraLow™ III binokulartubus

Okular

Leica-objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Forstørrelse i alt Synsfelt  
(≥ mm)

8.33× 3.4×-20.4× 53,9-9,0
10× 4.1×-24.5× 51,4-8,6
12.5× 5.1×-30.7× 41,6-6,9

Okular

Leica-objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Forstørrelse i alt Synsfelt  
(≥ mm)

8.33× 3.0×-18.2× 60,6-10,1
10× 3.6×-21.8× 57,8-9,6
12.5× 4.5×-27.3× 46,8-7,8

Okular

Leica-objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Forstørrelse i alt Synsfelt  
(≥ 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 Stativer
14.7.1 Gulvstativ F40

Styreruller 4× 82,5 mm
Vægt Fod 174 kg 

Søjle 83 kg 
Vægt i alt Ca. 330  kg med maks. belastning
Bremser Fire elektromagnetiske bremser, der 

betjenes ved at dreje på håndgrebene, 
ét stopgreb for lodret bevægelse

Belastning Maks. 12,2 kg fra grænseflade 
mikroskop svalehalering

Pladskrav Fod: 637× 637 mm 
min. højde i parkeringsposition: 
1949 mm

Rækkevidde Udlæg 1492 mm maks.
Slag 846 mm
Afbalancering via gasfjeder
Drejeradius Akse 1 (ved søjlen): ±170° 

Akse 2 (i midten): +150°/–170° 
Akse 3 (via XY-kobling): ±270°

14.7.2 Gulvstativ F20

Styreruller 4× 100 mm 
Vægt Fod 174 kg 

Søjle med ekstra vægt 55 kg
Vægt i alt Ca. 330  kg med maks. belastning
Bremser 4 mekaniske ledbremser, 

låsearm for lodret bevægelse
4 fodbremser, integreret i styreruller

Belastning Svingarm: Maks. 11,5 kg fra 
grænseflade mikroskop svalehalering

Pladskrav Fod: 606 × 606 mm 
min. højde i parkeringsposition: 
1949 mm

Rækkevidde Udlæg 1480 mm maks.
Slag min. 650 mm
Afbalancering via gasfjeder
Drejeradius Akse 1 (ved søjlen): 360° 

Akse 2 (i midten): +180°/–135° 
Akse 3 (via XY-kobling): ±270°

14.7.3 Stativ CT40

Loftmontering maks. afstand fra betonloft  
til mellemloft: 1200 mm 
Montering i bærende loft  
i beton: 
440 mm hulkreds  
4× M12 HSLB M12/15

Vægt Svingarm: 44 kg
Vægt i alt Ca. 146  kg
Bremser Svingarm: 

Fire elektromagnetiske bremser, 
aktivering ved drejning af håndgrebene
en låsearm til vertikal bevægelse

Belastning Svingarm: Maks. 12,2 kg fra 
grænseflade mikroskop svalehalering

Rækkevidde Udlæg 1492 mm maks.
Slag Teleskopenhed: 500 mm 

Svingarm: 846 mm
Afbalancering via gasfjeder
Drejeradius Akse 1 (loftmontering): ±90° 

Akse 2 (i midten): ±135° 
Akse 3 (via XY-kobling): ±270°

14.8 Omgivelsesbetingelser:
Anvendelse +10 °C til +40 °C 

+50 °F til +104 °F 
30 % til 95 % rel. luftfugtighed 
780 mbar til 1013 mbar atmosfærisk 
tryk

Opbevaring –40 °C til +70 °C 
–40 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. luftfugtighed 
500 mbar til 1060 mbar  
atmosfærisk tryk

Transport –40 °C til +70 °C 
–40 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. luftfugtighed 
500 mbar til 1060 mbar  
atmosfærisk tryk
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14.9 Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)

Miljøer, hvor instrumentet er egnet

Hospitaler, dog ikke i nærheden af aktivt HF-operationsudstyr 
og det RF-beskyttede rum i et ME-system til MR-scanning, hvor 
intensiteten af EM-forstyrrelser er høj.

Overholdelse af IEC 60601–1–2

Emissioner • CISPR 11, Klasse A, Gruppe 1
• Harmonisk forvrængning iht.  

IEC 61000–3–2 Klasse A
• Spændingsudsving og flimren iht.  

IEC 61000–3–3 Klasse A, Figur 3–7
Immunitet • Afladning af statisk elektricitet iht. IEC 61000–4–2: 

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Indstrålet RF, EM-felter IEC 61000–4–3: 

80-2700 MHz: 10 V/m
• Trådløse proksimitetsfelter IEC 61000–4–3: 

380-5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m
• Hurtige elektriske transienter og  

bygetransienter IEC 61000–4–4: 
± 2 kV: Netforsyningslinjer

• Stødspændinger (surges) IEC 61000–4–5: 
± 1 kV Fase til fase 
± 2 kV Fase til jord

• Ledningsbårne forstyrrelser opstået som følge af 
RF-felter IEC 61000–4–6: 
10 V rms

• Nominelt netfrekvensmagnetfelt IEC 61000–4–8: 
30 A/m

• Spændingsdyk og afbrydelser IEC 61000–4–11: 
iht. IEC 60601–1–2:2014

• Acceptable driftsbetingelser/betjeninger:
• flimmer/støj på HD-monitoren
• afbrydelse på HD-monitoren

• Specifikke overensstemmelseskriterier for 
spændingsfald og afbrydelsestesten:
• Der tillades en afvigelse i udstyret ved 

immunitetsniveauerne (0 % af den nominelle 
spænding i 5 s), forudsat at udstyret forbliver 
sikkert, der ikke opstår komponentfejl, og 
operatøren kan gendanne tilstanden før testen.

14.10 Overholdte normer
Overensstemmelse CE
•  Medicinsk elektrisk udstyr, del 1: Generelt defineret for 

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

•  Elektromagnetisk kompatibilitet  
IEC 60601–1–2; EN 60601–1–2; EN 61000–3–2; IEC 61000–3–2.

• Yderligere anvendte harmoniserede standarder: IEC 62366, 
IEC60825–1, EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• Medical Division hos Leica Microsystems (Schweiz) AG er 
certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO 13485 
for ledelsessystemer.

14.11 Konfigurationer og vægte

ADVARSEL

Risiko for personskade, hvis operationsmikroskopet 
svinger ned!
	X Ved bestykning med komponenter og tilbehør må 

den maks. belastning ikke overskrides.
	X Kontrollér den samlede vægt ved hjælp af "Liste over 

vægtangivelser for afbalancerbare konfigurationer", 
kapitel 14.13.

For stativerne gælder følgende maksimale belastning fra 
mikroskopets grænseflader:

Stativ F40 F20 CT40

Maks. belastning 12,2 kg 11,5 kg 12,2 kg
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14.12 Anvendelsesbegrænsninger
Operationsmikroskoperne M844 F40 og M844 CT40 må kun benyttes i lukkede rum og på faste, jævne gulve og lofter. 

På gulve, der hælder >0,3°, skal man ved Leica M844 F40 
regne med driftpåvirkninger.

Leica M844 F20 og Leica M844 F40 er ikke egnede til kørsel ned fra trin, der er højere end 20 mm. Uden ekstraudstyr kan Leica M844 F20 
og Leica M844 F40 kun flyttes over tærskler med en maksimal højde på 5 mm. Hvis Leica M844 F20 og Leica M844 F40 skal køres over 
tærskler på 5-20 mm, kan den medfølgende kile (1) anvendes.

�

	X  Læg kilen (1) foran tærsklen.
	X Kør operationsmikroskopet over tærsklen i transportstilling ved at skubbe det på håndgrebet.

Bevægelse eller opbevaring af mikroskopet på et vinklet plan

FORSIGTIG

Fare for skader som følge af ukontrolleret lateral forskydning af system og armsystemer.
	X Når mikroskopet (F20, F40) transporteres eller bevæges på et vinklet plan, skal du altid låse svingarmen, 

monitorarmen og styreenheden (se nedenfor).
	X Når mikroskopet (F20 only) opbevares på et vinklet plan, skal du bruge den medfølgende kile fra transportkassen 

(se nedenfor).

Transport eller bevægelse af mikroskopet på et vinklet plan (F20 og F40):

	X Brug stropfastgørelsen (figur 1), der følger med i transportkassen, til at fastgøre svingarmen, monitorarmen og armen til styreenheden  
(F20: figur 2 til 4; F40: figur 5 til 6).

Figur 1 - Fastgørelsesstrop
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Stativ F20

Figur 2 - Stropfastgørelse af 
parallelogram

Figur 3 - Stropfastgørelse af 
monitor

Figur 4 - Stropfastgørelse  
af styreenhed

Stativ F40

Figur 5 - Stropfastgørelse af parallelogram Figur 6 - Stropfastgørelse af monitor

Opbevaring af mikroskopet på et vinklet plan (kun F20):

	X Brug den kile, der følger med i transportkassen (figure 7 - 8).

Figur 7 Figur 8
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14.13 Liste over vægtangivelser for afbalancerbare konfigurationer

På gulve, der hælder >0,3°, skal man ved Leica M844 F40 
regne med driftpåvirkninger.

Udstyr Leica M844 serie-nr. ....................................................
Maks. belastning på stativet fra grænseflade mikroskop ........... kg

Installation

Gruppe Art. nr. Beskrivelse Vægt Antal Samlet

Assistent 10448192 0° assistent 2,04 kg                         ,      

10446472 Ekstra vinge 1,20 kg                         ,     

10448231 Stereo Assistant Microscope (inkl. adapter) 1,10 kg                         ,      

10446482 Stråledeler 70/30 0,41 kg                         ,    

10446565 Stråledeler 50/50 0,41 kg                         ,    

10448487 Drejelig stråledeler 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Drejelig stråledeler 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Stereoadapter 0,22 kg                         ,    

10448597 Stereo Attachment Second Observer 1,01 kg                         ,    

Optik 10445937 Objektiv APO WD200

0,41 kg10445938 Objektiv APO WD175                         ,    

10445909 Objektiv APO WD225

10448547 Binokulartubus 10°-50°, Type II, UltraLow ™ III 1,42 kg                         ,     

10448217 Binokulartubus, skråtindstillelig 5°-25° med PD 0,74 kg                         ,     

10448159 Binokulartubus 10°-50° med PD 1,26 kg                         ,   

10448088 Binokulartubus var. 0-180°, T, type II 1,42 kg                         ,     

10446574 Binokulartubus, skråtindstillelig, T, type II 0,74 kg                         ,     

10448572 Leica DI C800 2,12 kg                         ,     

10448028 Okular 10×

0,10 kg10448125 Okular 8.33×                         ,    

10446739 Okular 12.5×

Tilbehør forreste 
øjenafsnit

10448558 Leica keratoskop 0,21 kg                         ,     

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     

Tilbehør bageste 
øjenafsnit

10448555 Leica RUV800 WD175, komplet
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, komplet

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

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

10448355 Leica spaltelampe 3,34 kg                         ,     

Laserfilter 0,30 kg                         ,     
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Installation

Gruppe Art. nr. Beskrivelse Vægt Antal Samlet

Steriliserbare 
komponenter

10180591 Positioneringsgreb 0,08 kg                         ,     

10428238 Afdækning drejeknap binokulartubus T 0,01 kg                         ,     

10446468 Holder til beskyttelsesglas 0,10 kg                         ,     

10446467 Beskyttelsesglas 0,06 kg                         ,     

Støvhætter                         ,     

Dokumentation 10446592 Leica Zoom videoadapter (ZVA) 0,76 kg                         ,     

10448292 Leica Remote videoadapter (RVA) 0,44 kg                         ,     

10448290 Leica Manual videoadapter (MVA) 0,42 kg                         ,     

10448584 Leica HD C100 (optisk hoved og kabel) 0,64 kg                         ,     

Belastning                         ,    

Denne liste indeholder udstyrstypiske artikler. Ret til ændringer forbeholdes.
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14.14 Måltegninger
14.14.1 Måltegning (mm) for Leica M844 F40
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14.14.2 Måltegning (mm) for Leica M844 CT40

   

Rotationsakse
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14.14.3 Måltegning (mm) for Leica M844 F20
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15 Bilag
15.1 Tjekliste før operationen
Patient  .......................................................................................................................................................................................

Kirurg  .......................................................................................................................................................................................

Dato  .......................................................................................................................................................................................

Trin Fremgangsmåde Detaljer Kontrolleret/underskrift

1 Rengøring af optisk tilbehør 	X Kontrollér, om rør, okularer og dokumentationstilbehør 
(hvis det anvendes) er rent.
	X Fjern støv og snavs.

2 Montering af tilbehør 	X Lås M844 på plads, og installer alt tilbehør på mikroskopet, 
så det er klar til brug (se kapitel 7.5).
	X Tilslut fodafbryderen, hvis den benyttes.
	X Kontrollér kamerabilledet på skærmen, og juster efter 

behov.

3 Kontrol af tubusindstillinger 	X Kontrollér tubus- og okularindstilling for den valgte bruger.

4 Afbalancering 	X Afbalancer M844 (se kapitel 7.11.1 eller kapitel 7.12.2).
	X Drej grebene fremad, og hold dem fast:

Alle bremser løsnes.
	X Kontrollér afbalanceringen.

5 Funktionskontrol 	X Tilslut netkablet.
	X Tænd mikroskopet.
	X Kontrollér lampehistorik, og sørg for, at den resterende 

levetid er tilstrækkelig til den planlagte operation.
	X Kontrollér hovedlys 1, hovedlys 2 og OttoFlex™-belysning.
	X Udskift defekte pærer før operation.
	X Test forstørrelsesmotorens og fokusmotorens operationelle 

parathed.
	X Test all funktioner på håndgrebene og fodafbryderen.
	X Kontrollér brugerindstillingerne på styreenheden for den 

valgte bruger.

6 Positionering ved OP-bordet 	X Positionér M844 korrekt på operationsbordet, og lås 
fodbremsen (kapitel 7.1.1 eller kapitel 7.1.2).

7 Sterilitet 	X Påsæt sterile komponenter og eventuelt sterilt overtræk  
(se side kapitel 7.14).

8 Afsluttende arbejde 	X Kontrollér, at alt udstyr er korrekt placeret 
(samtlige afdækninger monteret, døre lukket).
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