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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα σύστημα χειρουργικού μικροσκοπίου της 
Leica.
Κατά το σχεδιασμό των συστημάτων μας δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στον εύχρηστο 
και εύκολα κατανοητό χειρισμό. Ωστόσο, συνιστούμε να διαβάσετε λεπτομερώς το 
παρόν εγχειρίδιο για να αξιοποιήσετε όλα τα πλεονεκτήματα του νέου χειρουργικού 
μικροσκοπίου σας.
Για πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Leica 
Microsystems, καθώς και τη διεύθυνση του πλησιέστερου αντιπροσώπου Leica, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: 

www.leica-microsystems.com

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την 
ποιότητα και την απόδοση του χειρουργικού μικροσκοπίου της Leica Microsystems.

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

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Με την επιφύλαξη αλλαγής όλων των προδιαγραφών άνευ ειδοποίησης.
Οι πληροφορίες που παρέχει το παρόν εγχειρίδιο σχετίζονται άμεσα με τη 
λειτουργία του εξοπλισμού. Οι ιατρικές αποφάσεις εξακολουθούν να αποτελούν 
ευθύνη του ιατρού.
Η Leica Microsystems έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο και σαφές εγχειρίδιο χρήστη, υπογραμμίζοντας τα βασικότερα 
στοιχεία σχετικά με τη χρήση του προϊόντος. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 
τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία της 
Leica.
Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ιατρικό προϊόν της Leica Microsystems χωρίς να 
κατανοήσετε πλήρως τη χρήση και την απόδοση του προϊόντος.

Ευθύνη
Σχετικά με την ευθύνη, διαβάστε τους πάγιους όρους και προϋποθέσεις πώλησης. 
Τίποτα στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν περιορίζει οποιαδήποτε 
ευθύνη μας καθ' οιονδήποτε τρόπο μη επιτρεπόμενο εκ του ισχύοντος νόμου, 
ή εξαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη μας η οποία τυχόν δεν εξαιρείται δυνάμει του 
ισχύοντος νόμου.
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1 Εισαγωγή
1.1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται το χειρουργικό μικροσκόπιο M844.

Εκτός από τις υποδείξεις σχετικά με τη χρήση των 
εργαλείων, το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιέχει 
σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο 3).

	X Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν 
θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.

1.2 Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο έχουν τις 
εξής σημασίες:

Σύμβολο Λέξη 
προειδοποίησης

Σημασία

Προειδοποίηση Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή μη ενδεδειγμένη χρήση 
που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο. 

Προσοχή Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή μη ενδεδειγμένη χρήση 
η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί 
να προκαλέσει ελαφρύ ή ήπιο 
τραυματισμό. 

Σημείωση Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση ή μη ενδεδειγμένη χρήση 
η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί 
να προκαλέσει υλική, οικονομική και 
περιβαλλοντική ζημία.

Χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν 
το χρήστη στην τεχνικά σωστή και 
αποτελεσματική χρήση του 
προϊόντος. 

	X  Προτροπή ενέργειας· πρέπει να 
κάνετε κάτι.

Τεχνική τεκμηρίωση και Οδηγίες Συναρμολόγησης

H τεχνική τεκμηρίωση αποτελεί μέρος του εγγράφου 
"Οδηγίες Συναρμολόγησης".

2 Αναγνώριση προϊόντος
Το μοντέλο και οι αριθμοί σειράς του προϊόντος σας βρίσκονται στην 
ετικέτα αναγνώρισης στη μονάδα φωτισμού. 
	X Σημειώστε τα στοιχεία αυτά στις οδηγίες χρήσης που έχετε 

στη διάθεσή σας και να τα αναφέρετε πάντοτε, κάθε φορά που 
θέτετε ερωτήματα στην αντιπροσωπεία μας ή στο τμήμα 
τεχνικής εξυπηρέτησης. 

Τύπος Αρ. σειράς

 
...

 
...

2.1 Προαιρετικά χαρακτηριστικά 
προϊόντος

Διάφορα χαρακτηριστικά και προαιρετικά εξαρτήματα προϊόντος 
διατίθενται κατ' επιλογή. Η διαθεσιμότητα ποικίλλει από χώρα 
σε χώρα και υπόκειται σε τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. 
Επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα.
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3 Υποδείξεις ασφαλείας
Το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 αποτελεί τεχνολογία αιχμής. 
Ωστόσο, ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι κατά τη λειτουργία. 
	X Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, και ιδίως 

τις υποδείξεις ασφαλείας.

3.1 Προβλεπόμενη χρήση
• Το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 είναι ένα οπτικό όργανο, 

προοριζόμενο για την καλύτερη απεικόνιση αντικειμένων, μέσω 
μεγέθυνσης και φωτισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παρακολούθηση και την τεκμηρίωση, όσο και για τη θεραπεία 
ανθρώπων και ζώων.

• Το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
σε κλειστό χώρο και πρέπει να τοποθετηθεί σε στέρεο δάπεδο.

• Για το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 απαιτούνται ιδιαίτερα 
μέτρα προφύλαξης για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

• Οι φορητοί, κινητοί, καθώς και σταθεροί εξοπλισμοί επικοινωνίας 
με υψηλές συχνότητες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ικανότητα λειτουργίας του χειρουργικού μικροσκοπίου M844.

• Το M844 προορίζεται για επαγγελματική χρήση μόνο.

3.2 Ενδείξεις σχετικά με τη χρήση
• Το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 είναι κατάλληλο για 

οφθαλμική εφαρμογή, όπως για παράδειγμα για χειρουργείο 
αμφιβληστροειδούς χιτώνα, κερατοειδούς χιτώνα και 
καταρράκτη σε νοσοκομεία, κλινικές ή άλλα ιατρικά ιδρύματα 
για ανθρώπους.

• Το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο σε κλειστό χώρο και να τοποθετείται σε στέρεο δάπεδο ή 
να στερεώνεται στην οροφή.

• Οι Οδηγίες Χρήσης απευθύνονται σε ιατρούς, νοσηλευτικό και 
λοιπό ιατρικό και τεχνικό προσωπικό το οποίο εκτελεί εργασίες, 
χειρίζεται ή εκτελεί συντήρηση στη συσκευή κατόπιν 
κατάλληλης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση και ενημέρωση όλου 
του προσωπικού που συμμετέχει στη χειρουργική επέμβαση 
εναπόκειται στην ευθύνη του ιδιοκτήτη/χειριστή της συσκευής.

3.3 Αντενδείξεις
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για τη χρήση.

3.4 Υποδείξεις για τον υπεύθυνο
	X Διασφαλίστε ότι το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 

χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
	X Ο χειρισμός του χειρουργικού μικροσκοπίου M844 πρέπει να 

διενεργείται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό.
	X Διασφαλίστε ότι το παρόν εγχειρίδιο είναι πάντοτε διαθέσιμο 

στον χώρο όπου χρησιμοποιείται το χειρουργικό μικροσκόπιο 
M844.
	X Να ελέγχετε τακτικά ότι το προσωπικό εργάζεται με βάση τους 

κανόνες ασφαλείας.

	X Δώστε αναλυτικές οδηγίες στο χρήστη και εξηγήστε του τη 
σημασία των προειδοποιητικών υποδείξεων και πινακίδων.
	X Πραγματοποιήστε κατανομή αρμοδιοτήτων για τη θέση σε 

λειτουργία, τον χειρισμό και τη συντήρηση. Παρακολουθήστε τη 
συμμόρφωση με αυτές.
	X Χρησιμοποιήστε το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 μόνο αν δεν 

παρουσιάζει σφάλματα.
	X Αναφέρετε αμέσως στην αντιπροσωπεία της Leica ή στη Leica 

Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Ελβετία, τυχόν κατασκευαστικά σφάλματα που θα μπορούσαν 
δυνητικά να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά. 
	X Εάν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών στο 

χειρουργικό μικροσκόπιο M844, βεβαιωθείτε πως αυτοί οι 
κατασκευαστές επιβεβαιώνουν ότι ο συνδυασμός είναι ασφαλής 
προς χρήση. Ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες χρήσης του 
παρόντος εγχειριδίου για αυτά τα εξαρτήματα.

• Με το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 Leica επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα εξής προαιρετικά 
εξαρτήματα: 
• Τα προαιρετικά εξαρτήματα της εταιρείας Leica 

Microsystems περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του παρόντος 
εγχειριδίου.

• Προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τη 
Leica ως ασφαλή από τεχνική άποψη.

• Μετατροπές ή εργασίες σέρβις στο χειρουργικό μικροσκόπιο 
M844 επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς ρητά 
εξουσιοδοτημένους από τη Leica. 

• Στις επισκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά της Leica.

• Μετά την επισκευή ή τις τεχνικές μετατροπές, η συσκευή πρέπει 
να επαναρυθμίζεται με βάση τις τεχνικές μας προδιαγραφές.

• Σε περίπτωση μετατροπής ή σέρβις της συσκευής από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα, ακατάλληλης συντήρησης (εφόσον η 
συντήρηση δεν διενεργήθηκε από τη Leica), ή εσφαλμένου 
χειρισμού, η Leica Microsystems δεν φέρει καμία ευθύνη.

• Η επίδραση του χειρουργικού μικροσκοπίου Leica σε άλλες 
συσκευές ελέγχθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο EN 60601–1–2. Ο 
έλεγχος του συστήματος ως προς τις εκπομπές και την ατρωσία 
κρίθηκε επιτυχής. Λαμβάνετε τα συνήθη μέτρα προφύλαξης και 
ασφαλείας που αφορούν στην ηλεκτρομαγνητική και σε άλλες 
μορφές ακτινοβολίας

• Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο κτήριο πρέπει να συμμορφώνεται 
με το εθνικό πρότυπο, π.χ., προτείνεται διάταξη προστασίας 
ρεύματος διαρροής (προστασία ρεύματος σφάλματος).

• Όπως κάθε άλλη συσκευή εν χρήσει, το σύστημα μπορεί να 
παρουσιάσει βλάβη. Για τον λόγο αυτό, η Leica Microsystem 
(Schweiz) AG συστήνει να διατίθεται ένα εφεδρικό σύστημα 
κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

• Να χρησιμοποιείται μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει προστατευτικό 

αγωγό και να μην έχει υποστεί φθορά.
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• Το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να είναι 
μηχανικά ασφαλισμένο με την "Είσοδο τροφοδοσίας" για την 
αποτροπή ακούσιας αποσύνδεσης.

• Το χειρουργικό μικροσκόπιο Leica Microsystems επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται μόνο από ιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό 
που διαθέτει την κατάλληλη εξειδίκευση και έχει λάβει οδηγίες 
για τη χρήση της συσκευής. Ειδική εκπαίδευση δεν απαιτείται.

• Η σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού στη Βοηθητική Πρίζα συνιστά 
δημιουργία συστήματος "ME System" και μπορεί να οδηγήσει σε 
μειωμένο επίπεδο ασφαλείας. Πρέπει να τηρούνται οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις προτύπων για "Συστήματα ME".

• Δεν επιτρέπεται το σέρβις ή η συντήρηση οποιουδήποτε 
εξαρτήματος του M844 κατά τη διάρκεια χρήσης του σε ασθενή.

• Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λαμπτήρων κατά τη χρήση σε ασθενή.
• Η χρήση του εξοπλισμού κοντά σε άλλο εξοπλισμό πρέπει να 

αποφεύγεται, διότι μπορεί να προκληθεί ακατάλληλη 
λειτουργία. Αν η χρήση του εξοπλισμού κοντά σε άλλο εξοπλισμό 
είναι αναγκαία, παρακολουθείτε αυτόν και τον άλλο εξοπλισμό 
για να επαληθεύετε την ομαλή λειτουργία τους.

• Η χρήση εξαρτημάτων και καλωδίων άλλων από εκείνα που 
ορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού 
μπορεί να προκαλέσει αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 
ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία της συσκευής και 
ακατάλληλη λειτουργία.

• Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας με υψηλές συχνότητες 
(συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών, όπως καλωδίων 
κεραίας και εξωτερικών κεραιών) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε απόσταση μικρότερη των 30 cm (12 ιντσών) από οποιοδήποτε 
εξάρτημα του Leica M844, συμπεριλαμβανομένων των 
καλωδίων που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, 
μπορεί να προκύψει υποβάθμιση της απόδοσης του εξοπλισμού.

Σημείωση:
Τα χαρακτηριστικά ΕΚΠΟΜΠΩΝ του εξοπλισμού τον καθιστούν 
κατάλληλο προς χρήση σε βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία 
(CISPR 11 κατηγορία A). Αν χρησιμοποιείται σε κατοικημένο 
περιβάλλον (για το οποίο απαιτείται συνήθως CISPR 11 κατηγορία B), 
ο εξοπλισμός ενδεχομένως να μην προσφέρει επαρκή προστασία 
από τις υπηρεσίες επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης 
ενδεχομένως να απαιτείται να λάβει μέτρα μετριασμού, όπως εκ 
νέου τοποθέτηση ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

3.5 Υποδείξεις για το χρήστη
	X Εφαρμόστε τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.
	X Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις του εργοδότη σχετικά με την 

οργάνωση και την ασφάλεια της εργασίας.
	X Ελέγχετε την ένταση του φωτισμού πριν από τη χειρουργική 

επέμβαση και κατά τη διάρκειά της.
	X Μην μετακινείτε το σύστημα αν τα φρένα δεν είναι απασφαλισμένα.
	X Χρησιμοποιείτε το σύστημα μόνο όταν βρίσκεται σε ενδεδειγ-

μένη κατάσταση (με εγκαταστημένα όλα τα καλύμματα και τις 
θυρίδες κλειστές).

Φωτοτοξική βλάβη του αμφιβληστροειδούς κατά τη διάρκεια 
χειρουργικής επέμβασης στους οφθαλμούς

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δυνητική οφθαλμική βλάβη λόγω παρατεταμένης υπερβολικής 
διάρκειας ακτονοβόλησης! 
Το φως αυτού του οργάνου είναι δυνητικά επιβλαβές. Ο κίνδυ-
νος οφθαλμικής βλάβης αυξάνεται με τη διάρκεια της έκθεσης.
	X Μην υπερβαίνετε τις ενδεικτικές για τον κίνδυνο τιμές 

κατά την ακτινοβόληση. 
Μία διάρκεια ακτινοβόλησης με αυτό το όργανο με 
τη μέγιστη ισχύ εξόδου άνω των 2 min έχει ως αποτέλε-
σμα την υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής κινδύνου.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία και προορίζε-
ται για την επισήμανση του δυνητικού κινδύνου στον χειρουργό. Τα 
δεδομένα έχουν υπολογιστεί για τη χειρότερη περίπτωση:
• Αφακία
• Πλήρως ακινητοποιημένος οφθαλμός (συνεχής ακτινοβόληση 

της ίδιας περιοχής)
• Αδιάλειπτη ακτινοβόληση φωτός, π.χ. απουσία χειρουργικών 

οργάνων στον οφθαλμό
• Κόρη διατεταγμένη στα 7 mm

Οι υπολογισμοί βασίζονται στα σχετικά πρότυπα ISO1) 2) και στα 
όρια ακτινοβόλησης που καθορίζονται σε αυτά. Στη δημοσιευμένη 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ένας κινούμενος οφθαλμός ενδέχεται 
να επιτρέψει την αύξηση του χρόνου έκθεσης 3).

Κύριος φωτισμός

Ρύθμιση 
φωτισμού

Συνιστώμενη μέγιστη διάρκεια  
ακτινοβόλησης σύμφωνα με 1) [λεπ.]

Χωρίς φίλτρο Με φίλτρο GG435 Με φίλτρο GG475

25 % 55 min 1 h 4 min 3 h 3 min

50 % 12 min 15 min 44 min

75 % 4 min 5 min 17 min

100 % 2 min 2 min 8 min

10 % - Λειτουργία 
Retina 

Protection 
ενεργή

3 h 19 min Δεν ισχύει Δεν ισχύει

Φωτισμός OttoFlex™

Ρύθμιση 
φωτισμού

Συνιστώμενη μέγιστη διάρκεια  
ακτινοβόλησης σύμφωνα με1) [λεπ.]

Χωρίς φίλτρο

25 % 1 h 9 min

50 % 14 min

75 % 5 min

100 % 2 min

20 % - Λειτουργία 
Retina 

Protection 
ενεργή

1 h 42 min
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Λίστα βιβλιογραφικών αναφορών:
1)  DIN EN ISO 15004–2:2007 Οφθαλμικά όργανα – Θεμελιώδεις 

απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 2: Προστασία από 
κίνδυνο φωτός.

2) ISO 10936–2:2010 Οπτική και φωτονική – Λειτουργία 
μικροσκοπίων/Μέρος 2: Κίνδυνος φωτός από χειρουργικά 
μικροσκόπια που χρησιμοποιούνται σε οφθαλμικές χειρουργικές 
επεμβάσεις.

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 και Michael Wolffe, Προσαρμογή κατευθυντήριων 
γραμμών για έκθεση του οφθαλμού σε οπτική ακτινοβολία από 
προσοφθάλμιους φακούς: δήλωση μιας ομάδας εργασίας της 
διεθνούς Επιτροπής για την προστασία από τη μη ιονίζουσα 
ακτινοβολία (ICNIRP) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ, Τ. 44, Αρ. 11, 
σ. 2162 (10 Απριλίου 2005). 

Προφυλάξτε τον ασθενή με τα εξής μέτρα:
• Μικρά διαστήματα φωτισμού
• Ρύθμισης χαμηλής φωτεινότητας
• Χρήση προστατευτικών φίλτρων
• Απενεργοποίηση του φωτισμού κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων 

της επέμβασης
Σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση φωτισμού στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό που απαιτείται για την εκάστοτε επέμβαση. Βρέφη, 
ασθενείς με αφακία (στους οποίους ο οφθαλμικός φακός δεν έχει 
αντικατασταθεί από τεχνητό με προστασία από υπεριώδη ακτινοβο-
λία) ή μικρά παιδιά και άτομα με οφθαλμολογικές παθήσεις διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Εκτός αυτού, ο κίνδυνος αυξάνεται αν ο 
προς θεραπεία ή προς επέμβαση ασθενής εκτέθηκε μέσα στις τελευ-
ταίες 24 ώρες στο φωτισμό του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου οφθαλ-
μολογικού οργάνου που χρησιμοποιεί φωτεινή, ορατή πηγή φωτός. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν διενεργήθηκε έλεγχος του οφθαλμού του 
ασθενούς με φωτογράφηση του αμφιβληστροειδούς.
Η απόφαση για την ένταση φωτός που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να 
λαμβάνεται εξατομικευμένα για το εκάστοτε περιστατικό. Σε κάθε 
περίπτωση, ο χειρουργός θα πρέπει να αποφασίσει για την ένταση 
φωτός λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους.  
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ενδέχεται να τραυματιστεί, παρ'όλες τις 
ενέργειες για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου από χειρουρ-
γικά μικροσκόπια. Η φωτοχημική βλάβη του αμφιβληστροειδούς 
αποτελεί πιθανή επιπλοκή της χρήσης ιδιαίτερα φωτεινού φωτός, το 
οποίο είναι αναγκαίο για την οπτικοποίηση δομών του οφθαλμού 
κατά τη διάρκεια δύσκολων οφθαλμολογικών επεμβάσεων. 
Επιπλέον, η λειτουργία Retina Protection μπορεί να ενεργοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια του χειρουργείου για τη μείωση της έντασης του 
κύριου φωτισμού έως και 10% και του OttoFlex έως και 20%.

Ευστάθεια (μόνο επιδαπέδιες βάσεις)

Κατά τη μετακίνηση στον χώρο της επέμβασης, ο περιστροφικός 
βραχίονας πρέπει να είναι διπλωμένος και ακινητοποιημένος και τα 
φρένα ενεργοποιημένα, διαφορετικά ο περιστροφικός βραχίονας 
μπορεί να κινείται ανεξέλεγκτα και η βάση να ανατραπεί.

Κίνδυνοι λόγω κινούμενων μερών

Σε αυτήν την παράγραφο σας επισημαίνουμε χειρισμούς για τους 
οποίους υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού λόγω απροσεξίας.
• Τοποθετείτε και εξισορροπείτε τα προαιρετικά εξαρτήματα 

πάντοτε πριν από την επέμβαση και ποτέ πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.

• Μην βάζετε το χέρι σας ανάμεσα στο πνευματικό ελατήριο 
και τον περιστροφικό βραχίονα. μπορεί να συνθλιβεί κατά τη 
μετακίνηση του περιστροφικού βραχίονα.

• Μην βάζετε τα δάκτυλά σας ανάμεσα στο μικροσκόπιο και 
τη διάταξη ρύθμισης εστίασης. Μπορεί να συνθλιβούν.

Επιδαπέδια βάση
• Πάντα να σπρώχνετε το όργανο για να το μετακινήσετε, μην το 

τραβάτε ποτέ. Όταν φοράτε ελαφριά παπούτσια, ενδέχεται να 
παγιδευτούν τα πόδια σας κάτω από τη βάση.

• Τα ποδόφρενα πρέπει να είναι ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης.

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Το άνοιγμα της μονάδας ελέγχου επιτρέπεται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Με τα χειρουργικά μικροσκόπια M844 Leica επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα εξής προαιρετικά εξαρτήματα:
• Τα προαιρετικά εξαρτήματα της εταιρείας Leica Microsystems 

περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
• Προαιρετικά εξαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Leica 

ως ασφαλή από τεχνική άποψη.

3.6 Κίνδυνοι από τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από:
• ανεξέλεγκτη περιστροφή του συστήματος του βραχίονα,
• ανατροπή της βάσης,
• παγίδευση των ποδιών σας κάτω από τη βάση όταν 

φοράτε ελαφριά παπούτσια.
	X Για να το μεταφέρετε, φέρνετε πάντοτε το χειρουργικό 

μικροσκόπιο M844 σε θέση μεταφοράς. 
	X Ποτέ μην μετακινείτε τη βάση όταν η μονάδα είναι σε 

έκταση. 
	X Ποτέ μην οδηγείτε τη βάση ή τον εξοπλισμό χειρουργείου 

επάνω από τα καλώδια που βρίσκονται στο δάπεδο. 
	X Πάντοτε να σπρώχνετε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

M844, μην το τραβάτε ποτέ.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου.
	X Εκτελέστε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στη βάση 

πριν από την επέμβαση. 
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Εξισορροπήστε το M844 μετά την αλλαγή εξαρτημάτων. 
	X Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί 

εξισορρόπηση. 
	X Για να αλλάξετε εξαρτήματα κατά τη διάρκεια 

επέμβασης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μέχρι να βρεθεί 
εκτός χειρουργικού πεδίου.
	X Ύστερα από κάθε μετατροπή, εξισορροπείτε το 

χειρουργικό μικροσκόπιο στον περιστροφικό βραχίονα.
	X Ποτέ μην εκτελείτε την εξισορρόπηση πάνω από τον 

ασθενή.
	X Βλέπε υποδείξεις ασφαλείας στο εγχειρίδιο οδηγιών 

χρήσης.
	X Μην χρησιμοποιείτε την άνοδο/κάθοδο της βάσης οροφής 

όταν το μικροσκόπιο βρίσκεται πάνω από τον ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!
	X Το περίβλημα και το κάλυμμα του λαμπτήρα μπορεί να 

ζεσταθούν πολύ κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού των οφθαλμών λόγω δυνητικά 
επικίνδυνης οπτικής υπέρυθρης και υπεριώδους 
ακτινοβολίας.
	X Μην κοιτάζετε τον χειρουργικό λαμπτήρα.
	X Ελαχιστοποιήστε την ακτινοβόληση στους οφθαλμούς 

ή στο δέρμα.
	X Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος οφθαλμικού τραυματισμού! 
Η ένταση της φωτεινής πηγής της σχισμοειδούς λυχνίας 
ενδέχεται να είναι υπερβολική για τον ασθενή.
	X Ενεργοποιείτε τη σχισμοειδή λυχνία με μειωμένη 

φωτεινότητα.
	X  Αυξάνετε αργά τη φωτεινότητα έως ότου ο χειρουργός 

αποκτήσει μία ιδανικά φωτιζόμενη εικόνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δυνητική οφθαλμική βλάβη λόγω παρατεταμένης 
υπερβολικής διάρκειας ακτονοβόλησης!
Το φως αυτού του οργάνου είναι δυνητικά επιβλαβές. 
Ο κίνδυνος οφθαλμικής βλάβης αυξάνεται με τη διάρκεια  
της έκθεσης.
	X Μην υπερβαίνετε τις ενδεικτικές για τον κίνδυνο τιμές 

κατά την ακτινοβόληση. 
Ακτινοβόληση με αυτό το όργανο στη μέγιστη ισχύ 
εξόδου για διάστημα άνω των 2 min έχει ως αποτέλεσμα 
την υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής κινδύνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Ύστερα από κάθε μετατροπή, εξισορροπείτε το 

χειρουργικό μικροσκόπιο στον περιστροφικό βραχίονα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου.
	X Εκτελέστε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στη βάση 

πριν από την επέμβαση. 
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων, ακινητοποιείτε 

πάντοτε το M844. 
	X Εξισορροπήστε το M844 μετά την αλλαγή εξαρτημάτων. 
	X Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί 

εξισορρόπηση. 
	X Για να αλλάξετε εξαρτήματα κατά τη διάρκεια 

επέμβασης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μέχρι να βρεθεί 
εκτός χειρουργικού πεδίου.
	X Ποτέ μην εκτελείτε την εξισορρόπηση πάνω από τον 

ασθενή.
	X Βλέπε υποδείξεις ασφαλείας στο εγχειρίδιο οδηγιών 

χρήσης.
	X Μην χρησιμοποιείτε την άνοδο/κάθοδο της βάσης 

οροφής όταν το μικροσκόπιο βρίσκεται πάνω από τον 
ασθενή.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενή.
	X Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη 

διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.
	X Μην αποσυνδέετε το σύστημα κατά τη διάρκεια 

χειρουργικής επέμβασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος οφθαλμικού τραυματισμού! 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του ασθενούς από την 
αλλαγή της απόστασης εργασίας μέσω ηλεκτρομηχανικής 
μετάθεσης της βάσης οροφής, σε περίπτωση που η απόσταση 
εργασίας μειωθεί κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή 
των 140 mm λόγω χρήσης προαιρετικών εξαρτημάτων (π.χ. 
ευρυγώνιων συστημάτων παρατήρησης).
	X Δεν επιτρέπεται η χρήση της λειτουργίας ποδοδιακόπτη 

για την άνοδο και την κάθοδο της οροφής βάσης σε 
συνδυασμό με προαιρετικά εξαρτήματα που μειώνουν 
την απόσταση εργασίας κάτω από την ελάχιστη 
επιτρεπόμενη τιμή των 140 mm.
	X Βεβαιωθείτε πριν από ανοδικές/καθοδικές κινήσεις, πως 

δεν υπάρχουν εμπόδια στο χώρο της διαδρομής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ακινητοποιείτε πάντοτε τον περιστροφικό βραχίονα: 

• κατά τη μεταφορά του μικροσκοπίου 
• κατά την αλλαγή εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X  Εκτελέστε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στη βάση 

πριν από την επέμβαση.
	X Απομακρύνετε το μικροσκόπιο από το χειρουργικό πεδίο 

προκειμένου να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης.
	X Οι μετατροπές (αλλαγή εξαρτημάτων) στο μικροσκόπιο 

πρέπει να γίνονται πάντοτε πριν από την επέμβαση.
	X Οι μετατροπές πρέπει να γίνονται πάντοτε με τον 

περιστροφικό βραχίονα ακινητοποιημένο.
	X Μην ενεργοποιείτε τις χειρολαβές ή τον τηλεχειρισμό 

των φρένων αν δεν έχει προηγηθεί εξισορρόπηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης.
	X Χρησιμοποιείτε πάντοτε το M844 με αποστειρωμένα 

χειριστήρια και ένα αποστειρωμένο κάλυμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
	X  Συνδέετε το M844 χειρουργικό μικροσκόπιο μόνο σε 

πρίζα με γείωση.
	X Χρησιμοποιείτε το σύστημα μόνο όταν βρίσκεται σε 

ενδεδειγμένη κατάσταση (με εγκαταστημένα όλα τα 
καλύμματα και τις θυρίδες κλειστές).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσοχή: 
• Ανεξέλεγκτη περιστροφή του περιστροφικού 

βραχίονα!
• Ανατροπή της βάσης!
• Όταν φοράτε ελαφριά παπούτσια, ενδέχεται να 

παγιδευτούν τα πόδια σας κάτω από τη βάση.
• Σύγκρουση του χρήστη με το σύστημα 

μικροσκοπίου. Π.χ. της κεφαλής με τον υποδοχέα 
της μονάδας ελέγχου κάμερας (CT40)

• Απότομο φρενάρισμα του χειρουργικού 
μικροσκοπίου σε εμπόδιο που δεν μπορεί να 
ξεπεραστεί.
	X Πριν από τη μεταφορά, φέρνετε πάντοτε τα χειρουργικά 

μικροσκόπια Leica M844 F20 σε θέση μεταφοράς.
	X Ποτέ μην μετακινείτε την εκταθείσα βάση.
	X Πάντοτε να σπρώχνετε το χειρουργικό μικροσκόπιο,  

μην το τραβάτε ποτέ.
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο δάπεδο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι κινητήρες επιστρέφουν στην αρχική τους θέση
	X Πριν θέσετε σε λειτουργία το M844 Leica, βεβαιωθείτε 

πως δεν υπάρχουν εμπόδια στις διαδρομές των 
κινητήρων XY, μεγέθυνσης και εστίασης. Ο κινητήρας 
κλίσης δε μετακινείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
	X Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 

πριν αλλάξετε ασφάλεια.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λαμπτήρες αλογόνου αναπτύσσουν πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες!
	X Θέτετε τον κεντρικό διακόπτη εκτός λειτουργίας πριν 

από κάθε αντικατάσταση λαμπτήρα.
	X  Αφήστε τους λαμπτήρες να κρυώσουν για 20 λεπτά πριν 

τους αντικαταστήσετε (κίνδυνος εγκαύματος!).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην υπερβείτε το επιτρεπτό μέγιστο πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.
	X Ελέγξτε το συνολικό βάρος, χρησιμοποιώντας τον 

"Κατάλογο βαρών εξισορροπήσιμων διαμορφώσεων".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπερβολικά έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα.
	X Λάβετε υπόψη σας τις προειδοποιητικές υποδείξεις στο 

κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!
	X Τηρείτε σχολαστικά τις απαιτούμενες αποστάσεις 

ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία StepCycle™ 
σε συνδυασμό με εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών,  
τα οποία μπορούν να μειώσουν την απόσταση εργασίας 
κάτω από 140 mm (εξ αποστάσεως ευρυγώνια 
συστήματα παρατήρησης), διότι η εστίαση με StepCycle™ 
αποτελεί μια μερικώς αυτοματοποιημένη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού των οφθαλμών.
	X Ελαχιστοποιήστε την ταχύτητα του κινητήρα εστίασης 

κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 
αμφιβληστροειδούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η σύνδεση μη επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή 
στη βοηθητική πρίζα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο 
χειρουργικό μικροσκόπιο και στη συσκευή άλλου 
κατασκευαστή!
	X Συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου κατασκευαστή 

στη βοηθητική πρίζα. Για τις προδιαγραφές χρήσης, 
βλέπε κεφάλαιο 14.5.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί 
αυτόνομα.
	X  Ασφαλίζετε πάντοτε το ποδόφρενο - εκτός από την 

περίπτωση μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης από κινούμενα μέρη!
Τα μηχανοκίνητα εξαρτήματα της σχισμοειδούς λυχνίας 
μπορούν να παγιδεύσουν δάκτυλα ή τον καρπό όταν δεν 
γίνεται σωστή χρήση.
	X Κατά το χειρισμό της σχισμοειδούς λυχνίας προσέχετε 

ώστε να μην συνθλιβούν τα δάκτυλά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανεξέλεγκτη ανατροπή εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο!
	X Κρατήστε γερά τις χειρολαβές, πριν ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία "All Brakes".

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος μόλυνσης.
	X Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί  
ενδεχόμενη επαφή του αποστειρωμένου καλύμματος με 
μη αποστειρωμένα αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στο χειρουργικό μικροσκόπιο M844 λόγω μη 
ελεγχόμενης κλίσης.
	X Κρατάτε σταθερά τη χειρολαβή όταν λύνετε το φρένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καταστροφή του κινητήρα μεγέθυνσης!
	X Ρυθμίστε χειροκίνητα τη μεγέθυνση, μόνο σε περίπτωση 

ελαττωματικού κινητήρα μεγέθυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ανεξέλεγκτη πλευρική κίνηση 
του συστήματος και συστημάτων βραχίονα.
	X Κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση του μικροσκοπίου 

(F20, F40) σε κεκλιμένο επίπεδο, ασφαλίζετε πάντα τον 
περιστροφικό βραχίονα, τον βραχίονα στήριξης της 
οθόνης και τη μονάδα ελέγχου (βλ.14.12)
	X Κατά τη φύλαξη του μικροσκοπίου (F20 μόνο) σε 

κεκλιμένο επίπεδο, χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη 
σφήνα από το κιβώτιο μεταφοράς (βλ.14.12).



Υποδείξεις ασφαλείας

10 M844 / Αναφ. 10 713 294 / Έκδοση 01

3.7 Πινακίδες και ετικέτες
Επιδαπέδια βάση, οριζόντιος και περιστροφικός βραχίονας F20

1

2

45

6

9

7 8 13

10 18

10

10,1510

14
11

17

12

8, 16

15

15

15

3
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1 Πινακίδα αναγγελίας 
κινδύνου για πολύ θερμές 
επιφάνειες

2 Leica M844
3 Υποχρεωτική ετικέτα - 

διαβάστε το εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης
προσεκτικά πριν θέσετε 
σε λειτουργία το προϊόν.
Διεύθυνση στο web για 
την ηλεκτρονική έκδοση 
του εγχειριδίου οδηγιών 
χρήσης.
Ιατροτεχνολογικό προϊόν

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

Πινακίδα τύπου

5 Μεγ. ισχύς εξόδου

6 Ισοδυναμική σύνδεση

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

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

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

Ετικέτα γείωσης (μόνο για 
τις ΗΠΑ και τον Καναδά)

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

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

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

8 REF
SN

a
b

Ετικέτα κατασκευής
α Αριθμός αναφοράς
β Σειριακός αριθμός

9 Θέση μεταφοράς 
(επιδαπέδια βάση F20)

10 Πινακίδα αναγγελίας 
κινδύνου σύνθλιψης

11

OCP 0004

Ετικέτα INMETRO 
(μόνο για τη Βραζιλία)

12 Ετικέτα βάρους 
συστήματος (F20)

13 Ετικέτα MET

14 Αριθμός καταχώρισης 
ANVISA (μόνο για τη 
Βραζιλία)

15 Κίνδυνος κλίσης

16 Ετικέτα UDI

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

Αναγνωριστικό παραγωγής (PI)
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός μήτρας δεδομένων GS1

Αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (DI)

17
Max. 10.5kg (23.15lb)

Μέγ. φορτίο για βραχίονα 
στήριξης οθόνης

18
Max. 11.5kg (25.35lb)

Μεγ. πρόσθετο φορτίο 
για φορέα οπτικού 
συστήματος
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Επιδαπέδια βάση F40

1

11
12
19

2

��

Οριζόντιος και περιστροφικός βραχίονας 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 Θέση μεταφοράς 
(επιδαπέδια βάση 
F40)

2 Ετικέτα βάρους 
συστήματος (F40)

3 Πινακίδα αναγγελίας 
κινδύνου σύνθλιψης

4 Σταθερά σημεία για 
καλώδιο βίντεο

5

 

Ανοιχτό

6

 

Κλειστό

7
Max. 12.2kg (26.90lb)

Μεγ. πρόσθετο 
φορτίο για φορέα 
οπτικού συστήματος 

8 Leica M844
9 Πινακίδα αναγγελίας 

κινδύνου για πολύ 
θερμές επιφάνειες

10 CAUTION HIGH PRESSURE
DO NOT OPEN

Σήμα κινδύνου για 
υψηλή πίεση στο 
πνευματικό ελατήριο

11 Αριθμός καταχώρισης 
ANVISA (μόνο για τη 
Βραζιλία)

12

OCP 0004

Ετικέτα INMETRO 
(μόνο για τη 
Βραζιλία)

13 REF
SN

a
b

Ετικέτα κατασκευής
α Αριθμός αναφοράς
β Σειριακός αριθμός

14 Ετικέτα MET

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

Πινακίδες τύπου

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 Υποχρεωτική ετικέτα - 
διαβάστε το εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης
προσεκτικά πριν θέσετε 
σε λειτουργία το 
προϊόν.
Διεύθυνση στο web για 
την ηλεκτρονική 
έκδοση του εγχειριδίου 
οδηγιών χρήσης.
Ιατροτεχνολογικό 
προϊόν

17 μεγ. ισχύς εξόδου
100 VA T1 AH/250 V

Μεγ. ισχύς εξόδου

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

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

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

Ετικέτα γείωσης 
(μόνο για τις ΗΠΑ 
και τον Καναδά)

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

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

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

19 Ετικέτα UDI

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

Αναγνωριστικό παραγωγής (PI)
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός μήτρας δεδομένων GS1

Αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (DI)

20
Max. 8.5kg (18.74lb)

Μέγ. φορτίο βραχίονας 
στήριξης οθόνης

21 Κίνδυνος κλίσης
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Leica Τηλεσκοπική βάση

1

1 Πινακίδες τύπου

CH-9435 Heerbrugg

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

2x  T6.3 AH/250V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
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4 Σχέδιο
4.1 Leica M844 F40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13
15

1 Μονάδα ελέγχου
2 Οριζόντιος βραχίονας
3 Περιστροφικός βραχίονας
4 Συμπλέκτης XY
5 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης
6 προσαρμογέας βοηθού 0° για (Leica M844 μόνο)
7 Χειρολαβές
8 Φορέας οπτικού συστήματος

9 Ρυθμιστικό κλίσης
10 Ορθοστάτης
11 Υποδοχή καλωδίων
12 Πέλμα
13 Βάση στήριξης για τη μονάδα ελέγχου βίντεο
14 Χειρολισθήρας
15 Ανάρτηση για ποδοδιακόπτη
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Επιδαπέδια βάση F40

20

1621

17

18

7

19 ��

22

28
27

23 24 25 26

T1AH/250V

7 Χειρολαβές
16 Γενικός διακόπτης
17 Περιστροφικό κουμπί εξισορρόπησης
18 Μοχλός ασφάλισης του περιστροφικού βραχίονα
19 Μοχλός απελευθέρωσης ποδόφρενων
20 Ποδόφρενο
21 Οθόνη αφής
22 Σύνδεση τροφοδοσίας
23 Υποδοχή ασφάλειας (2× 6,3 AH, βραδείας τήξης)
24 Μετρητής χρόνου λειτουργίας για το χειρουργικό μικροσκόπιο
25 Πρίζα για πιθανή ισοστάθμιση  

Για τη σύνδεση του Leica M844 σε συσκευή ισοδυναμικής 
σύνδεσης. 
Αποτελεί μέρος της τοπικής εγκατάστασης του πελάτη. 
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601–1 
(§ 8.6.7).

26 Υποδοχή για τον τηλεχειρισμό των φρένων
27 Βοηθητική πρίζα (μεγ. ισχύς εξόδου 100 VA) 

Για τις προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 14.5 
28 Υποδοχή ασφάλειας (1 AH, βραδείας τήξης)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η σύνδεση μη επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή 
στη βοηθητική πρίζα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο 
χειρουργικό μικροσκόπιο και στη συσκευή άλλου 
κατασκευαστή!
	X Συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου κατασκευαστή 

στη βοηθητική πρίζα. Για τις προδιαγραφές χρήσης, 
βλέπε κεφάλαιο 14.5
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4.2 Leica M844 F20

11

12

13

14

1 Μονάδα ελέγχου
2 Οριζόντιος βραχίονας
3 Περιστροφικός βραχίονας
4 Συμπλέκτης XY
5 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης
6 προσαρμογέας βοηθού 0° για (Leica M844 μόνο)
7 Χειρολαβές

8 Φορέας οπτικού συστήματος
9 Ρυθμιστικό κλίσης
10 Ορθοστάτης
11 Πέλμα
12 Βάση στήριξης για τη μονάδα ελέγχου βίντεο
13 Χειρολισθήρας
14 Ανάρτηση για ποδοδιακόπτη
15 Προαιρετικός βραχίονας οθόνης
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Επιδαπέδια βάση F20

1

2
3

5

3

6

4

8

9 10 11 12 13

7

1 Οθόνη αφής
2 Άγκιστρο ασφάλισης (ασφαλίζει τον περιστροφικό βραχίονα)
3 Φρένα άρθρωσης (ρυθμίζουν την ευκολία κινήσεων)
4 Χειρολαβές
5 Περιστροφικό κουμπί εξισορρόπησης
6 Γενικός διακόπτης
7 Μοχλός απελευθέρωσης ποδόφρενων
8 Ποδόφρενο
9 Σύνδεση τροφοδοσίας
10 Υποδοχή ασφάλειας (2× 6,3 AH, βραδείας τήξης)
11 Πρίζα για πιθανή ισοστάθμιση  

Για τη σύνδεση του Leica M844 σε συσκευή ισοδυναμικής 
σύνδεσης.  
Αποτελεί μέρος της τοπικής εγκατάστασης του πελάτη. 
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601–1  
(§ 8.6.7).

12 Βοηθητική πρίζα (μεγ. ισχύς εξόδου 100 VA) 
Για τις προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 14.5.

13 Υποδοχή ασφάλειας (1 AH, βραδείας τήξης)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η σύνδεση μη επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή 
στη βοηθητική πρίζα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο 
χειρουργικό μικροσκόπιο και στη συσκευή άλλου 
κατασκευαστή!
	X Συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου κατασκευαστή 

στη βοηθητική πρίζα. Για τις προδιαγραφές χρήσης, 
βλέπε κεφάλαιο 14.5
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4.3 Leica M844 CT40

4

6

7

9

21

12

10

5

8

3

11

1 Μονάδα ελέγχου
2 Οριζόντιος βραχίονας
3 Περιστροφικός βραχίονας
4 Συμπλέκτης XY
5 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης
6 προσαρμογέας βοηθού 0° για (Leica M844 μόνο)
7 Χειρολαβές
8 Φορέας οπτικού συστήματος

9 Ρυθμιστικό κλίσης
10 Βάση στήριξης για τη μονάδα ελέγχου βίντεο
11 Επιτοίχια βάση στήριξης για τη μονάδα ελέγχου (προαιρετική)
12 Τηλεσκοπική βάση CT40

Εγκατάσταση της βάσης οροφής: 
βλ. συνοδευτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης. 
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Βάση οροφής CT40

1

4

2

3

8

76

5

Type         10448139
SN          211004003
Made in CH

��

9

15
14

10 11 12 13

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η σύνδεση μη επιτρεπτών συσκευών άλλου κατασκευαστή 
στη βοηθητική πρίζα μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο 
χειρουργικό μικροσκόπιο και στη συσκευή άλλου 
κατασκευαστή!
	X Συνδέετε μόνο συμβατές συσκευές άλλου κατασκευαστή 

στη βοηθητική πρίζα. Για τις προδιαγραφές χρήσης, 
βλέπε κεφάλαιο 14.5

1 Οθόνη αφής
2 Γενικός διακόπτης
3 Περιστροφικό κουμπί εξισορρόπησης
4 Μοχλός ασφάλισης του περιστροφικού βραχίονα
5 Τηλεχειριστήριο
6 Πάνω
7 Κάτω
8 Χειρολαβές
9 Σύνδεση τροφοδοσίας
10 Υποδοχή ασφάλειας (2× 6,3 AH, βραδείας τήξης)
11 Μετρητής χρόνου λειτουργίας για το χειρουργικό μικροσκόπιο
12 Πρίζα για πιθανή ισοστάθμιση  

Για τη σύνδεση του Leica M844 σε συσκευή ισοδυναμικής 
σύνδεσης.  
Αποτελεί μέρος της τοπικής εγκατάστασης του πελάτη. 
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601–1 
(§ 8.6.7).

13 Υποδοχή για τον τηλεχειρισμό των φρένων
14 Βοηθητική πρίζα (μεγ. ισχύς εξόδου 100 VA) 

Για τις προδιαγραφές χρήσης, βλέπε κεφάλαιο 14.5
15 Υποδοχή ασφάλειας (1 AH, βραδείας τήξης)
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4.4 Φορέας οπτικού συστήματος M844 Leica

• Φορέας οπτικού συστήματος με ενσωματωμένο φωτισμό
• Διεπαφή για βοηθούς είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά
• Διεπαφή βασικού χειρουργού, περιστρεφόμενη κατά 180°

Οι λειτουργίες των Προαιρετικών εξαρτημάτων Leica 
περιγράφονται στα σχετικά εγχειρίδια οδηγιών χρήσης.
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5 Λειτουργίες
5.1 Φωτισμός

OTTOFLEX M1 M2

1 2

Ο φωτισμός του χειρουργικού μικροσκοπίου M844 αποτελείται από 
δύο μοντέλα λαμπτήρων αλογόνου (2) για τον κύριο φωτισμό 
(ο ένας είναι εφεδρικός λαμπτήρας και μπορεί να αλλάξει εάν δεν 
λειτουργεί ο κύριος φωτισμός), έναν λαμπτήρα αλογόνου (1) για το 
φως Ottoflex (Red Reflex). Βρίσκονται στον φορέα οπτικού 
συστήματος.

5.2 Σύστημα εξισορρόπησης

1 2 3

Με ένα εξισορροπημένο χειρουργικό μικροσκόπιο M844 μπορείτε 
να μετακινήσετε τον φορέα οπτικού συστήματος σε οποιαδήποτε 
θέση χωρίς να πάρει κλίση ή να πέσει στο έδαφος.
Αφού εξισορροπήσετε όλες τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια μιας 
επέμβασης, απαιτείται ελάχιστη δύναμη.
Η εξισορρόπηση πραγματοποιείται από πνευματικό ελατήριο (2) 
στον περιστροφικό βραχίονα. Με το περιστροφικό κουμπί (1) 
ρυθμίζεται η βύθιση.
Ο μοχλός ασφάλισης (3) απασφαλίζει και ασφαλίζει τον 
περιστροφικό βραχίονα.

5.3 Ηλεκτρομαγνητικά φρένα (μόνο F40)
Το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 διαθέτει 4 ηλεκτρομαγνητικά φρένα που ακινητοποιούν τη βάση και το χειρουργικό μικροσκόπιο. 
Ενεργοποιούνται με περιστροφή των χειρολαβών.
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6 Χειριστήρια
6.1 Μονάδα ελέγχου
Ακροδέκτες

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Διεπαφή σέρβις Leica
2 Έλεγχος τεκμηρίωσης
3 Έλεγχος κάμερας
4 Είσοδος CAN 1
5 Είσοδος CAN 2
6 CAN εξωτερικό 

Επιτρέπεται μόνο η σύνδεση συσκευών επικυρωμένων από τη 
Leica Microsystems, Medical Division.

7 Ποδοδιακόπτης 1
8 Ποδοδιακόπτης 2 

Εδώ επιτρέπεται μόνο η σύνδεση ποδοδιακόπτη παρεχόμενου 
από τη Leica Microsystems, Medical Division.

9 ADF Additional Function 1
10 ADF Additional Function 2 

Τα ADF 1 και 2 είναι ψηφιακές έξοδοι ρελέ, με δυνατότητα 
μεταγωγής 24 V/2 A. 

Για την αποφυγή δυσλειτουργιών, χρησιμοποιείτε κατά τη 
λειτουργία μόνο τα παρεχόμενα καλώδια CAN και 
ποδοδιακόπτη.
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6.2 Χειρουργικά μικροσκόπια M844 Leica

3

4

5

6

2
15 14

1 12

11

9

10

7

8

13

1 Χειρολαβές
2 Μηχανισμός αφαίρεσης του καλύμματος του λαμπτήρα 
3 OCF "Optics Carrier Functions" 

Εδώ επιτρέπεται να συνδέετε μόνο τη σχισμοειδή λυχνία Leica, 
το Oculus SDI ή άλλες συσκευές Leica.

4 CAN-Bus 
Επιτρέπεται μόνο η σύνδεση προαιρετικών εξαρτημάτων 
παρεχόμενων από τη Leica Microsystems, Medical Division.

5 Πρίζα για εξωτερική τροφοδοσία της σχισμοειδούς λυχνίας 
Εδώ μπορεί να συνδεθεί μόνο η σχισμοειδής λυχνία Leica.

6 Μεταγωγέας OttoFlex™/σχισμοειδής λυχνία

7 Περιστροφικό κουμπί για ρύθμιση ακριβούς εστίασης (μόνο 
προσαρμογέας βοηθού 0° για το Leica M844)

8 Περιστροφικό κουμπί ρυθμιστικού κλίσης (μηχανοκίνητο)
9 Ένδειξη μεγέθυνσης με ένδειξη αντιστροφής XY
10 Επαναφορά εστίασης
11 Επαναφορά XY
12 Χειροκίνητος μηχανισμός κίνησης μεγέθυνσης έκτακτης 

ανάγκης
13 Μηχανισμός ταχείας αλλαγής λαμπτήρα
14 Υποδοχή για διαφάνεια φίλτρου
15 Διάφραγμα ίριδας OttoFlex™
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6.3 Ποδοδιακόπτης και χειρολαβές

Βλέπε, επίσης, το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για τον 
Ασύρματο ποδοδιακόπτη, 14 λειτουργίες.

Στο μενού διαμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
ανάθεση ποδοδιακόπτη και λαβών μεμονωμένα για κάθε 
χρήστη (βλέπε κεφάλαιο 9.4.4 και κεφάλαιο 9.4.8).

6.3.1 Στάνταρ διαμόρφωση "Cataract"

Y+

Y-

X- X+

Κύριος φωτισμός+ 

Focus +

Magnification +

Κύριος φωτισμός– Ottoflex Light–

Magnification -

Focus -

Ottoflex Light+

Χειρολαβές

Επιλεγμένο φρένο Επιλεγμένο φρένο

Όλα τα φρέναΌλα τα φρένα

6.3.2 Στάνταρ διαμόρφωση "Retina"

Y+

Y-

X- X+

XY Reverse

Focus +

Magnification +

Mainlight on/off OttoFlex on/off

Magnification -

Focus -

OCF1 pulse

Χειρολαβές

Επιλεγμένο φρένο Επιλεγμένο φρένο

Όλα τα φρέναΌλα τα φρένα
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7 Προετοιμασία πριν από 
τη χειρουργική επέμβαση

7.1 Μεταφορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από:
• ανεξέλεγκτη περιστροφή του συστήματος του βραχίονα,
• ανατροπή της βάσης,
• παγίδευση των ποδιών σας κάτω από τη βάση όταν 

φοράτε ελαφριά παπούτσια.
	X Για να το μεταφέρετε, φέρνετε πάντοτε το χειρουργικό 

μικροσκόπιο M844 σε θέση μεταφοράς. 
	X Ποτέ μην μετακινείτε τη βάση όταν η μονάδα είναι σε 

έκταση. 
	X Ποτέ μην οδηγείτε τη βάση ή τον εξοπλισμό χειρουργείου 

επάνω από τα καλώδια που βρίσκονται στο δάπεδο. 
	X Πάντοτε να σπρώχνετε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

M844, μην το τραβάτε ποτέ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί 
αυτόνομα.
	X  Ασφαλίζετε πάντοτε το ποδόφρενο - εκτός από την 

περίπτωση μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ανεξέλεγκτη πλευρική κίνηση 
του συστήματος και συστημάτων βραχίονα.
	X Κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση του μικροσκοπίου 

(F20, F40) σε κεκλιμένο επίπεδο, ασφαλίζετε πάντα τον 
περιστροφικό βραχίονα, τον βραχίονα στήριξης της 
οθόνης και τη μονάδα ελέγχου (βλ.14.12)
	X Κατά τη φύλαξη του μικροσκοπίου (F20 μόνο) σε 

κεκλιμένο επίπεδο, χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη 
σφήνα από το κιβώτιο μεταφοράς (βλ.14.12).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πρόκληση ζημιάς στο χειρουργικό μικροσκόπιο M844 κατά τη 
μεταφορά.
	X Ποτέ μην μετακινείτε την εκταθείσα βάση.
	X Ποτέ μην οδηγείτε τη βάση ή τον εξοπλισμό χειρουργείου επάνω 

από τα καλώδια που βρίσκονται στο δάπεδο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ζημιά στο χειρουργικό μικροσκόπιο M844 λόγω μη ελεγχόμενης κλίσης.
	X Κρατάτε σταθερά τη χειρολαβή όταν λύνετε το φρένο.

Το M844 μετακινείται μόνο όταν τα φρένα είναι 
απασφαλισμένα.
	X Μην εκτελείτε καμία μετακίνηση όταν τα φρένα είναι 

ασφαλισμένα.

7.1.1 Μεταφορά του M844 F20
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσοχή: 
• Ανεξέλεγκτη περιστροφή του περιστροφικού 

βραχίονα!
• Ανατροπή της βάσης!
• Όταν φοράτε ελαφριά παπούτσια, ενδέχεται να 

παγιδευτούν τα πόδια σας κάτω από τη βάση.
• Σύγκρουση του χρήστη με το σύστημα 

μικροσκοπίου. Π.χ. της κεφαλής με τον υποδοχέα 
της μονάδας ελέγχου κάμερας (CT40)

• Απότομο φρενάρισμα του χειρουργικού μικροσκοπίου 
σε εμπόδιο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
	X Πριν από τη μεταφορά, φέρνετε πάντοτε τα χειρουργικά 

μικροσκόπια Leica M844 F20 σε θέση μεταφοράς.
	X Ποτέ μην μετακινείτε την εκταθείσα βάση.
	X Πάντοτε να σπρώχνετε το χειρουργικό μικροσκόπιο, μην 

το τραβάτε ποτέ.
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο δάπεδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί 
αυτόνομα!
	X Ασφαλίζετε πάντοτε το ποδόφρενο - εκτός από την 

περίπτωση μεταφοράς.

Για να μεταφέρετε το Leica M844 F20, φέρτε το πρώτα στη θέση 
μεταφοράς.

1

2

3

4
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	X Αποσυνδέστε και στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	X Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης (1) και περιστρέψτε τον σε 

οριζόντια θέση.
	X Μετακινήστε τον περιστροφικό βραχίονα προς τα επάνω και 

προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει ο μοχλός ασφάλισης.
	X Λύστε τα φρένα άρθρωσης (2).
	X Φέρτε τον περιστροφικό βραχίονα σε θέση μεταφοράς.
	X Σφίξτε τα φρένα άρθρωσης (2).
	X Περιστρέψτε τη μονάδα ελέγχου προς το συμπλέκτη XY.
	X Κρεμάστε τον ποδοδιακόπτη (4) στην ανάρτηση.
	X Λύστε τα ποδόφρενα, πατώντας τον μοχλό απελευθέρωσης 

ποδόφρενων (3).
	X Μετακινήστε το Leica M844 F20 από τον χειρολισθήρα (5).

7.1.2 Μεταφορά του Leica M844 F40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα χειρουργικά μικροσκόπια 
Leica M844 F40 από ανεξέλεγκτη κλίση!
	X Κρατήστε γερά τις χειρολαβές, πριν ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία "All Brakes".

	X Αποσυνδέστε και στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
	X Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης (1) και φέρτε τον σε κατακόρυφη 

θέση.
	X Πιάστε και γυρίστε τη μία ή και τις δύο χειρολαβές, για να λύσετε 

τα φρένα (All Brakes).
	X  Μετακινήστε πάνω κάτω τον περιστροφικό βραχίονα, μέχρι να 

ασφαλίσει η ασφάλεια μεταφοράς.
	X Φέρτε τον περιστροφικό βραχίονα σε θέση μεταφοράς.

1

2

3

4

	X Απελευθερώστε τη χειρολαβή. 
	X Περιστρέψτε τη μονάδα ελέγχου προς τον περιστροφικό 

βραχίονα.

	X Κρεμάστε τον ποδοδιακόπτη (3) στην ανάρτηση.
	X Λύστε τα ποδόφρενα, πατώντας τον μοχλό απελευθέρωσης 

ποδόφρενων (4).
	X Μετακινήστε το Leica M844 F40 από τον χειρολισθήρα (2). 

Προσέξτε να μην συγκρουστεί η οθόνη της μονάδας ελέγχου 
με τον συμπλέκτη ΧΥ!

7.2 Τοποθέτηση οπτικών 
εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου.
	X Εκτελέστε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στη βάση 

πριν από την επέμβαση. 
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Εξισορροπήστε το M844 μετά την αλλαγή εξαρτημάτων. 
	X Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί 

εξισορρόπηση. 
	X Για να αλλάξετε εξαρτήματα κατά τη διάρκεια 

επέμβασης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μέχρι να βρεθεί 
εκτός χειρουργικού πεδίου.
	X Πριν από κάθε εγχείρηση, βεβαιωθείτε ότι τα οπτικά και 

προαιρετικά εξαρτήματα έχουν ασφαλιστεί και δεν 
μπορούν να κινηθούν.
	X Ποτέ μην εκτελείτε την εξισορρόπηση πάνω από τον 

ασθενή.
	X Βλέπε υποδείξεις ασφαλείας στο εγχειρίδιο οδηγιών 

χρήσης.

	X Βεβαιωθείτε ότι τα οπτικά εξαρτήματα είναι καθαρά και ότι δεν 
είναι σκονισμένα ή βρώμικα.
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7.2.1 Εγκατάσταση διοπτρικού συστήματος 
παρατήρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων!
	X Πριν από κάθε εγχείρηση, βεβαιωθείτε ότι τα οπτικά 

και προαιρετικά εξαρτήματα έχουν ασφαλιστεί και δεν 
μπορούν να κινηθούν.

	X Βεβαιωθείτε ότι τα οπτικά εξαρτήματα είναι καθαρά και ότι δεν 
είναι σκονισμένα ή βρώμικα.
	X Λύστε τη βίδα σύσφιξης (1) στον φορέα οπτικού συστήματος.
	X Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
	X Εισάγετε το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης στον δακτύλιο 

χελιδονοουράς (3).
	X Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης (1).

3

7.3 Ρύθμιση του διοφθάλμιου 
συστήματος παρατήρησης

7.3.1 Ρύθμιση της διακορικής απόστασης
	X Ρυθμίστε τη διακορική απόσταση σε τιμή μεταξύ 55 mm και 

75 mm.
	X Χρησιμοποιώντας τον τροχό προσαρμογής (2), ρυθμίστε τη 

διακορική απόσταση ώστε να είναι ορατό ένα κυκλικό οπτικό 
πεδίο εικόνας.

1

2

Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί μία φορά για κάθε 
χρήστη. Η προσδιορισμένη τιμή (1) μπορεί να αποθηκευτεί 
για κάθε χρήστη από το υπομενού "Tube Settings" στο μενού 
"User Settings" (βλέπε κεφάλαιο 9.4.9). 
Για την προβολή της αποθηκευμένης τιμής μεταβείτε στην 
επιλογή "Show Settings".

7.3.2 Ρύθμιση κλίσης
	X Κρατήστε τα διοφθάλμια συστήματα παρατήρησης και με τα δύο 

χέρια.
	X Κλίνετε το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης προς τα επάνω 

ή προς τα κάτω μέχρι να βρείτε μια άνετη θέση παρατήρησης.

7.4 Ρύθμιση προσοφθάλμιου φακού
7.4.1 Ορισμός/προσαρμογή ρυθμίσεων διοπτριών 

για τον εκάστοτε χρήστη
Οι επιμέρους διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν σε κάθε 
προσοφθάλμιο φακό αδιαβάθμητα, από +5 έως –5. Οι διοπτρίες 
πρέπει να ρυθμιστούν με ακρίβεια και ξεχωριστά για κάθε μάτι. 
Μόνο αυτή η μέθοδος εγγυάται τη διατήρηση της εστίασης της 
εικόνας σε όλο το φάσμα των τιμών μεγέθυνσης = ισοεστιακή. Όταν 
η ρύθμιση των διοπτριών και για τα δύο ματιά είναι σωστή, το 
χειρουργικό μικροσκόπιο εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία.

Η ισοεστιακή ρύθμιση του μικροσκοπίου εγγυάται διαρκή 
ευκρινή εμφάνιση της εικόνας βοηθού και της εικόνας 
βίντεο, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη μεγέθυνση.

	X Επιλέξτε την ελάχιστη μεγέθυνση.
	X Τοποθετήστε κάτω από τον φακό και σε απόσταση εργασίας ένα 

επίπεδο δοκίμιο με σαφή περιγράμματα.
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	X Εστιάστε το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση.
	X Εστιάστε το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε την ελάχιστη μεγέθυνση.

	X Χωρίς να κοιτάζετε μέσα στους προσοφθάλμιους φακούς, 
περιστρέψτε και τους δύο φακούς σε διοπτρίες +5.
	X Περιστρέψτε αργά και τους δύο προσοφθάλμιους φακούς για 

κάθε μάτι ξεχωριστά στην κατεύθυνση –5 έως ότου το δοκίμιο 
γίνει ευκρινές.
	X Επιλέξτε την υψηλότερη μεγέθυνση και ελέγξτε την ευκρίνεια.

Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί μία φορά για κάθε 
χρήστη. Η προσδιορισμένη τιμή μπορεί να αποθηκευτεί 
για κάθε χρήστη στο υπομενού "Tube Settings" του μενού 
"User Settings" (βλέπε κεφάλαιο 9.4.9).

7.4.2 Ρύθμιση της απόστασης της κόρης 
οφθαλμού

	X Περιστρέψτε τους δακτυλίους εφαρμογής ματιών προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή απόσταση.

7.4.3 Έλεγχος ισοεστίασης
	X Τοποθετήστε κάτω από τον αντικειμενικό φακό και σε απόσταση 

εργασίας ένα επίπεδο δοκίμιο με σαφή περιγράμματα.
	X Σαρώστε όλο το φάσμα των τιμών μεγέθυνσης, παρατηρώντας 

ταυτόχρονα το δοκίμιο.

Το είδωλο πρέπει να παραμένει ευκρινές. Σε αντίθετη 
περίπτωση ελέγξτε τις ρυθμίσεις διοπτριών των 
προσοφθάλμιων φακών.

7.5 Ρύθμιση οπτικών προαιρετικών 
εξαρτημάτων για το Leica M844

7.5.1 Ρύθμιση του προσαρμογέα βοηθού 0°

Αλλαγή της πλευράς βοηθού

1.

2.

1

	X Λύστε τη βίδα (1), ανασηκώστε το διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης χειρουργού στο μηχανισμό ταχείας αλλαγής και 
περιστρέψτε το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης βοηθού 
στην άλλη πλευρά.
	X Σφίξτε πάλι τη βίδα (1).
	X Μετά την αλλαγή της πλευράς του βοηθού, περιστρέψτε την 

κάμερα κατά 180° για να διορθώσετε τον προσανατολισμό της 
εικόνας βίντεο. 

Για την αλλαγή της πλευράς βοηθού δεν απαιτείται αφαίρεση 
κανενός προαιρετικού εξαρτήματος.

Οριζόντια περιστροφή του διοφθάλμιου συστήματος 
παρατήρησης

Το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης μπορεί να περιστραφεί 
κατά 15° προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
	X Πιέστε το μοχλό (1) προς τα κάτω.
	X Περιστρέψτε το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης προς την 

επιθυμητή πλευρά, ώσπου να ασφαλίσει σε μία από τις σημάνσεις.

1
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Διεπαφή τεκμηρίωσης

Στη διεπαφή τεκμηρίωσης του προσαρμογέα βοηθού 0° υπάρχει ένα 
διάφραγμα για τη βελτιστοποίηση του βάθους πεδίου.

1

2

3

1 Περιστροφικός δακτύλιος
2 Κλειστό
3 Ανοιχτό

	X Περιστρέψτε τον περιστροφικό δακτύλιο (1), για να αλλάξετε 
την τιμή του διαφράγματος.

Εάν εργάζεστε με υψηλή μεγέθυνση, μπορείτε να αυξήσετε 
το βάθος πεδίου των βίντεο/λήψεων σας, μικραίνοντας την 
τιμή του διαφράγματος.
	X Το κλείσιμο του διαφράγματος μπορεί να επηρεάσει το 

Red Reflex στην εικόνα βίντεο.

Εστίαση στον προσαρμογέα βοηθού 0°

4

	X Περιστρέψτε το κουμπί εστίασης ακριβείας (4), για να εστιάσετε 
επακριβώς για το βοηθό.

7.6 Τοποθέτηση προαιρετικών 
εξαρτημάτων τεκμηρίωσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων!
	X Ολοκληρώστε όλες τις προετοιμασίες και τις ρυθμίσεις 

στον φορέα οπτικού συστήματος πριν από τον χειρισμό.
	X Ποτέ μην τοποθετείτε ή αλλάζετε οπτικά εξαρτήματα 

ή προαιρετικά εξαρτήματα πάνω από το χειρουργικό 
πεδίο.
	X Οι μετατροπές πρέπει να γίνονται πάντοτε με τον 

περιστροφικό βραχίονα ακινητοποιημένο.
	X Πριν από τον χειρισμό, βεβαιωθείτε ότι τα οπτικά 

εξαρτήματα και τα προαιρετικά εξαρτήματα έχουν 
τοποθετηθεί και σφιχθεί σωστά.
	X Πριν από την αλλαγή του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια 

μιας εγχείρησης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μακριά 
από το χειρουργικό πεδίο.

1

2

1 Ρύθμιση μεγέθυνσης
2 Κουμπί εστίασης

Τοποθέτηση προσαρμογέα φωτογραφικής μηχανής
	X Στερεώστε τον προσαρμογέα φωτογραφικής μηχανής στη 

διεπαφή τεκμηρίωσης του βοηθητικού προσαρμογέα 0° ή στον 
διαιρέτη δέσμης.
	X Ασφαλίστε την κάμερα, μαζί με τον προσαρμογέα της, στον 

προσαρμογέα φωτογραφικής μηχανής. Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.
Ανατρέξτε στην ενότητα 10.3 για μια λίστα των προαιρετικών 
εξαρτημάτων βίντεο.
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7.7 Επιλογή εξαρτημάτων τεκμηρίωσης
Απόσταση προσαρμογέα εικόνας
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7.8 Τοποθέτηση οπτικών προαιρετικών 
εξαρτημάτων για το Leica M844

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Εκτελέστε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στη βάση 

πριν από την επέμβαση.
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε ποτέ 

τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το χειρουρ-
γικό πεδίο.
	X Οι μετατροπές πρέπει να γίνονται πάντοτε με τον περι-

στροφικό βραχίονα ακινητοποιημένο.
	X Ύστερα από κάθε μετατροπή, εξισορροπείτε το χειρουρ-

γικό μικροσκόπιο στον περιστροφικό βραχίονα.
	X Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί εξισορρόπηση.
	X Για να αλλάξετε εξαρτήματα κατά τη διάρκεια επέμβασης, 

περιστρέψτε το μικροσκόπιο μέχρι να βρεθεί εκτός  
χειρουργικού πεδίου.
	X Πριν από κάθε εγχείρηση, βεβαιωθείτε ότι τα οπτικά 

και προαιρετικά εξαρτήματα έχουν ασφαλιστεί και δεν 
μπορούν να κινηθούν.

Τοποθετήστε τα προαιρετικά εξαρτήματα για το  
Leica M844 μόνο εφόσον έχουν ασφαλιστεί τα φρένα 
και έχει ακινητοποιηθεί ο περιστροφικός βραχίονας  
(βλ. κεφάλαιο 7.11.2 και κεφάλαιο 7.12.4).

Τοποθέτηση αντικειμενικών φακών
	X Βιδώστε τους αντικειμενικούς φακούς στο μικροσκόπιο 

(δεξιόστροφο σπείρωμα).

Τοποθέτηση προσαρμογέα βοηθού 0°

Τοποθετείτε τον προσαρμογέα βοηθού 0° μόνο απευθείας 
στο φορέα οπτικού συστήματος.

1

	X Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης (1) με κατσαβίδι, όσο χρειάζεται.
	X Τοποθετήστε τον προσαρμογέα βοηθού 0° στο δακτύλιο 

χελιδονοουράς.
	X Κρατήστε σταθερά τον προσαρμογέα βοηθού 0°και σφίξτε τη 

βίδα σύσφιξης.

Μη χρησιμοποιείτε διαιρέτη δέσμης επιπλέον του 
προσαρμογέα βοηθού 0°.

Τοποθέτηση διοφθάλμιου συστήματος
	X Λύστε τη βίδα σύσφιξης (1) στους δακτυλίους χελιδονοουράς 

του προσαρμογέα βοηθού 0°και αφαιρέστε το μαύρο 
προστατευτικό καπάκι.
	X Εισαγάγετε προσεκτικά το σύστημα παρατήρησης πρόσθετου 

παρατηρητή και σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.

1

Τοποθέτηση προσοφθάλμιων φακών
	X Στερεώστε τους προσοφθάλμιους φακούς με τους δακτυλίους 

στερέωσης στους οπτικούς σωλήνες.

Τοποθέτηση Double Wing

Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε το μακρύτερο βραχίονα 
του Double Wing από την πλευρά του περιβλήματος του 
μηχανισμού εστίασης, ώστε να διαμορφωθούν οι καλύτερες 
δυνατές εργονομικές συνθήκες.

	X Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης με κατσαβίδι, όσο χρειάζεται.
	X Εισαγάγετε τον προσαρμογέα του Double Wing μέσα στο 

δακτύλιο σε σχήμα V κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το βέλος να 
βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη βίδα σύσφιξης. 
	X Ακινητοποιήστε το Double Wing και σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.

Μαζί με το Double Wing συνιστούμε τη χρήση του 
διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης UltraLow™ III για 
τον κύριο χειρουργό. Το διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης 
UltraLow™ III προσφέρει καλύτερη εργονομία.
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7.9 Τοποθέτηση σχισμοειδούς 
λυχνίας Leica

7.9.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας κατά το 
χειρισμό της σχισμοειδούς λυχνίας Leica

• Κατά την εγκατάσταση και τη χρήση σχισμοειδούς λυχνίας 
προσέχετε ώστε να μην παγιδευτεί κάποιο καλώδιο.

• Κατά την εγκατάσταση προσέχετε ώστε να μανδαλώσει σταθερά 
η ασφάλεια της σχισμοειδούς λυχνίας.

• Τη σχισμοειδή λυχνία επιτρέπεται να χειρίζεται μόνο 
εκπαιδευμένο προσωπικό.

• Κατά το χειρισμό της σχισμοειδούς λυχνίας προσέχετε ώστε 
να μην παγιδευτούν τα δάκτυλά σας.

7.9.2 Τοποθέτηση βάσης προσαρμογέα
	X Ασφαλίστε τον περιστροφικό βραχίονα.
	X Βιδώστε τη βάση προσαρμογέα (2) με τέσσερις βίδες (3) στο 

φορέα οπτικού συστήματος.

2

3

1

7.9.3 Στερέωση της σχισμοειδούς λυχνίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων!
	X Εκτελείτε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στον φορέα 

οπτικού συστήματος πριν από την επέμβαση.
	X Ποτέ μην τοποθετείτε ή αλλάζετε οπτικά εξαρτήματα 

ή προαιρετικά εξαρτήματα πάνω από το χειρουργικό 
πεδίο.
	X Πριν από την επέμβαση, βεβαιωθείτε πως τα οπτικά 

εξαρτήματα και τα προαιρετικά εξαρτήματα έχουν 
τοποθετηθεί σωστά.
	X Για να αλλάξετε εξαρτήματα κατά τη διάρκεια 

επέμβασης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μέχρι να βρεθεί 
εκτός χειρουργικού πεδίου.
	X Πριν από κάθε εγχείρηση, βεβαιωθείτε ότι τα οπτικά 

και προαιρετικά εξαρτήματα έχουν ασφαλιστεί και δεν 
μπορούν να κινηθούν.

Φροντίστε ώστε να μανδαλώσει σταθερά η ασφάλεια.

	X Λύστε τη βίδα σύσφιξης (1) και ωθήστε τη σχισμοειδή λυχνία (5) 
στον οδηγό (6).
	X Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης (1).

Η σχισμοειδής λυχνία τροφοδοτείται με ρεύμα και σήματα ελέγχου 
μέσω του ταχυσυνδέσμου του οδηγού (6).

6

5

4
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Η χρήση της σχισμοειδούς λυχνίας επιτρέπεται μόνο σε 
συνδυασμό με έναν αντικειμενικό φακό (10445937) με 
απόσταση εργασίας (WD) 200 mm.

	X Συνδέστε το τριπολικό φις του διπλού καλωδίου στην πρίζα για 
την εξωτερική τροφοδοσία (4) του φορέα οπτικού συστήματος.
	X Συνδέστε το πενταπολικό φις του διπλού καλωδίου στην πρίζα 

OCF (3) του φορέα οπτικού συστήματος (βλ. κεφάλαιο 6.2).

Φροντίστε ώστε να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμος ένας 
εφεδρικός λαμπτήρας 50 W.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!
	X Το περίβλημα και το κάλυμμα του λαμπτήρα μπορεί να 

ζεσταθούν πολύ κατά τη λειτουργία.

7.9.4 Ρύθμιση σχισμοειδούς λυχνίας
	X Μετακινήστε τη σχισμοειδή λυχνία στη μεσαία θέση, 

χρησιμοποιώντας τον ποδοδιακόπτη.

Αναθέστε στους ποδοδιακόπτες που χρησιμοποιείτε τις 
λειτουργίες Slitlamp left και Slitlamp right, για να 
μετακινείτε με αυτά τα δύο πλήκτρα τη σχισμοειδή λυχνία 
προς τα δεξιά (Slitlamp right) ή προς τα αριστερά (Slitlamp 
left).

	X Στρέψτε το πρίσμα (2) στη μεσαία θέση.
	X Στρέψτε το πρίσμα στις δύο τελικές θέσεις (1), (3) και επιλέξτε τη 

μεγέθυνση έτσι, ώστε η σχισμή να παραμένει δεξιά και αριστερά 
εντός του οπτικού πεδίου.

Η πλάγια μετατόπιση και στις δύο τελικές θέσεις (1), (3) του 
πρίσματος, δεν θα πρέπει να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ως 
προς τη σχισμοειδή λυχνία και το όριο του διαφράγματος.

1 2 3

Στο έλασμα υπάρχουν δεξιά και αριστερά δύο ασφαλιζόμενοι 
αναστολείς (1) που μπορούν να ρυθμίζονται μεμονωμένα 
από τον ιατρό. Φτάνοντας στον αναστολέα, παρακάμψτε τον, 
πατώντας τον ποδοδιακόπτη ξανά.

1

7.9.5 Χειρισμός έκτακτης ανάγκης
Σε περίπτωση που ο κινητήριος μηχανισμός του πρίσματος δεν 
λειτουργεί, το πρίσμα μπορεί να μετακινηθεί επίσης με το χέρι.

7.9.6 Αποσυναρμολόγηση της σχισμοειδούς 
λυχνίας

Κατά την αποσυναρμολόγηση της σχισμοειδούς λυχνία 
λάβετε υπόψη ότι οι δύο αναστολείς πρέπει να βρίσκονται 
στην κατώτατη θέση.

7.9.7 Τοποθέτηση σχισμοειδούς λυχνίας Leica

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης από κινούμενα μέρη!
Τα μηχανοκίνητα εξαρτήματα της σχισμοειδούς λυχνίας 
μπορούν να παγιδεύσουν δάκτυλα ή τον καρπό όταν δεν 
γίνεται σωστή χρήση.
	X Κατά το χειρισμό της σχισμοειδούς λυχνίας προσέχετε 

ώστε να μην συνθλιβούν τα δάκτυλά σας.

	X Για να ενεργοποιήσετε τη σχισμοειδή λυχνία, πατήστε το 
μεταγωγέα OttoFlex/σχισμοειδής λυχνία (5) στο φορέα οπτικού 
συστήματος (βλ. κεφάλαιο 6.2 ).
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7.9.8 Ρύθμιση φωτεινότητας της σχισμοειδούς 
λυχνίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος οφθαλμικού τραυματισμού! 
Η ένταση της φωτεινής πηγής της σχισμοειδούς λυχνίας 
ενδέχεται να είναι υπερβολική για τον ασθενή.
	X Ενεργοποιείτε τη σχισμοειδή λυχνία με μειωμένη 

φωτεινότητα.
	X  Αυξάνετε αργά τη φωτεινότητα έως ότου ο χειρουργός 

αποκτήσει μία ιδανικά φωτιζόμενη εικόνα.

	X Με τη λειτουργία OttoFlex ON/OFF στον ποδοδιακόπτη, 
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη σχισμοειδή λυχνία.
	X Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, πατήστε τα κουμπιά  

 ή  ή πατήστε απευθείας τη μπάρα ρύθμισης 
φωτεινότητας του "Slitlamp".

Αν πατήσετε το κουμπί  ή , τότε η τιμή της 
φωτεινότητας αλλάζει σε βήματα του 1. Αν πατήσετε 
παρατεταμένα τα κουμπιά, τότε οι τιμές αλλάζουν σε βήματα 
των 2 μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη ή στην ελάχιστη τιμή ή 
μέχρι να σταματήσετε να πατάτε τα κουμπιά.

	X Η φωτεινότητα της σχισμοειδούς λυχνίας αλλάζει και μέσω ενός 
συνδεδεμένου ποδοδιακόπτη με τη λειτουργία OttoFlex +/–.

7.9.9 Μετακίνηση της σχισμοειδούς λυχνίας
	X Αναθέστε στους ποδοδιακόπτες που χρησιμοποιείτε τις 

λειτουργίες Slitlamp left και Slitlamp right, για να μετακινείτε με 
αυτά τα πλήκτρα τη σχισμοειδή λυχνία προς τα δεξιά (Slitlamp 
right) και προς τα αριστερά (Slitlamp left).

ή
	X Μετακινείτε τη σχισμοειδή λυχνία προς τα αριστερά ή προς τα 

δεξιά με το χειροδιακόπτη (1).

1

2

7.9.10 Ρύθμιση εύρους της σχισμής
Με το μοχλό (2) στο περίβλημα του λαμπτήρα της σχισμοειδούς 
λυχνίας μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της σχισμής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της σχισμής από 0,01 έως 
14 mm. Το ύψος της σχισμής είναι 14 mm.

7.9.11 Σύνδεση του Oculus SDI

21

	X Συνδέστε το βύσμα του SDI στην πρίζα (2) της σχισμοειδούς 
λυχνίας.
	X Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη (1) για να πραγμα-

τοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στο SDI και τη σχισμοειδή λυχνία.

7.9.12 Αποστειρωμένα καλύμματα για το σωλήνα 
σχισμής

Ο σωλήνας σχισμής της σχισμοειδούς λυχνίας μπορεί να προστατευ-
θεί με το αποστειρωμένο κάλυμμα (3) και ο μοχλός για τη ρύθμιση 
του εύρους της σχισμής με το αποστειρωμένο κάλυμμα (4).

3

4
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7.9.13 Πρόκληση φωτοτοξικής βλάβης στον αμφι-
βληστροειδή χιτώνα κατά την οφθαλμολογική 
χειρουργική επέμβαση (σχισμοειδής λυχνία)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δυνητική οφθαλμική βλάβη λόγω παρατεταμένης 
υπερβολικής διάρκειας ακτονοβόλησης!
Το φως αυτού του οργάνου είναι δυνητικά επιβλαβές. Ο κίνδυ-
νος οφθαλμικής βλάβης αυξάνεται με τη διάρκεια της έκθεσης.
	X Μην υπερβαίνετε τις ενδεικτικές για τον κίνδυνο τιμές 

κατά την ακτινοβόληση. 
Ακτινοβόληση με αυτό το όργανο στη μέγιστη ισχύ  
εξόδου για διάστημα άνω των 2,8 min έχει ως αποτέλε-
σμα την υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής κινδύνου.

Στον ακόλουθο πίνακα παρέχεται η επιτρεπτή διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης και η ενδεχόμενη παράτασή της με μείωση 
του εύρους σχισμής:

Εύρος σχισμής [mm] Χρόνος [s]

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

	X Προφυλάξτε τον ασθενή με:
• Μικρά διαστήματα φωτισμού
• Ρύθμισης χαμηλής φωτεινότητας
	X Σβήνετε το φως κατά τα διαλείμματα της επέμβασης.

Σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση φωτισμού στο μικρότερο 
δυνατό βαθμό που απαιτείται για την εκάστοτε επέμβαση.

Βρέφη, ασθενείς με αφακία, στους οποίους ο οφθαλμικός φακός έχει 
αντικατασταθεί από τεχνητό με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία 
ή μικρά παιδιά και άτομα με οφθαλμολογικές παθήσεις διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο.
Εκτός αυτού, ο κίνδυνος αυξάνεται αν ο προς θεραπεία ή προς επέμ-
βαση ασθενής εκτέθηκε στο φωτισμό από το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο 
οφθαλμολογικό όργανο που χρησιμοποιεί φωτεινή, ορατή πηγή 
φωτός, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν διενερ-
γήθηκε έλεγχος του ματιού με φωτογράφηση του αμφιβληστροειδούς.

Η απόφαση για την ένταση φωτός που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να 
λαμβάνεται εξατομικευμένα για το εκάστοτε περιστατικό. Σε κάθε 
περίπτωση, ο χειρουργός θα πρέπει να αποφασίσει για την ένταση 
φωτός λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους. 
Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ενδέχεται να τραυματιστεί, παρ' όλες 
τις ενέργειες για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου από 
χειρουργικά μικροσκόπια.

Η φωτοχημική βλάβη του αμφιβληστροειδούς αποτελεί πιθανή 
επιπλοκή της χρήσης ιδιαίτερα φωτεινού φωτός, το οποίο είναι 
αναγκαίο για την οπτικοποίηση δομών του οφθαλμού κατά τη 
διάρκεια δύσκολων οφθαλμολογικών επεμβάσεων.

7.10 Ευρυγώνιο σύστημα 
παρατήρησης (π.χ. Oculus) 

	X Εγκαταστήστε το SDI μεταξύ προσαρμογέα βοηθού 0° και 
διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης (μόνο στο Leica M844).
	X Συνδέστε το 7-πολικό φις του καλωδίου ελέγχου SDI (10448163) 

στην πρίζα OCF στο φορέα οπτικού συστήματος.
	X Εισάγετε το φις του καλωδίου παροχής τάσης SDI (10448162),  

με τους 5 ακροδέκτες, στην πρίζα CAN του φορέα οπτικού 
συστήματος.

	X Βιδώστε σφικτά τον προσαρμογέα BIOM στην κάτω πλευρά του 
φορέα οπτικού συστήματος.
	X Λύστε τη βίδα σύσφιξης, ωθήστε το BIOM μέσα στον οδηγό και 

σφίξτε τη βίδα σύσφιξης.

Μπορείτε να ελέγχετε το ευρυγώνιο σύστημα παρατήρησης 
με τη βοήθεια του ποδοδιακόπτη Leica, αναθέτοντας τις 
λειτουργίες OCF1, BIOM Focus + και BIOM Focus –: 
Inverter on/off  OCF1 pulse 
BIOM Focus up  BIOM Focus + 
BIOM Focus down  BIOM Focus –

 Επιλέγοντας τη λειτουργία "XY Reverse + OCF1" 
ενεργοποιείται το ευρυγώνιο σύστημα παρατήρησης και 
παράλληλα αντιστρέφεται η κατεύθυνση μετακίνησης ΧΥ.
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Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
λειτουργίας του κατασκευαστή OCULUS (SDI/BIOM = Σήματα 
της OCULUS).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος οφθαλμικού τραυματισμού! 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του ασθενούς από την 
αλλαγή της απόστασης εργασίας μέσω ηλεκτρομηχανικής 
μετάθεσης της βάσης οροφής, σε περίπτωση που η απόσταση 
εργασίας μειωθεί κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή 
των 140 mm λόγω χρήσης προαιρετικών εξαρτημάτων (π.χ. 
ευρυγώνιων συστημάτων παρατήρησης).
	X Δεν επιτρέπεται η χρήση της λειτουργίας ποδοδιακόπτη 

για την άνοδο και την κάθοδο της οροφής βάσης σε 
συνδυασμό με προαιρετικά εξαρτήματα που μειώνουν 
την απόσταση εργασίας κάτω από την ελάχιστη 
επιτρεπόμενη τιμή των 140 mm.
	X Βεβαιωθείτε πριν από ανοδικές/καθοδικές κινήσεις, πως 

δεν υπάρχουν εμπόδια στο χώρο της διαδρομής.

7.11 Ρυθμίσεις στη βάση (F40, CT40)
7.11.1 Εξισορρόπηση περιστροφικού βραχίονα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Ύστερα από κάθε μετατροπή, εξισορροπείτε το 

χειρουργικό μικροσκόπιο στον περιστροφικό βραχίονα.

1 2

	X Απελευθερώστε τον περιστροφικό βραχίονα (βλέπε παρακάτω).
	X Πιάστε το μικροσκόπιο από τις χειρολαβές.
	X Γυρίστε μία χειρολαβή για την απελευθέρωση των φρένων (All 

Brakes).
	X Ελέγξτε αν το μικροσκόπιο ανέρχεται ή βυθίζεται αυτόνομα.

Το μικροσκόπιο βυθίζεται:
	X Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί (1) δεξιόστροφα.

Το μικροσκόπιο ανέρχεται:
	X Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί (1) αριστερόστροφα.

7.11.2 Ακινητοποίηση περιστροφικού βραχίονα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ακινητοποιείτε πάντοτε τον περιστροφικό βραχίονα: 

• κατά τη μεταφορά του μικροσκοπίου 
• κατά την αλλαγή εξαρτημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανεξέλεγκτη ανατροπή εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο!
	X Κρατήστε γερά τις χειρολαβές, πριν ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία "All Brakes".

	X Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης (2) και φέρτε τον σε κατακόρυφη 
θέση.
	X Πιάστε και γυρίστε τη μία ή και τις δύο χειρολαβές, για να λύσετε 

τα φρένα (All Brakes).
	X Μετακινήστε πάνω κάτω τον περιστροφικό βραχίονα, μέχρι να 

ασφαλίσει η ασφάλεια μεταφοράς.
Ο περιστροφικός βραχίονας ακινητοποιείται.

7.11.3 Απελευθέρωση περιστροφικού βραχίονα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανεξέλεγκτη ανατροπή εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο!
	X Κρατήστε γερά τις χειρολαβές, πριν ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία "All Brakes".

	X Πιάστε και γυρίστε μια χειρολαβή, για να απελευθερώσετε τα 
φρένα.
	X Τραβήξτε ταυτόχρονα το μοχλό ασφάλισης και φέρτε τον σε 

οριζόντια θέση. 
Ο περιστροφικός βραχίονας έχει απελευθερωθεί.

Ίσως χρειαστεί να εξισορροπήσετε εκ νέου τον περιστροφικό 
βραχίονα.
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7.11.4 Απελευθέρωση των φρένων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X  Εκτελέστε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στη βάση 

πριν από την επέμβαση.
	X Απομακρύνετε το μικροσκόπιο από το χειρουργικό πεδίο 

προκειμένου να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης.
	X Οι μετατροπές (αλλαγή εξαρτημάτων) στο μικροσκόπιο 

πρέπει να γίνονται πάντοτε πριν από την επέμβαση.
	X Οι μετατροπές πρέπει να γίνονται πάντοτε με τον 

περιστροφικό βραχίονα ακινητοποιημένο.
	X Μην ενεργοποιείτε τις χειρολαβές ή τον τηλεχειρισμό 

των φρένων αν δεν έχει προηγηθεί εξισορρόπηση.

1

2

Αν το λύσιμο των φρένων δεν έχει ρυθμιστεί εξατομικευμένα 
για τον τρέχοντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται με 
περιστροφή των χειρολαβών, ως εξής:

	X Περιστρέψτε προς τα πίσω (2) και κρατήστε: Μερικό λύσιμο των 
φρένων
	X Περιστρέψτε προς τα εμπρός (1) και κρατήστε: Λύσιμο όλων των 

φρένων

Στο μενού "User Settings" μπορείτε να αναθέσετε στις 
χειρολαβές ως και 4 εξατομικευμένες λειτουργίες για κάθε 
χρήστη. Τουλάχιστον μία φορά πρέπει να έχει επιλεγεί η 
λειτουργία "All Brakes" (βλ.κεφάλαιο 9.4.8).

Το λύσιμο των φρένων μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη 
βοήθεια τηλεχειριστηρίου.
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	X Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απελευθέρωσης 
φρένων του τηλεχειριστηρίου.

Όλα τα φρένα της βάσης έχουν λυθεί.

7.11.5 Άνοδος και κάθοδος της βάσης οροφής 
CT40

Η βάση οροφής CT40 μπορεί να ανέλθει και να κατέλθει ηλεκτροκί-
νητα. Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες αυτές με τα πλήκτρα του 
τηλεχειριστηρίου.
Φέρετε τον τηλεσκοπικό βραχίονα στο επιθυμητό ύψος:

	X Πλήκτρο "Πάνω":  Ανύψωση 
τηλεσκοπικής στήλης.

	X Πλήκτρο "Κάτω":  Βύθιση της 
τηλεσκοπικής στήλης.

1 2

Σε συνεχή λειτουργία, το τηλεσκόπιο επιτρέπεται να 
λειτουργεί έως και 1 λεπτό για κάθε 10 λεπτά. Έπειτα από 2 
λεπτά αδιάκοπης λειτουργίας, ο ενσωματωμένος διακόπτης 
θερμοκρασίας διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα της 
βάσης οροφής CT40.

Εάν το πλήκτρο "Πάνω" ή "Κάτω" κολλήσει, γυρίστε τον 
διακόπτη στην αντίθετη κατεύθυνση για να διακόψετε την 
κίνηση. 
Εάν πατήσετε τα πλήκτρα "Πάνω" και "Κάτω" ταυτόχρονα, 
θα διακοπεί η κίνηση του κινητήρα.

7.11.6 Δοκιμή λειτουργίας διακοπής έκτακτης 
ανάγκης της βάσης οροφής CT40

	X Μετακινήστε τη βάση CT40 προς τα κάτω.
	X Πατήστε τα πλήκτρα "Πάνω" και "Κάτω" ταυτόχρονα.

Η βάση CT40 πρέπει να ακινητοποιηθεί.
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7.12 Ρυθμίσεις στη βάση F20
7.12.1 Απελευθέρωση περιστροφικού βραχίονα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Ύστερα από κάθε μετατροπή, εξισορροπείτε το 

χειρουργικό μικροσκόπιο στον περιστροφικό βραχίονα.

	X Κρατήστε το μικροσκόπιο σταθερά.
	X Τραβήξτε τον μοχλό ακινητοποίησης (1) και περιστρέψτε τον σε 

κατακόρυφη θέση.
Ο περιστροφικός βραχίονας έχει απελευθερωθεί.

1

1

3

2

7.12.2 Εξισορρόπηση περιστροφικού βραχίονα
	X Ελέγξτε αν το μικροσκόπιο κινείται αυτόνομα.

Το μικροσκόπιο βυθίζεται:
	X Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί (2) δεξιόστροφα.

Το μικροσκόπιο ανέρχεται:
	X Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί (2) αριστερόστροφα.

7.12.3 Ρύθμιση φρένων άρθρωσης
Όλες οι αρθρώσεις και η βάση του μικροσκοπίου είναι εξοπλισμένες 
με φρένα άρθρωσης, με ρυθμιζόμενη αντίσταση ώστε η άρθρωση 
να μετακινείται με μεγαλύτερη ευκολία ή δυσκολία.

Ρύθμιση ώστε η άρθρωση να μετακινείται με ευκολία: 
	X Απελευθερώστε το μαύρο κουμπί φρένου (3).

Ρύθμιση ώστε η άρθρωση να μετακινείται με δυσκολία: 
	X Ενεργοποιήστε το μαύρο κουμπί φρένου (3).

7.12.4 Ακινητοποίηση περιστροφικού βραχίονα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ακινητοποιείτε πάντοτε τον περιστροφικό βραχίονα: 

• κατά τη μεταφορά του μικροσκοπίου 
• κατά την αλλαγή εξαρτημάτων.

	X Ρυθμίστε τον περιστροφικό βραχίονα περίπου σε οριζόντια 
θέση.
	X Περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης σε οριζόντια θέση.
	X Μετακινήστε τον περιστροφικό βραχίονα προς τα επάνω και 

προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει ο μοχλός ασφάλισης.
Ο περιστροφικός βραχίονας ακινητοποιείται.

7.13 Τοποθέτηση στη χειρουργική 
τράπεζα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της καθοδικής κίνησης του 
χειρουργικού μικροσκοπίου.
	X Εκτελέστε όλες τις εργασίες και τις ρυθμίσεις στη βάση 

πριν από την επέμβαση. 
	X Μην εξισορροπείτε το μικροσκόπιο και μην αλλάζετε 

ποτέ τα εξαρτήματά του όσο βρίσκεται πάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων, ακινητοποιείτε 

πάντοτε το M844. 
	X Εξισορροπήστε το M844 μετά την αλλαγή εξαρτημάτων. 
	X Μην λύνετε τα φρένα αν δεν έχει προηγηθεί 

εξισορρόπηση. 
	X Για να αλλάξετε εξαρτήματα κατά τη διάρκεια 

επέμβασης, περιστρέψτε το μικροσκόπιο μέχρι να βρεθεί 
εκτός χειρουργικού πεδίου.
	X Ποτέ μην εκτελείτε την εξισορρόπηση πάνω από τον 

ασθενή.
	X Βλέπε υποδείξεις ασφαλείας στο εγχειρίδιο οδηγιών 

χρήσης.
	X Μην χρησιμοποιείτε την άνοδο/κάθοδο της βάσης 

οροφής όταν το μικροσκόπιο βρίσκεται πάνω από τον 
ασθενή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στο χειρουργικό μικροσκόπιο M844 λόγω μη 
ελεγχόμενης κλίσης.
	X Κρατάτε σταθερά τη χειρολαβή όταν λύνετε το φρένο.
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Το M844 μπορεί να τοποθετηθεί με ευκολία στη χειρουργική 
τράπεζα και προσφέρει πολλές δυνατότητες τοποθέτησης για 
επεμβάσεις στο κεφάλι ή στη σπονδυλική στήλη.
Το M844 προσφέρει αυτή τη μεγάλη ποικιλία θέσεων χάρη στο 
σύστημα του αρκετά μακρύ και υψηλού βραχίονα.
	X Φέρετε τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica M844 F40 και 

Leica M844 F20 στη θέση μεταφοράς (βλέπε κεφάλαιο 7.1).
	X Λύστε τα ποδόφρενα (βλέπε κεφάλαιο 7.1).
	X Χρησιμοποιήστε τον χειρολισθήρα για να μετακινήσετε το M844 

χειρουργικό μικροσκόπιο προσεκτικά πάνω από τη χειρουργική 
τράπεζα προς την επιθυμητή θέση για την επέμβαση.

Επιλογές τοποθέτησης

• Όλες οι θέσεις είναι επίσης εφικτές ως κατοπτρικά 
αντίθετες θέσεις.

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τρόπο που το 
εύρος κίνησης να είναι επαρκές για τις προβλεπόμενες 
εργασίες.

	X Ασφαλίστε το ποδόφρενο.
	X Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη στη βάση και τοποθετήστε τον.
	X Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη βάση.
	X Συνδέστε τον αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης στη βάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
	X  Συνδέετε το M844 χειρουργικό μικροσκόπιο μόνο σε 

πρίζα με γείωση.

7.14 Τοποθέτηση των 
αποστειρωμένων χειριστηρίων 
και του αποστειρωμένου 
καλύμματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης.
	X Χρησιμοποιείτε πάντοτε το M844 με αποστειρωμένα 

χειριστήρια και ένα αποστειρωμένο κάλυμμα.

7.14.1 Καλύμματα για περιστροφικά κουμπιά

Χρησιμοποιείτε αυτά τα καλύμματα ακόμα και όταν 
χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα καλύμματα μιας χρήσης. 
Έτσι είναι πιο εύκολο να πιάσετε τα χειριστήρια.

Τα απεικονιζόμενα χειριστήρια μπορούν να εφοδιαστούν με λαβές 
και καλύμματα που μπορούν να αποστειρωθούν με ατμό.

1

2
3

4

5

6

1 Ρυθμιστικός τροχός απόστασης ματιών
2 Χειροκίνητος μηχανισμός κίνησης μεγέθυνσης έκτακτης 

ανάγκης
3 Διάφραγμα ίριδας OttoFlex™
4 Χειρολαβές
5 Περιστροφικό κουμπί για ρύθμιση ακριβείας εστίασης
6 Περιστροφικό κουμπί ρυθμιστικού κλίσης

	X Τοποθετήστε καλύμματα που μπορούν να αποστειρωθούν 
με ατμό και στα προαιρετικά εξαρτήματα (εάν υπάρχουν).

7.14.2 Κάλυμμα για ποδοδιακόπτη

Προστατέψτε τον ποδοδιακόπτη από τη σκόνη, 
τοποθετώντας τον σε πλαστική σακούλα.

7.14.3 Αποστειρωμένο κάλυμμα βάσης

Χρησιμοποιείτε μόνο τα ελεγμένα στείρα καλύμματα Leica 
που ορίζονται στην ενότητα "Προαιρετικά εξαρτήματα".

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος μόλυνσης.
	X Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί  
ενδεχόμενη επαφή του αποστειρωμένου καλύμματος 
με μη αποστειρωμένα αντικείμενα.
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	X Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "All Brakes" στη χειρολαβή και 
εκτείνετε το σύστημα βραχίονα.
	X Φορέστε αποστειρωμένα γάντια.
	X  Τοποθετήστε όλα τα αποστειρωμένα χειριστήρια.
	X Αποσυσκευάστε προσεκτικά το αποστειρωμένο κάλυμμα και 

τοποθετήστε το πάνω από το M844 χειρουργικό μικροσκόπιο 
μέχρι το σύστημα βραχίονα.
	X Σφηνώστε το προστατευτικό τζάμι (προαιρετικό) στον 

αντικειμενικό φακό.
	X Μην σφίγγετε το αποστειρωμένο κάλυμμα πολύ σφιχτά με τις 

παρεχόμενες ταινίες. Πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο που 
δεν δημιουργεί περιορισμούς στις κινήσεις.
	X Ελέγξτε τα περιθώρια των κινήσεων.

Εφαρμόστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
αποστειρωμένου καλύμματος.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το κάλυμμα με ένα προστατευτικό 
τζάμι.

7.14.4 Τοποθέτηση του προστατευτικού τζαμιού 
στον αντικειμενικό φακό

	X Τοποθετήστε το αποστειρωμένο προστατευτικό τζάμι στον 
φορέα οπτικού συστήματος έτσι ώστε τα διακριτικά συστήματα 
πάνω στο M844 (1) και στο προστατευτικό τζάμι (2) να είναι 
ευθυγραμμισμένα.

a

b

1

2

	X Εισαγάγετε το προστατευτικό τζάμι προς τα πάνω στη βάση 
μπαγιονέτ στην κατεύθυνση (α).
	X Περιστρέψτε το προστατευτικό τζάμι στην κατεύθυνση (β) μέχρι 

να ασφαλίσει.

7.15 Έλεγχος λειτουργίας
Ανατρέξτε στον κατάλογο των σημείων προς έλεγχο πριν 
από τη θέση σε λειτουργία στο κεφάλαιο 15.1.
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8 Χειρισμός
8.1 Ενεργοποίηση του μικροσκοπίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενή.
	X Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά  

τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.
	X Μην αποσυνδέετε το σύστημα κατά τη διάρκεια 

χειρουργικής επέμβασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.
	X Συνδέετε το M844 χειρουργικό μικροσκόπιο μόνο σε 

πρίζα με γείωση.
	X Χρησιμοποιείτε το σύστημα μόνο όταν βρίσκεται σε 

ενδεδειγμένη κατάσταση (με εγκαταστημένα όλα τα 
καλύμματα και τις θυρίδες κλειστές).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού των οφθαλμών λόγω δυνητικά 
επικίνδυνης οπτικής υπέρυθρης και υπεριώδους 
ακτινοβολίας.
	X Μην κοιτάζετε τον χειρουργικό λαμπτήρα.
	X Ελαχιστοποιήστε την ακτινοβόληση στους οφθαλμούς 

ή στο δέρμα.
	X Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας.

1

	X Συνδέστε το μικροσκόπιο σε γειωμένη πρίζα.
	X Μην τοποθετείτε το μικροσκόπιο κατά τρόπο που καθιστά 

δύσκολο τον χειρισμό της συσκευής αποσύνδεσης, δηλαδή του 
βύσματος τροφοδοσίας.
	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο γυρίζοντας τον διακόπτη 

τροφοδοσίας (1) στον οριζόντιο βραχίονα.
Κατά την ενεργοποίηση του χειρουργικού μικροσκοπίου 
φορτώνονται οι ρυθμίσεις του τελευταίου ενεργού χρήστη.
Το μικροσκόπιο είναι έτοιμο για λειτουργία μόλις ενεργοποιηθεί 
ο κύριος φωτισμός.

Σε περίπτωση ακούσιας διακοπής ρεύματος μικρής 
διάρκειας (<20 ± 5 δευτερόλεπτα), το μικροσκόπιο 
διενεργεί τη διαδικασία ταχείας εκκίνησης Fast-Start-Up:
• Όλοι οι κινητήρες βρίσκονται στις προηγούμενές τους 

θέσεις.
• Διατηρούνται όλες οι ρυθμίσεις φωτισμού.
• Ενδεχομένως αποκαθίσταται η κατάσταση XY-reverse.
• Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία StepCycle™, βρίσκεται στο 

βήμα 0 (βλέπε κεφάλαιο 9.5).
• Η λειτουργία ταχείας εκκίνησης απενεργοποιείται από το 

μενού "Service".

Στην κατάσταση χειρουργικής λειτουργίας, στη γραμμή 
κατάστασης προβάλλονται ανά πάσα στιγμή ο τρέχων 
χρήστης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με το που 
βρίσκεστε στο μενού.

Auto Reset

Όταν μετά την επέμβαση μετακινήσετε τον περιστροφικό βραχίονα 
προς τα πάνω, στην τελική του θέση, ενεργοποιείται η λειτουργία 
Auto Reset:
• Όλα τα μοτέρ – ζουμ, εστίαση και XY μετακινούνται στις θέσεις 

επαναφοράς.
• Ο κινητήρας κλίσης δε μετακινείται.
• Φορτώνονται εκ νέου οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρήστη.
• Απενεργοποιείται ο φωτισμός.

Εάν μετακινήσετε και πάλι το M844 Leica προς τα κάτω, επάνω από 
το χειρουργικό πεδίο, ενεργοποιείται ο φωτισμός, και το M844 Leica 
είναι αμέσως έτοιμο για λειτουργία.
Ο τεχνικός σέρβις της Leica μπορεί να απενεργοποιήσει αυτήν τη 
λειτουργία.
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8.2 Τοποθέτηση μικροσκοπίου 

4
1

2

3

8.2.1 Προσεγγιστική τοποθέτηση
	X Κρατήστε το μικροσκόπιο και από τις δύο λαβές (2).
	X Γυρίστε μία χειρολαβή για την απελευθέρωση των φρένων 

(All Brakes).
	X Τοποθετήστε το μικροσκόπιο και αφήστε τη χειρολαβή.

• Τα φρένα μπορούν επίσης να λυθούν με τον τηλεχειρισμό 
των φρένων (βλέπε κεφάλαιο 7.11.4).

• Επίσης, ανατρέξτε στην παράγραφο "Απασφάλιση 
φρένων" κεφάλαιο 7.11.4.

• Στο μικροσκόπιο Leica M844 F20 ρυθμίστε τα φρένα 
άρθρωσης σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες  
σας και το βάρος των προαιρετικών εξαρτημάτων,  
βλ. κεφάλαιο 14.13).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στο χειρουργικό μικροσκόπιο M844 λόγω μη 
ελεγχόμενης κλίσης.
	X Κρατάτε σταθερά τη χειρολαβή όταν λύνετε το φρένο.

8.2.2 Τοποθέτηση ακριβείας
	X Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο (1) του ποδοδιακόπτη για τον 

χειρισμό του μηχανισμού κίνησης X/Y και την τοποθέτηση του 
μικροσκοπίου.

• Πατώντας το πλήκτρο "Reset" ή τα πλήκτρα "Reset" (4) 
στη μονάδα ελέγχου, πραγματοποιείται επιστροφή στη 
μεσαία θέση.

• Μπορείτε να αναθέσετε στον ποδοδιακόπτη τη 
λειτουργία "XY Reverse" για να αντιστρέψετε την 
κατεύθυνση κίνησης XY.

• Στην οθόνη του μενού "Speed" αλλάζετε την ταχύτητα 
μετακίνησης των κινητήρων ΧΥ.

• Αυτή η τιμή μπορεί να αποθηκευτεί για κάθε επιμέρους 
χρήστη (βλ. σελίδα 39).

8.2.3 Ρύθμιση κλίσης
	X Στρέψτε και κρατήστε το περιστρεφόμενο κουμπί (3) ρύθμισης 

της κλίσης στην επιθυμητή κατεύθυνση.
Το μικροσκόπιο κλίνει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

• Το μικροσκόπιο μπορεί να κλίνει κατά 15° προς τα 
εμπρός και κατά 50° προς τα πίσω.

• Πατώντας το πλήκτρο "Reset" στη μονάδα ελέγχου, 
το μικροσκόπιο επιστρέφει στην αρχική θέση (0°).

8.2.4 Πλήκτρα "Reset"

Τα πλήκτρα "Reset" στον πίνακα 
ελέγχου:

• Αν κάποιος μηχανισμός κίνησης βρίσκεται σε θέση επαναφοράς, 
το αντίστοιχο πλήκτρο "Reset" εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.

• Κατά την κίνηση ενός μηχανισμού κίνησης στη θέση 
επαναφοράς, το αντίστοιχο πλήκτρο "Reset" αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα.

• Πλήκτρο "Reset" γκρι χρώματος υποδηλώνει πως ο αντίστοιχος 
μηχανισμός κίνησης βρίσκεται εκτός της θέσης επαναφοράς.

• Πατώντας το πλήκτρο "Reset All", όλοι οι κινητήρες επιστρέφουν 
στην αρχική τους θέση και οι ρυθμίσεις για τον τρέχοντα χρήστη 
φορτώνονται εκ νέου.
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8.2.5 Ρυθμίσεις μηχανισμών κίνησης
	X Πατήστε το κουμπί "Drive settings" (1) στην επάνω γραμμή 

μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού "Speed".

1

• Στην οθόνη του μενού "Speed" μπορείτε να ρυθμίσετε 
την ταχύτητα κίνησης για κάθε μηχανισμό κίνησης 
ξεχωριστά.
	X Μπορείτε να αλλάξετε τις ταχύτητες των μηχανισμών 

κίνησης κάνοντας κλικ στα κουμπιά  και . 
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ταχύτητα πατώντας 
απευθείας τη μπάρα ενδείξεων.

• Αυτές οι τιμές μπορούν να αποθηκευτούν εξατομικευμένα 
για κάθε χρήστη (βλέπε κεφάλαιο 9.4.3).

8.3 Ρύθμιση μικροσκοπίου
8.3.1 Ρύθμιση φωτεινότητας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπερβολικά έντονο φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα.
	X Λάβετε υπόψη τις προειδοποιητικές υποδείξεις στο 

κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας" κεφάλαιο 3.

Η φωτεινότητα του ενεργού κύριου φωτισμού και του φωτισμού 
Coaxial OttoFlex™ μπορεί να ρυθμιστεί είτε από την οθόνη αφής είτε 
από τον ποδοδιακόπτη.

Από τον ποδοδιακόπτη

Ο κύριος φωτισμός και ο φωτισμός Coaxial OttoFlex™ μπορούν να 
ενεργοποιηθούν, απενεργοποιηθούν και να αλλάξουν φωτεινότητα 
μέσω του ποδοδιακόπτη σύμφωνα με τις λειτουργίες που τους έχουν 
ανατεθεί (βλέπε σελίδα 40).

Από την οθόνη αφής

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα του ενεργού κύριου 
φωτισμού και του φωτισμού OttoFlex™ πατώντας το κουμπί  

 ή  ή πατώντας απευθείας την αντίστοιχη μπάρα ρύθμισης 
φωτεινότητας.
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• Αν πατήσετε το κουμπί  ή , τότε η τιμή της 
φωτεινότητας αλλάζει σε βήματα του 1. Αν πατήσετε 
παρατεταμένα τα κουμπιά, τότε οι τιμές αλλάζουν σε 
βήματα των 2 μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη ή στην 
ελάχιστη τιμή ή μέχρι να σταματήσετε να πατάτε τα 
κουμπιά.

• Αν θέσετε τη φωτεινότητα ενός λαμπτήρα στο μηδέν, 
αυτός απενεργοποιείται.

• Το Leica M844 είναι επίσης εξοπλισμένο με μια δεύτερη 
πηγή φωτός OttoFlex™. συνδυασμένη ισχύς των δύο 
πηγών φωτός περιορίζεται ηλεκτρονικά.

• Αν δεν μπορείτε να αυξήστε τη φωτεινότητα της 
επιθυμητής πηγής φωτός, μειώστε πρώτα τη 
φωτεινότητα της άλλης πηγής φωτός· τότε θα έχετε 
τη δυνατότητα να αυξήσετε τη φωτεινότητα του 
επιθυμητού λαμπτήρα.

Μηχανισμός ταχείας αλλαγής λαμπτήρα

Για τον ενεργό φωτισμό υπάρχει διαθέσιμος μηχανισμός ταχείας 
αλλαγής λαμπτήρα.
	X Αν κατά τη διάρκεια επέμβασης σβήσει ένας λαμπτήρας κύριου 

φωτισμού, χρησιμοποιήστε το δεύτερο λαμπτήρα.
	X Ενεργοποιήστε το δεύτερο λαμπτήρα μετακινώντας το 

μηχανισμό ταχείας αλλαγής λαμπτήρα στην κάτω πλευρά του 
φορέα οπτικού συστήματος.

Στη μονάδα ελέγχου εμφανίζεται το κίτρινο κουμπί "Check". 
Κάνοντας κλικ προβάλλεται η πληροφορία "Check main 
illuminator 1 or 2".
	X Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα μετά την 

επέμβαση (βλέπε κεφάλαιο 11.6).

Φίλτρα

1

Στο περίβλημα του μικροσκοπίου βρίσκονται δύο σχισμές (1), στις 
οποίες μπορείτε να εισάγετε ολισθητήρες φίλτρου.
• Αριστερή υποδοχή φίλτρου:   χρωματικό φίλτρο,  

φίλτρο κοβαλτίου
• Δεξιά υποδοχή φίλτρου:  ειδικά φίλτρα ή διαφράγματα.

Το επίπεδο του φίλτρου απεικονίζεται ευκρινώς στο ίδιο επίπεδο 
όπως και το αντικείμενο.
Το φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία GG420 UV 
είναι ενσωματωμένο. Επιπλέον διατίθενται το φίλτρο προστασίας 
από την υπεριώδη ακτινοβολία "GG475 UV protection filter" και 
το φίλτρο προστασίας "Protection Filter 5×". 
	X Αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου.
	X Ωθήστε τη διαφάνεια φίλτρου με ελαφρά κλίση προς τα επάνω 

μέχρι να ασφαλίσει.
• Η εισαγωγή φίλτρου απενεργοποιεί αυτόματα τον 

φωτισμό OttoFlex™. Στη μονάδα ελέγχου (Main Menu),  
η ράβδος φωτεινότητας για το φωτισμό OttoFlex™ 
μηδενίζεται, η αναγραφή αλλάζει σε "Filter active".

• Η εισαγωγή ολισθητήρα φίλτρου δεν απενεργοποιεί 
τυχόν ενεργή σχισμοειδή λυχνία.

Μετά την αφαίρεση του φίλτρου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ 
νέου το φωτισμό OttoFlex™ μέσω του ποδοδιακόπτη/χειροδιακόπτη 
ή της μονάδας ελέγχου.

8.3.2 Retina Protection
Διάρκεια ακτινοβόλησης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3.5.

1

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Retina Protection 
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης μέσω του ποδοδιακό-
πτη ή της οθόνης αφής (1) της μονάδας ελέγχου. Όταν είναι ενεργο-
ποιημένη η λειτουργία Retina Protection, η ένταση του κύριου φωτι-
σμού μειώνεται στο 10% και η ένταση του OttoFlex μειώνεται στο 
20%. Ο χρήστης μπορεί πάντα να ρυθμίζει την ένταση του φωτός 
κάτω από το κατώφλι. Όταν ο χρήστης απενεργοποιεί τη λειτουργία 
Retina Protection, η ένταση του φωτός επανέρχεται στην προηγού-
μενη ρύθμιση.
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8.4 Ρύθμιση μεγέθυνσης (ζουμ)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση με τον ποδοδιακόπτη ή τη 
μπάρα ρύθμισης "Magnification" στο κύριο μενού της μονάδας 
ελέγχου.

	X Αν πατήσετε τα κουμπιά  ή , τότε η τιμή αλλάζει 
αδιαβάθμητα μέχρι να αφήσετε το κουμπί ή μέχρι να 
επιτευχθούν οι μέγιστες ή οι ελάχιστες τιμές.

	X Στο μενού "Speed" αλλάζετε την ταχύτητα μετακίνησης 
του κινητήρα μεγέθυνσης (βλέπε κεφάλαιο 8.2.5).

8.4.1 Depth Enhancer
Με το πλήκτρο "Depth Enhancer" ενεργοποιείται ένα διάφραγμα 
διπλής ίριδος για την αύξηση του βάθους πεδίου.

Στο υπομενού "Tube Settings" του μενού "User Settings", 
μπορείτε να προκαθορίσετε την κατάσταση του 
διαφράγματος διπλής ίριδος για κάθε χρήστη ξεχωριστά 
ή να την αναθέσετε ως λειτουργία στον ποδοδιακόπτη.

8.4.2 Χειροκίνητη ρύθμιση μεγέθυνσης (ζουμ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Καταστροφή του κινητήρα μεγέθυνσης!
	X Ρυθμίστε χειροκίνητα τη μεγέθυνση, μόνο σε περίπτωση 

ελαττωματικού κινητήρα μεγέθυνσης.

Αν ο κινητήρας μεγέθυνσης παρουσιάσει βλάβη, μπορείτε με το 
περιστροφικό κουμπί (60) στον φορέα οπτικού συστήματος 
να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη μεγέθυνση.
	X Πατήστε το περιστροφικό κουμπί.
	X Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγέθυνση περιστρέφοντας το κουμπί.

8.4.3 Ρύθμιση εστίασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού των οφθαλμών.
	X Ελαχιστοποιήστε την ταχύτητα του κινητήρα εστίασης 

κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης 
αμφιβληστροειδούς.

Μπορείτε να εστιάσετε το μικροσκόπιο με τα πλήκτρα εστίασης του 
ποδοδιακόπτη.

• Στο μενού "Speed" αλλάζετε την ταχύτητα μετακίνησης 
του κινητήρα εστίασης (βλέπε κεφάλαιο 8.2.5).

• Ο κινητήρας εστίασης επιστρέφει στην αρχική του θέση 
(1/3 προς τα πάνω, 2/3 προς τα κάτω), πατώντας τα 
πλήκτρα "Reset" ή "Reset Focus" (βλέπε κεφάλαιο 8.2.4).

• Ο προσαρμογέας βοηθού 0°διαθέτει επίσης ένα κουμπί 
ρύθμισης ακριβείας εστίασης (4) με το οποίο μπορείτε να 
διορθώσετε την εστίαση (βλέπε κεφάλαιο 7.5.1).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Καταστροφή του κινητήρα εστίασης!
	X Αν ο κινητήρας εστίασης παρουσιάσει βλάβη, ρυθμίστε 

την εστίαση χειροκίνητα μετακινώντας τον φορέα οπτικού 
συστήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
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8.5 Θέση μεταφοράς 
Για να μεταφέρετε το Leica M844 F40, φέρτε το πρώτα στη θέση 
μεταφοράς (βλέπε κεφάλαιο 7.1).
• Μεταφορά του M844 F20 (βλέπε κεφάλαιο 7.1.1)
• Μεταφορά του Leica M844 F40 (βλέπε κεφάλαιο 7.1.2)

8.6 Θέση στάθμευσης
	X Επαναφέρετε το μικροσκόπιο στη θέση στάθμευσης μετά 

τη χρήση.

8.6.1 Επιδαπέδιες βάσεις F40 και F20

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κίνδυνος σύγκρουσης!
Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να συγκρουστεί με γειτνιάζοντα 
αντικείμενα, λαμπτήρες ή την οροφή.
	X Φροντίζετε να υπάρχει πάντοτε αρκετός ελεύθερος χώρος.

	X Σπρώξτε το μικροσκόπιο προς το χώρο φύλαξής του, πιάνοντας 
το από τη λαβή, σε θέση μεταφοράς.
	X Πατήστε το ποδόφρενο για να ασφαλίσει.
	X Καλύπτετε το Leica M844 με το προστατευτικό κάλυμμα κατά 

της σκόνης.

8.6.2 Βάση οροφής CT40

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύγκρουσης!
Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να συγκρουστεί με 
γειτνιάζοντα αντικείμενα, λαμπτήρες ή την οροφή.
	X Προτού μετακινήσετε τον περιστροφικό βραχίονα, 

ελέγξτε την περιοχή κινδύνου σύγκρουσης.
	X Μετακινήστε προσεκτικά τη βάση οροφής προς τα 

πάνω, προσέχοντας την οροφή και τους λαμπτήρες.

	X Απομακρύνετε το μικροσκόπιο περιστρέφοντας το βραχίονα.
	X Απομακρύνετε αποστειρωμένα μέρη.
	X Ασφαλίστε τον περιστροφικό βραχίονα.
	X Κλείστε το γενικό διακόπτη στον περιστροφικό βραχίονα.
	X Μετακινήστε τη βάση προς τα πάνω, με το πλήκτρο "Πάνω" στο 

τηλεχειριστήριο.

8.7 Θέση εκτός λειτουργίας του 
χειρουργικού μικροσκοπίου

	X Τερματίστε ενδεχομένως τη διαδικασία καταγραφής στο 
σύστημα τεκμηρίωσης (απώλεια δεδομένων).
	X Φέρτε το χειρουργικό μικροσκόπιο σε θέση μεταφοράς.
	X Κλείστε το γενικό διακόπτη στο χειρουργικό μικροσκόπιο.

9 Οθόνη αφής
9.1 Δομή των μενού

1 2 3 4 5

67  

1 Επεμβατική λειτουργία 
(ρυθμίσεις φωτισμού /
μεγέθυνσης)

2 Επεμβατική λειτουργία 
(ρυθμίσεις μηχανισμών 
κίνησης)

3 Μενού διαμόρφωσης
4 Στατική στήλη μενού 

(παραμένει αμετάβλητη)

5 Εμiφανίζει κείμενα βοήθειας 
για μεμονωμένα ζητήματα 

6 Δυναμική γραμμή κουμπιών
7 Περιοχή ενδείξεων με γραμμή 

κατάστασης

9.2 Ενεργοποίηση του μικροσκοπίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι κινητήρες επιστρέφουν στην αρχική τους θέση
	X Πριν θέσετε σε λειτουργία το M844 Leica, βεβαιωθείτε 

πως δεν υπάρχουν εμπόδια στις διαδρομές των 
κινητήρων XY, μεγέθυνσης και εστίασης. Ο κινητήρας 
κλίσης δε μετακινείται.

	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιό σας πατώντας το γενικό 
διακόπτη στον οριζόντιο βραχίονα.
	X Το μικροσκόπιο είναι έτοιμο για λειτουργία μόλις ενεργοποιηθεί 

ο κύριος φωτισμός.

Κατά την ενεργοποίηση του χειρουργικού μικροσκοπίου 
φορτώνονται οι ρυθμίσεις του τελευταίου ενεργού χρήστη.
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Σε περίπτωση ακούσιας διακοπής ρεύματος μικρής 
διάρκειας (<20 ± 5 δευτερόλεπτα), το μικροσκόπιο 
διενεργεί τη διαδικασία ταχείας εκκίνησης Fast-Start-Up:
• Όλοι οι κινητήρες βρίσκονται στις προηγούμενές τους 

θέσεις.
• Διατηρούνται όλες οι ρυθμίσεις φωτισμούe.
•  Ενδεχομένως αποκαθίσταται η κατάσταση XY reverse.
• Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία StepCycle™, βρίσκεται στο 

βήμα 0 (βλέπε κεφάλαιο 9.5).
• Η λειτουργία ταχείας εκκίνησης απενεργοποιείται από το 

μενού "Service".

Στην κατάσταση χειρουργικής λειτουργίας, στη γραμμή 
κατάστασης προβάλλονται ανά πάσα στιγμή ο τρέχων 
χρήστης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με το που 
βρίσκεστε στο μενού.

9.2.1 Auto Reset
Όταν μετά την επέμβαση μετακινήσετε τον περιστροφικό βραχίονα 
προς τα πάνω, στην τελική του θέση, ενεργοποιείται η λειτουργία 
Auto Reset:
• Όλα τα μοτέρ – ζουμ, εστίαση και XY μετακινούνται στις θέσεις 

επαναφοράς. 
• Ο κινητήρας κλίσης δε μετακινείται.
• Φορτώνονται εκ νέου οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρήστη.
• Απενεργοποιείται ο φωτισμός.

Εάν μετακινήσετε και πάλι το M844 Leica προς τα κάτω, επάνω από 
το χειρουργικό πεδίο, ενεργοποιείται ο φωτισμός, και το M844 Leica 
είναι αμέσως έτοιμο για λειτουργία.

Ο τεχνικός σέρβις της Leica μπορεί να απενεργοποιήσει 
αυτήν τη λειτουργία.

9.2.2 Επιλογή χρήστη
Στις οθόνες μενού "Main" και "Speed" θα βρίσκετε πάντοτε τα 
τέσσερα πλήκτρα "Cataract", "Retina", "Favorite" και "User List" στη 
δυναμική στήλη πλήκτρων.

Οι χρήστες "Cataract" και "Retina" είναι προκαθορισμένα προφίλ 
χρηστών από την Leica.

Μπορείτε να προσαρμόζετε και να αποθηκεύετε τις 
ρυθμίσεις αυτών των προκαθορισμένων προφίλ χρηστών 
κατά βούληση (βλέπε κεφάλαιο 9.4).

Στον χρήστη "Favorite" μπορεί να αντιστοιχιστεί ένα συχνά 
χρησιμοποιούμενο προφίλ χρήστη (βλέπε κεφάλαιο 9.3).

Πατώντας το πλήκτρο "Show Settings" έχετε ανά πάσα 
στιγμή μια συνοπτική παρουσίαση των ρυθμίσεων του 
τρέχοντος χρήστη.

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο "User List" ανοίγει μια δισέλιδη λίστα 
χρηστών, όπου μπορείτε να διαλέξετε μία από τις έως 30 αποθηκεύ-
σιμες θέσεις χρηστών.
	X Με τα πλήκτρα "1–15" και "16–30" εναλλάσσετε τις δύο σελίδες.

Μπορείτε πάντοτε να επεξεργάζεστε τον κατάλογο χρηστών, 
όταν είναι ανοιχτός (βλέπε κεφάλαιο 9.3).

Στην κατάσταση χειρουργικής λειτουργίας, στη γραμμή 
κατάστασης προβάλλονται ανά πάσα στιγμή ο τρέχων 
χρήστης, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με το που 
βρίσκεστε στο μενού.

Με την επιλογή κάποιου χρήστη, εμφανίζεται μια σελίδα 
πληροφοριών για τον επιλεγμένο χρήστη, που σας ενημερώνει 
για τις απαραίτητες ρυθμίσεις του διοφθάλμιου συστήματος 
παρατήρησης και τις τρέχουσες αναθέσεις στον ποδοδιακόπτη.
	X Πατήστε "Continue" (1).

1
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• Βεβαιωθείτε πριν από κάθε επέμβαση πως έχετε επιλέξει 
τον προσωπικό σας χρήστη και εξοικειωθείτε με τη 
διαμόρφωση ποδοδιακόπτη.

• Αν έχετε αναθέσει στον ποδοδιακόπτη τη λειτουργία 
"StepCycle", συνιστούμε τη δοκιμαστική διενέργεια της 
προγραμματισμένης διαδικασίας πριν από την επέμβαση, 
χωρίς την παρουσία ασθενή.

9.3 Επεξεργασία του καταλόγου 
χρηστών

Ανάλογα με την περίσταση, στον κατάλογο χρηστών είναι διαθέσιμες 
διάφορες λειτουργίες.
	X Επιλέγοντας ένα χρήστη, εμφανίζονται στη δυναμική γραμμή 

πλήκτρων οι διαθέσιμες λειτουργίες:

1 2 3 4

Move (1) μετακινεί τον επιλεγμένο χρήστη σε άλλη, 
επιλέξιμη ελεύθερη θέση.

Set Favorite (2) Επιλέξτε έναν χρήστη από τον κατάλογο 
χρηστών, του οποίου οι ρυθμίσεις επιθυμείτε να 
φορτώνονται απευθείας με πίεση του πλήκτρου 
"Favorite" από τα μενού "Main" ή "Speed".

Delete (3) Διαγράφει τον επιλεγμένο χρήστη. Για την 
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, πιέστε 
"Confirm".

Rename (4) Μετονομάζει έναν υφιστάμενο χρήστη. 
Οι ρυθμίσεις του χρήστη, ωστόσο, παραμένουν 
αμετάβλητες.

Συνιστούμε να αποφύγετε τη διαμόρφωση ρυθμίσεων 
χρήστη και την επεξεργασία της λίστας χρηστών κατά τη 
διάρκεια επέμβασης.

9.4 Διαμόρφωση χρηστών 
(μενού User Settings)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις χρηστών.

1 2 3 4

Load (1) Φορτώνει τις ρυθμίσεις ενός υπάρχοντος 
χρήστη, τις οποίες μπορείτε να 
τροποποιήσετε.

New User (2) Δημιουργεί έναν νέο χρήστη με "κενές" 
ρυθμίσεις.

New (Cataract) (3) Δημιουργεί έναν νέο χρήστη με τις 
ρυθμίσεις "Cataract", τις οποίες μπορείτε 
να τροποποιήσετε.

New (Retina) (4) Δημιουργεί έναν νέο χρήστη με τις 
ρυθμίσεις "Retina", τις οποίες μπορείτε 
να τροποποιήσετε.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε έναν χρήστη από το 
επεμβατικό μενού. Αν επιθυμείτε να διατηρήσετε τις 
τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο "Save" (το οποίο 
εμφανίζεται μόλις αλλάξετε τις αρχικές ρυθμίσεις του 
τρέχοντος χρήστη), είτε για τον τρέχοντα χρήστη ("Save as 
Current") είτε για έναν νέο χρήστη ("Save as New").

9.4.1 Αποθήκευση ρυθμίσεων χρήστη
	X Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Save".
	X Επιλέξτε μια κενή θέση στη λίστα χρηστών, στην οποία θα 

τοποθετηθεί ο χρήστης. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τη 
λίστα χρηστών εκ των προτέρων.
	X Πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα χρήστη.
	X Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Save", για να αποθηκεύσετε το χρήστη 

με το όνομα που εισαγάγατε, στην επιθυμητή θέση της λίστας.
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9.4.2 Ρύθμιση των αρχικών τιμών φωτισμού
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τις αρχικές τιμές για τον 
κύριο φωτισμό, τον φωτισμό OttoFlex™ και τη μεγέθυνση.
	X Αν πατήσετε το κουμπί  ή , τότε οι τιμές αλλάζουν σε 

βήματα του 1. 
	X Αν πατήσετε παρατεταμένα τα κουμπιά, τότε οι τιμές αλλάζουν 

σε βήματα των 2 μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη/ελάχιστη τιμή 
ή μέχρι να σταματήσετε να πατάτε.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή με 
απευθείας κλικ στη ράβδο.

9.4.3 Ρύθμιση των αρχικών τιμών των 
μηχανισμών κίνησης

Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τις αρχικές τιμές για τους 
μηχανισμούς κίνησης μεγέθυνσης, εστίασης, XY και κλίσης.
	X Αν πατήσετε το κουμπί  ή , τότε οι τιμές αλλάζουν σε 

βήματα του 1. 
	X Αν πατήσετε παρατεταμένα τα κουμπιά, τότε οι τιμές αλλάζουν 

σε βήματα των 2 μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη/ελάχιστη τιμή 
ή μέχρι να σταματήσετε να πατάτε.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή με 
απευθείας κλικ στη ράβδο.

• Το κουμπί "XY linked to Zoom" (2) επιτρέπει τη σύζευξη της 
ταχύτητας XY με την τρέχουσα θέση μεγέθυνσης. Από τη θέση 
μέγιστης μεγέθυνσης προκύπτει η ελάχιστη ταχύτητα XY και 
αντίστροφα. 
Η βασική ρύθμιση είναι "Active".

• Το κουμπί "Focus linked to Zoom" (1) επιτρέπει τη σύζευξη της 
ταχύτητας εστίασης με την τρέχουσα θέση μεγέθυνσης. Από 
τη θέση μέγιστης μεγέθυνσης προκύπτει η ελάχιστη ταχύτητα 
εστίασης και αντίστροφα. 
Η βασική ρύθμιση είναι "Active".

1 2

9.4.4 Ανάθεση στον ποδοδιακόπτη
Εδώ μπορείτε να διαμορφώσετε εξατομικευμένα για κάθε χρήστη τις 
λειτουργίες στον ποδοδιακόπτη που χρησιμοποιείτε.
	X Στο δεξί πεδίο επιλογών, επιλέξτε τον ποδοδιακόπτη που 

χρησιμοποιείτε. 
	X Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα 

εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο.
	X Κάνοντας κλικ στα πλήκτρα "Cataract" ή "Retina" ανατίθενται 

στον επιλεγμένο ποδοδιακόπτη οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
	X Στη συνέχεια μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις 

κατά βούληση.
	X Με το πλήκτρο "Clear All" διαγράφονται οι αναθέσεις όλων των 

πλήκτρων.
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9.4.5 Διαμόρφωση μεμονωμένων πλήκτρων
Στο δεξί πεδίο επιλογών, επιλέξτε τον ποδοδιακόπτη που 
χρησιμοποιείτε. 
Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω στον κατάλογο.
Στο αριστερό πεδίο επιλογών, επιλέξτε την ομάδα λειτουργιών, στην 
οποία ανήκει η επιθυμητή λειτουργία. 
Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω στον κατάλογο.
	X Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
	X Κάνετε κλικ στο πεδίο επιγραφής του επιθυμητού πλήκτρου για 

να το αντιστοιχίσετε με την επιλεγμένη λειτουργία.

9.4.6 Σύνοψη των ομάδων λειτουργιών
Οι διαθέσιμες αναθέσεις έχουν ταξινομηθεί σε ομάδες λειτουργιών.
• Drive - Έλεγχος των μηχανισμών κίνησης
• Extra - Έλεγχος εξαρτημάτων και προαιρετικών εξαρτημάτων 

(ADF, OCF)
• Light - Έλεγχος του φωτισμού
• Reset - Επαναφορά μίας μεμονωμένης λειτουργίας ή όλων των 

λειτουργιών
• DI C800 - Έλεγχος του DI C800, βλ. ξεχωριστό εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης
• XY-Function – Έλεγχος της μονάδας XY

Η κατάσταση μιας λειτουργίας αλλάζει με τη λειτουργία 
"toggle" (π.χ. ενεργή/ανενεργή):
Η κατάσταση μιας λειτουργίας αλλάζει οριστικά με τη 
λειτουργία "Pulse" (π.χ. αύξηση φωτεινότητας).

Η διαμορφωμένη ανάθεση ισχύει τόσο για τη σύνδεση στο 
FOOT/HAND 1 όσο και για τη σύνδεση στο FOOT/HAND 2.

Με τη λειτουργία "XY Complete" μπορείτε να αντιστοιχίσετε 
και τις τέσσερις λειτουργίες του μοχλού joystick ταυτόχρονα.

9.4.7 Ανάθεση λειτουργιών VR στον 
ποδοδιακόπτη

Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία ειδική ανάθεση 
ποδοδιακόπτη για τον τρόπο λειτουργίας VR.
Για να είναι δυνατή η μεταγωγή μεταξύ "τυπικής" ανάθεσης και 
ανάθεσης σε τρόπο λειτουργίας VR, πρέπει να ισχύουν οι εξής 
προϋποθέσεις:
• Στην καρτέλα "VR Mode" πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το 

"footswitch for VR mode active".
• Και στις δύο αναθέσεις ποδοδιακόπτη πρέπει να έχει ανατεθεί 

το "VR Mode on/off".
• Εάν έχει ανατεθεί η λειτουργία "VR Mode on/off" στο 

"Footswitch" στην ανάθεση ποδοδιακόπτη, εφαρμόζεται 
αυτόματα στο ίδιο κουμπί στο "Footswitch VR".

Η ρύθμιση είναι η ίδια με την ανάθεση στον ποδοδιακόπτη· 
βλέπε προηγούμενη ενότητα.

9.4.8 Ανάθεση λειτουργιών στη χειρολαβή
Μπορείτε να αναθέσετε έως και τρεις λειτουργίες της αρεσκείας 
σας στη χειρολαβή. Η τέταρτη λειτουργία πρέπει να είναι πάντοτε 
η λειτουργία "All Brakes".
Επιλέξτε τη θέση αυτής της λειτουργίας σύμφωνα με τις επιθυμίες 
σας.
	X Στο αριστερό πεδίο επιλογών, επιλέξτε την ομάδα λειτουργιών, 

στην οποία ανήκει η επιθυμητή λειτουργία. 
	X Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα 

εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο.
	X Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
	X Κάνετε κλικ στο πεδίο επιγραφής του επιθυμητού πλήκτρου για 

να το αντιστοιχίσετε με την επιλεγμένη λειτουργία.
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Για τη χειρολαβή διατίθεται επιπλέον η ομάδα λειτουργιών 
"Handles", με τις λειτουργίες "All Brakes" (λύνει όλα τα 
φρένα) και "Selected Brakes" (λύνει όλα τα φρένα εκτός  
από το ανοδικό/καθοδικό φρένο) (δεν διατίθεται στο 
Leica M844 F20).

Αν επιθυμείτε διαφορετική ανάθεση φρένων, επικοινωνήστε 
με τον τεχνικό σέρβις.

9.4.9 Tube Settings
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τιμές διοπτριών 
και τη διακορική απόσταση του εκάστοτε χρήστη. Εδώ μπορείτε 
επίσης να επιλέξετε την αρχική ρύθμιση της λειτουργίας 
"Depth Enhancer" (Βελτιωτής βάθους) ως ενεργοποιημένη 
ή απενεργοποιημένη, για κάθε χρήστη ξεχωριστά.

9.5 StepCycle™
Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ακόλουθες 
παραμέτρους, για διαφορετικά, συχνά επαναλαμβανόμενα στάδια 
μιας επέμβασης: 
• Φωτεινότητα κύριου φωτισμού
• Φωτεινότητα OttoFlex™
• Μεγέθυνση
• Depth Enhancer
• OCF1
• ADF1
• ADF2
• Εστίαση

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τις επιθυμητές παραμέτρους StepCycle™.

Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας StepCycle™ 
ενεργοποιούνται μόνο οι παράμετροι που έχει καθορίσει 
ο εκάστοτε χρήστης ως ενεργές.

9.5.1 Παράμετροι StepCycle™
• Σήμα παλμού OCF1 π.χ. για την ενεργοποίηση ενός αναστροφέα 

SDI Oculus
• Σήμα ADF1, ADF2 για τη συγχρονισμένη ενεργοποίηση 

εξωτερικών συστημάτων, π.χ. Leica Video Recording On/Off

Η εστίαση μπορεί να τεθεί σε τρεις καταστάσεις:
• "Inactive": OFF
• "Active (absolute)": επακριβής κίνηση στην εκμαθημένη, 

απόλυτη θέση.
• "Active (relative)": κίνηση στην εκμαθημένη απόσταση μεταξύ 2 

σημείων, π.χ. για καθορισμένους φακούς επαφής σε επεμβάσεις 
του αμφιβληστροειδούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!
	X Τηρείτε σχολαστικά τις απαιτούμενες αποστάσεις 

ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
StepCycle™ σε συνδυασμό με εξαρτήματα άλλων 
κατασκευαστών, τα οποία μπορούν να μειώσουν την 
απόσταση εργασίας κάτω από 140 mm (εξ αποστάσεως 
ευρυγώνια συστήματα παρατήρησης), διότι η εστίαση  
με StepCycle™ αποτελεί μια μερικώς αυτοματοποιημένη 
λειτουργία.

Για να είναι διαθέσιμη η λειτουργία StepCycle™, πρέπει να την 
αναθέσετε σε κάποιο από τα πλήκτρα του ποδοδιακόπτη 
σας. Τότε θα εμφανίζεται στη δυναμική στήλη πλήκτρων το 
πλήκτρο "Rec.Cycle".

Για κάθε χρήστη μπορεί να δημιουργηθεί μια εξατομικευμένη 
διαδικασία StepCycle™.

2
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9.5.2 Τρόπος λειτουργίας εκμάθησης StepCycle™
	X Στο μενού "Main" ή "Speed", ενεργοποιήστε τη λειτουργία 

εκμάθησης κάνοντας διπλό κλικ στο κουμπί "Rec. Cycle" (2).
	X Πατήστε το πλήκτρο του ποδοδιακόπτη στο οποίο έχετε 

αναθέσει τη λειτουργία "StepCycle".
Αποθηκεύονται οι τρέχουσες επιλεγμένες τιμές των παραμέτρων 
StepCycle™.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 ρυθμίσεις StepCycle™.
	X Τερματίστε τη λειτουργία εκμάθησης StepCycle™, κάνοντας 

διπλό κλικ στο πλήκτρο "Rec. Cycle".
	X Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις StepCycle™ πατήστε "Save".

Μπορείτε κάθε φορά να αποθηκεύετε μόνο έναν ολόκληρο 
κύκλο StepCycle™. Μεμονωμένα βήματα δεν επιδέχονται 
τροποποίηση.

9.5.3 Εκτέλεση StepCycle™
Αν αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις της λειτουργίας StepCycle™ για 
κάποιον χρήστη, εμφανίζεται στη δεξιά στήλη κατάστασης το βήμα 
της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης αλλά και ο συνολικός 
αριθμός βημάτων (1):
• Το βήμα 0 σημαίνει: βασική ρύθμιση του χρήστη
• 1/x σημαίνει: 1 από x βήματα
	X Απενεργοποιήστε το κουμπί "Rec. Cycle" (2) στο μενού "Main" 

ή "Speed".
	X Ενεργοποιήστε το πλήκτρο του ποδοδιακόπτη στο οποίο έχετε 

αναθέσει τη λειτουργία "StepCycle".
	X Διενεργείται επ' άπειρον ο βρόχος των αποθηκευμένων 

ρυθμίσεων StepCycle™.

Όταν φορτώνετε εκ νέου ένα χρήστη ή διενεργείται 
αυτόματη επαναφορά, επιστρέφετε στο βήμα 0.

1

2

9.5.4 VR-Mode
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να αποθηκεύσετε ειδικές για κάθε 
χρήστη ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας VR (λειτουργία 
υαλοειδούς αμφιβληστροειδούς).

1
2
3
4
5
6

7

Οι ρυθμίσεις (ενεργοποιημένες/απενεργοποιημένες) των ακόλουθων 
λειτουργιών μπορούν να αποθηκευτούν ειδικά για τον τρόπο 
λειτουργίας VR:
• "XY Reverse" (1) – Αντιστροφή X και Y 
• "Mainlight off " (2)– Απενεργοποίηση κύριου φωτισμού
• "Ottoflex off" (3) – Απενεργοποίηση φωτισμού OttoFlex™
• "Roomlight off" (4) – Απενεργοποίηση πρόσθετης λειτουργίας 

(ADF1 / ADF2)
• "Electronic inverter active" (5) – Ενεργοποίηση αναστροφέα
• "Footswitch for VR mode active" (6) – Ενεργοποίηση 

ξεχωριστής ανάθεσης του ποδοδιακόπτη
Αυτές οι λειτουργίες είναι εργοστασιακά ενεργοποιημένες.
Με το πλήκτρο "Toggle" (7) μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις 
λειτουργίες.

Η ρύθμιση "Electronic inverter active" εξαρτάται από το 
συνδεδεμένο Inverter:
• Oculus SDI 4c με BIOM:  Electronic Inverter active = inactive
• υπόλοιπα:  Electronic Inverter active = active

Για να είναι δυνατή η μεταγωγή μεταξύ "τυπικής" ανάθεσης 
και ανάθεσης σε τρόπο λειτουργίας VR με τη χρήση του 
ποδοδιακόπτη, πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
• πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το  

"footswitch for VR mode active".
• Και στις δύο αναθέσεις ποδοδιακόπτη (Footswitch/ 

Footswitch VR), πρέπει να έχει ανατεθεί το  
"VR Mode on/off".

• Εάν έχει ανατεθεί η λειτουργία "VR Mode on/off" στο 
"Footswitch" στην ανάθεση ποδοδιακόπτη, εφαρμόζεται 
αυτόματα στο ίδιο κουμπί στο "Footswitch VR".
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Χρήση τρόπου λειτουργίας VR
	X Πατήστε το κουμπί με τη λειτουργία "VR Mode on/off" (1).

Ο τρόπος λειτουργίας VR έχει ενεργοποιηθεί. Οι ενέργειες που έχουν 
ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις χρήστη εκτελούνται άπαξ.
Ένας ενεργός τρόπος λειτουργίας VR προβάλλεται στο μενού "Main" 
με πράσινο χρώμα.

1

Δεν μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις χρήστη με 
ενεργοποιημένο τρόπο λειτουργίας VR.  
Απενεργοποιήστε καταρχήν τον τρόπο λειτουργίας VR.

Τερματισμός τρόπου λειτουργίας VR
	X Πατήστε ξανά το πλήκτρο με τη λειτουργία "VR Mode on/off".

Το μικροσκόπιο ακυρώνει όλες τις ενέργειες.

9.5.5 DI C800
Σε αυτή την οθόνη, διαμορφώνονται οι ρυθμίσεις ενός 
συνδεδεμένου DI C800 για επιπροβολή δεδομένων· βλέπε 
ξεχωριστές οδηγίες χρήσης.

Αυτή η καρτέλα βρίσκεται στην προέκταση της γραμμής 
μενού.
Με τα  / X μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή 
μεταξύ αρχής και τέλους της γραμμής μενού.

Αυτή η καρτέλα εμφανίζεται μόνο εάν έχει συνδεθεί ένα 
Leica DI C800.
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9.6 Μενού Maintenance

9.6.1 Μετρητής ωρών λειτουργίας λαμπτήρων
Αυτή η οθόνη εμφανίζει τις ώρες λειτουργίας καθενός εκ των εξής 
λαμπτήρων: Κύριου 1, Κύριο 2, και φωτισμός OttoFlex™.

	X Μετά από κάθε αντικατάσταση λαμπτήρα, επαναφέρετε τον 
αντίστοιχο μετρητή ωρών λειτουργίας στην τιμή 0, με διπλό κλικ 
του πλήκτρου "Reset".

9.6.2 Έλεγχος διακοπτών
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να ελέγξετε τους ποδοδιακόπτες και 
τις χειρολαβές που χρησιμοποιείτε.

	X Επιλέξτε τη σύνδεση που χρησιμοποιείτε, στο δεξί άνω πεδίο 
επιλογών. 
	X Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα 

εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο.

	X Στο δεξί κάτω πεδίο επιλογών, επιλέξτε τον ποδοδιακόπτη που 
επιθυμείτε να ελέγξετε.

Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω στον κατάλογο.
	X Πατήστε τώρα διαδοχικά όλα τα πλήκτρα του υπό έλεγχο 

ποδοδιακόπτη.
Εάν το ενεργοποιούμενο πλήκτρο λειτουργεί κανονικά, τότε 
εμφανίζεται στην οθόνη μία πράσινη κουκκίδα. Στο αντίστοιχο  
πεδίο επιγραφής εμφανίζεται το σχόλιο "tested".

9.6.3 Ρυθμίσεις του μικροσκοπίου
Εισαγάγετε σε αυτήν την οθόνη τα προαιρετικά εξαρτήματα που 
χρησιμοποιείτε. Έτσι θα διασφαλιστεί η εμφάνιση της σωστής 
μεγέθυνσης στο μενού "Main".

	X Επιλέξτε στο άνω πεδίο επιλογών το τρέχoν διοφθάλμιο 
σύστημα που χρησιμοποιεί ο χειρουργός.

Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω στον κατάλογο.
	X Στο μέσο πεδίο επιλογών, επιλέξτε τη μεγέθυνση των 

προσοφθάλμιων φακών που χρησιμοποιεί ο χειρουργός.
Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω στον κατάλογο.
	X Στο κάτω πεδίο επιλογών, επιλέξτε το χρησιμοποιούμενο 

αντικειμενικό φακό.
Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω στον κατάλογο.

Εάν δεν επιλέξετε καμία μεγέθυνση, ο υπολογισμός της 
μεγέθυνσης θα γίνει με βάση τη στάνταρ διαμόρφωση: 
UltraLow™ III, προσοφθάλμιος φακός με μεγέθυνση 8,33 και 
αντικειμενικός φακός με απόσταση εργασίας WD=200 mm.
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Πατώντας το πλήκτρο "Standard Values", εμφανίζεται η 
στάνταρ μεγέθυνση, ανεξάρτητα από τα χρησιμοποιούμενα 
προαιρετικά εξαρτήματα. Το φάσμα μεγέθυνσης κυμαίνεται 
μεταξύ 7x και 42x.

	X Κάντε πάλι κλικ για να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο και να 
επιστρέψετε στη λίστα επιλογών για τα χρησιμοποιούμενα 
προαιρετικά εξαρτήματα.

9.7 Μενού "How To…"
Σε αυτήν την οθόνη θα βρείτε σύντομες πληροφορίες σχετικά με το 
χειρισμό του χειρουργικού μικροσκοπίου.

Με το κουμπί "Help" στη στατική στήλη μενού έχετε πάντοτε 
πρόσβαση στις σελίδες "How To...".

9.8 Μενού "Service"
Για την πρόσβαση σε αυτήν περιοχή απαιτείται κωδικός.
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10 Προαιρετικά εξαρτήματα
Το χειρουργικό μικροσκόπιο M844 προσαρμόζεται σε κάθε πεδίο εφαρμογής χάρη στην πλούσια γκάμα προαιρετικών εξαρτημάτων. Η τοπική 
αντιπροσωπεία της Leica ευχαρίστως θα σας βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων εξαρτημάτων.

10.1 Συσκευές και προαιρετικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από τη Leica
Εικόνα Εξάρτημα/προαιρ. εξάρτημα Περιγραφή

Φίλτρο λέιζερ 4 δέσμες • Προϊόν τρίτου κατασκευαστή, λήψη μόνο από τρίτες εταιρείες

Φίλτρο λέιζερ 2 δέσμες • Προϊόν τρίτου κατασκευαστή, λήψη μόνο από τρίτες εταιρείες

Δεύτερη πτέρυγα • Επιτρέπει τρίτο παρατηρητή εκτός από τον χειρουργό και τον 
βοηθό

• 50 % διαίρεση φωτός

βοηθός 0°

Inverter

Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης,  
με δυνατότητα κλίσης  
5°–25° με PD

• Με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας και του ύψους 
παρατήρησης

• Με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης

Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης, 10°–50° με PD

• Με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας και του ύψους 
παρατήρησης

• Με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης

Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης 30°–150°, T, 
τύπος II L

• Με δυνατότητα κλίσης κατά 120°
• Με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης

Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης, 10° έως 50°, 
Τύπος II, UltraLow ™ III 

• Με δυνατότητα παρατήρησης από πολύ μικρό ύψος
• Με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας και του ύψους 

παρατήρησης
• Με δυνατότητα ρύθμισης της διακορικής απόστασης 

Διοφθάλμιο σύστημα 
παρατήρησης, κεκλιμένο, T, 
τύπος II
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Εικόνα Εξάρτημα/προαιρ. εξάρτημα Περιγραφή

Leica DI C800 • Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης με επιπροβολή εικόνας 
για θέαση σημάτων XGA

• Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ξεχωριστές 
οδηγίες χρήσης

Προσοφθάλμιος φακός 10×
Προσοφθάλμιος φακός 8,33×
Προσοφθάλμιος φακός 12,5×

Leica ToricEyePiece • Διευκολύνει την εύρεση της σωστής γωνίας τορικών 
ενδοφακών, χάρη στην ενσωματωμένη κλίμακα

• Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ξεχωριστές 
οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Στερεοσκοπικός 
προσαρμογέας

• Για την τοποθέτηση ενός διαιρέτη δέσμης

Διαιρέτης δέσμης 50/50
Διαιρέτης δέσμης 70/30

• Αυτές οι δύο διεπαφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως 
διεπαφή βοηθού όσο και ως διεπαφή τεκμηρίωσης.

Περιστρεφόμενος διαιρέτης 
δέσμης 50/50
Περιστρεφόμενος διαιρέτης 
δέσμης 70/30

• Περιστρεφόμενη (πρόσθια) διεπαφή βοηθού
• Σταθερή (οπίσθια) διεπαφή τεκμηρίωσης

Στερεοσκοπικός 
προσαρμογέας δεύτερου 
παρατηρητή

• Για την τοποθέτηση του/ενός διοφθάλμιου συστήματος 
παρατήρησης

Προσαρμογέας για το 
Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο 
βοηθού

Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο 
βοηθού

• Ξεχωριστό μικροσκόπιο βοηθού

Αντικειμενικός φακός 
APO WD175
Αντικειμενικός φακός 
APO WD200
Αντικειμενικός φακός 
APO WD225

Leica Keratoscope • Κυκλικό φως LED για την οπτικοποίηση αστιγματισμού
• Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ξεχωριστές 

οδηγίες χρήσης
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Εικόνα Εξάρτημα/προαιρ. εξάρτημα Περιγραφή

Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• Για την παρατήρηση του οφθαλμικού βυθού του ασθενούς
• Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ξεχωριστές 

οδηγίες χρήσης

Σχισμοειδής λυχνία Leica

Υποδοχέας για το 
προστατευτικό τζάμι

Προστατευτικό τζάμι

Oculus BIOM

Enfocus
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10.2 Συσκευές και προαιρετικά 
εξαρτήματα της Leica και 
άλλων κατασκευαστών

10.2.1 Συστήματα καταγραφής HD
• Evo4k

10.2.2 Συστήματα κάμερας
• Σύστημα κάμερας HD C100
• Προσαρμογέας βίντεο Leica (Manual, Remote, Zoom)

10.2.3 Οθόνες
• FSN 24" FS-L2403D, 27" FS-L2702DT (με λειτουργία αφής)

10.2.4 Ποδοδιακόπτης
• Ασύρματος ποδοδιακόπτης, 14 λειτουργίες
• Ασύρματος ποδοδιακόπτης, 12 λειτουργίες

10.2.5 Άλλα
• Σχισμοειδής λυχνία Leica
• Leica Keratoscope
• Leica ToricEyePiece
• Leica RUV800
• Oculus SDI/BIOM

• Επικοινωνήστε με την εταιρεία Leica για πληροφορίες 
σχετικά με άλλα συμβατά προαιρετικά εξαρτήματα.

• Η Leica δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση μη εγκεκριμένων 
προϊόντων άλλων κατασκευαστών. 

10.3 Προαιρετικά εξαρτήματα 
βίντεο για M844

1

2

3

1 Διαιρέτης δέσμης (50/50 % ή 70/30 %), περιστρεφόμενος 
διαιρέτης δέσμης

2 Προσαρμογέας βίντεο (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 Κάμερα C-mount (Leica HD C100)

Προσαρμογέας βίντεο
• Για βιντεοκάμερες του εμπορίου με C-mount, πλήρεις με 

προσαρμογέα.
• Ο προσαρμογέας βίντεο (2) τοποθετείται στον διαιρέτη δέσμης.
• Λειτουργία μεγέθυνσης και εστίασης ακριβείας του Leica Zoom 

Video Adapter

Η παρεστίαση του Leica Zoom Video Adapter πρέπει να 
προσαρμοστεί.

	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση.
	X Τοποθετήστε κάτω από τον αντικειμενικό φακό ένα επίπεδο 

δοκίμιο με σαφή περιγράμματα.
	X Κοιτάξτε διαμέσου των προσοφθάλμιων φακών και εστιάστε 

το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε την ελάχιστη μεγέθυνση.
	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση (f = 100 mm) στο Leica Zoom 

Video Adapter.
	X Εστιάστε την εικόνα του μόνιτορ στο Leica Zoom Video Adapter.
	X Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγέθυνση στο Leica Zoom Video 

Adapter.

10.4 Καλύμματα
Κατασκευ-
αστής

Αρ. προϊόντος Κύρια 
μπροστινή 

πλευρά

Βοηθός 
αριστερά

Βοηθός 
δεξιά

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ ✓ ✓

0823154 ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ ✓ ✓

Συνιστάται η χρήση του Προστατευτικού τζαμιού 10446058.
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11 Μέριμνα και συντήρηση
11.1 Οδηγίες συντήρησης
• Καλύπτετε τη συσκευή με το προστατευτικό κάλυμμα κατά της 

σκόνης όταν είναι σε λειτουργία τα φρένα.
• Προφυλάξτε από τη σκόνη τα εξαρτήματα που δεν 

χρησιμοποιούνται.
• Απομακρύνετε τη σκόνη με μια πνευματική ελαστική αντλία 

και μια μαλακή βούρτσα.
• Καθαρίζετε τους αντικειμενικούς και τους προσοφθάλμιους 

φακούς με πανιά καθαρισμού οπτικών εξαρτημάτων και καθαρό 
οινόπνευμα.

• Προστατεύετε το χειρουργικό μικροσκόπιο από την υγρασία, 
τους ατμούς, τα οξέα καθώς και από αλκαλικές και διαβρωτικές 
ουσίες. 
Μην αποθηκεύετε χημικές ουσίες κοντά στο όργανο.

• Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από ακατάλληλο  
χειρισμό. Τοποθετήστε άλλα φις συσκευών ή αποσυναρμολογή-
στε οπτικά συστήματα και μηχανικά εξαρτήματα, μόνο αν σας 
ζητείται κάτι τέτοιο από τις οδηγίες χρήσης.

• Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από έλαια και λίπη 
(γράσο). 
Μην λιπαίνετε ποτέ τις επιφάνειες οδήγησης και τα μηχανικά 
εξαρτήματα.

• Αφαιρείτε τους αδρούς ρύπους με βρεγμένο πανί μιας χρήσης.
• Για την απολύμανση του χειρουργικού μικροσκοπίου, χρησιμο-

ποιείτε παρασκευάσματα της κατηγορίας απολυμαντικών μέσων 
επιφανειών που περιέχουν τα ακόλουθα ενεργά συστατικά:
• αλδεΰδη, 
• αλκοόλη, 
• τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου. 

Λόγω πιθανής ζημιάς των υλικών, δεν είναι κατάλληλα τα 
παρασκευάσματα που περιέχουν
• ενώσεις διάσπασης αλογόνου, 
• ισχυρά οργανικά οξέα, 
• ενώσεις διάσπασης οξυγόνου.
	X Λάβετε υπόψη τα στοιχεία των κατασκευαστών των 

απολυμαντικών μέσων.

Συνιστάται η σύναψη συμφωνίας σέρβις με το Τμήμα Σέρβις 
της Leica.

11.2 Καθαρισμός οθόνης αφής
	X Απενεργοποιείτε το M844 και αποσυνδέετε το από την 

ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό της οθόνης 
αφής. 
	X Καθαρίζετε την οθόνη με μαλακό πανί χωρίς χνούδι.

	X Μην εφαρμόζετε καθαριστικούς παράγοντες απευθείας πάνω 
στην οθόνη αφής· καλύτερα, εφαρμόστε τους καθαριστικούς 
παράγοντες στο πανί καθαρισμού.
	X Χρησιμοποιήστε κοινό καθαριστικό μέσο τζαμιών, γυαλιών 

ή πλαστικού για τον καθαρισμό της οθόνης αφής. 
	X Καθαρίζετε την οθόνη χωρίς να ασκείτε πίεση.

Συνιστάται η σύναψη συμφωνίας σέρβις με το Τμήμα Σέρβις 
της Leica.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ζημιά στην οθόνη αφής.
	X Χειρίζεστε την οθόνη αφής μόνο με τα δάκτυλα. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά, αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα 
από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό.
	X Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός της οθόνης 

αφής με μέσα που περιέχουν λειαντικές ουσίες. Υπάρχει κίνδυνος 
γρατσουνιών στην επιφάνεια, με επακόλουθη θολερότητά της.

11.3 Συντήρηση
Τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica M844 F40, Leica M844 F20 και 
Leica M844 CT40 δεν απαιτούν κατά βάση συντήρηση. 
Το αργότερο 5 χρόνια μετά τη θέση σε λειτουργίας και κατόπιν 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως:
Έλεγχος από εκπαιδευμένο, ειδικό προσωπικό:
• Λειτουργικός και οπτικός έλεγχος ολόκληρης της βάσης οροφής
• Οπτικός έλεγχος όλων των καλωδίων
• Ηλεκτρονικός έλεγχος ασφαλείας
• Έλεγχος του συστήματος προώθησης, κυρίως όλων των 

εδράνων, ως προς την ελευθερία κινήσεων
• Λίπανση του άξονα

Για τη λίπανση του άξονα, χρησιμοποιείτε μόνο το 
STABURAGS NBU 12/300 KP (Klüber Lubrication München 
KG, Germany). Δεν επιτρέπεται κανένα άλλο λιπαντικό.

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας ολόκληρου του 
συστήματος, σας προτείνουμε ωστόσο την τακτική ανάθεση 
εργασιών συντήρησης στο εξειδικευμένο προσωπικό μας μόλις 
παρέλθει η περίοδος εγγύησης. 
	X Επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης 

της Leica (αντιπροσωπεία) για τη διευθέτηση των εργασιών 
συντήρησης.
	X Στις επισκευές να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

11.4 Μέριμνα και συντήρηση 
του ποδοδιακόπτη Leica

Ο ποδοδιακόπτης Leica πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε 
επέμβαση σε ζεστό νερό (κάτω από 60° C). Γενικά δεν χρειάζεται 
συντήρηση. Σε περίπτωση ελαττωμάτων αποταθείτε στον αρμόδιο 
φορέα σέρβις.
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11.5 Αντικατάσταση ασφαλειών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!
	X Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 

πριν αλλάξετε ασφάλεια.

11.5.1 Αντικατάσταση ασφαλειών στο 
ρευματολήπτη

	X Τραβήξτε προς τα έξω την ασφαλειοθήκη (2) στην κάτω πλευρά 
του οριζόντιου βραχίονα.
	X Βγάλτε τις δύο ασφάλειες (1) από τη θήκη και τοποθετήστε δύο 

καινούργιες.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ασφάλειες 6,3 A, 
βραδείας τήξης.

11.5.2 Αντικατάσταση ασφάλειας στη 
βοηθητική πρίζα
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	X Ξεβιδώστε την ασφαλειοθήκη (3) στην κάτω πλευρά του 
οριζόντιου βραχίονα.
	X Βγάλτε την ασφάλεια (4) από τη θήκη και τοποθετήστε μία 

καινούργια.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ασφάλειες 1 AH βραδείας 
τήξης.

11.6 Αντικατάσταση λαμπτήρων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λαμπτήρες αλογόνου αναπτύσσουν πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες!
	X Θέτετε τον κεντρικό διακόπτη εκτός λειτουργίας πριν 

από κάθε αντικατάσταση λαμπτήρα.
	X Μη αγγίζετε τους λαμπτήρες όταν είναι ζεστοί.
	X  Αφήστε τους λαμπτήρες να κρυώσουν για 20 λεπτά πριν 

τους αντικαταστήσετε (κίνδυνος εγκαύματος!).

11.6.1 Κύριος φωτισμός

	X Χρησιμοποιείτε μόνο καλά κεντραρισμένους, 
αυθεντικούς λαμπτήρες αλογόνου Leica 12 V/ 50 W.
	X Μην αγγίζετε ποτέ λαμπτήρες αλογόνου από τη γυάλινη 

λυχνία, ακόμα κι όταν είναι κρύοι.
	X Αντικαταστήστε την ελαττωματική λυχνία σε πρώτη 

ευκαιρία.
	X Μην αρχίζετε ποτέ μια χειρουργική επέμβαση με μόνο 

μία λειτουργική λυχνία.

OTTOFLEX M1 M2

1 2

3

1 Υποδοχή λαμπτήρα Main light
2 Ολισθητήρας λαμπτήρα Main light
3 Μηχανισμός αφαίρεσης καλύμματος λαμπτήρα

	X Αφαιρέστε το κάλυμμα στην πίσω όψη του φορέα οπτικού 
συστήματος ωθώντας το μηχανισμό αφαίρεσης καλύμματος 
λαμπτήρα προς τα δεξιά.
	X Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα M1, ο ολισθητήρας πρέπει 

να βρίσκεται τέρμα αριστερά.
	X Για να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα M2, ο ολισθητήρας πρέπει 

να βρίσκεται τέρμα δεξιά.
	X Βγάλτε τον λαμπτήρα μαζί με την υποδοχή του, τραβώντας τη 

γλωττίδα.
	X Τοποθετήστε νέο λαμπτήρα μαζί με νέα υποδοχή.
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11.6.2 Ottoflex

• Χρησιμοποιείτε μόνο καλά κεντραρισμένους, 
αυθεντικούς λαμπτήρες αλογόνου Leica 12 V/ 50 W.

• Μην αγγίζετε ποτέ λαμπτήρες αλογόνου από τη γυάλινη 
λυχνία, ακόμα κι όταν είναι κρύοι.

	X Αφαιρέστε το κάλυμμα στην πίσω όψη του φορέα οπτικού 
συστήματος ωθώντας το μηχανισμό αφαίρεσης καλύμματος 
λαμπτήρα προς τα δεξιά.

�������� �� ��

1 2 3 4 5

1 Ανακλαστήρα
2 Ολισθητήρας λαμπτήρα
3 Μοχλός
4 Υποδοχή λαμπτήρα
5 Μηχανισμός αφαίρεσης του καλύμματος του λαμπτήρα

	X Βεβαιωθείτε πως ο μηχανισμός ταχείας αλλαγής λαμπτήρα 
βρίσκεται στο φωτισμό Main Light 1, ώστε ο ολισθητήρας 
λαμπτήρα (1) να βρίσκεται εντελώς δεξιά.
	X Χρησιμοποιήστε τον πείρο για να ανοίξετε τον ανακλαστήρα (3) 

προς τα πάνω και δεξιά.
	X Βγάλτε τον λαμπτήρα μαζί με την υποδοχή του (4), τραβώντας τη 

γλωττίδα.
	X Τοποθετήστε νέο λαμπτήρα μαζί με νέα υποδοχή (4).
	X Κατεβάστε πάλι τον ανακλαστήρα μέχρι να ασφαλίσει.

Μετά από κάθε αντικατάσταση λαμπτήρα, επαναφέρετε 
τον αντίστοιχο μετρητή ωρών λειτουργίας στην τιμή 0 
(βλέπε κεφάλαιο 9.6.1)

11.7 Υποδείξεις επανεπεξεργασίας 
επαναποστειρώσιμων προϊόντων

11.7.1 Γενικά

Προϊόντα

Τα προϊόντα αυτά είναι επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα που 
παρέχονται από τη Leica Microsystems (Schweiz) ΑG, όπως 
περιστροφικά κουμπιά, προστατευτικά τζάμια αντικειμενικών 
φακών και καπάκια.

Περιορισμοί επανεπεξεργασίας 

Για τις ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που 
πάσχουν από τη νόσο Creutzfeldt Jacob (CJD) ή φέρεται να πάσχουν 
από τη νόσο CJD ή παραλλαγή της νόσου CJD, πρέπει να πληρούνται 
οι τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις. Τα αποστειρώσιμα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτή την ομάδα ασθενών πρέπει να 
απορρίπτονται χωρίς τον κίνδυνο που προκαλεί η αποτέφρωσή τους.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και προστασία της υγείας

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας και στην προστασία της υγείας των ατόμων που είναι 
επιφορτισμένα με την επεξεργασία μολυσμένων προϊόντων. 
Κατά την προετοιμασία, τον καθαρισμό και την απολύμανση των 
προϊόντων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες σχετικά με 
την υγιεινή στα νοσοκομεία και την πρόληψη μολύνσεων.

Περιορισμοί επανεπεξεργασίας

Η συχνή επανεπεξεργασία επηρεάζει ελάχιστα τα προϊόντα αυτά. 
Η λήξη της διάρκειας ζωής τους καθορίζεται συνήθως από τη 
φυσιολογική φθορά ή τις ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση 
τους.

11.7.2 Οδηγίες
Χώρος εργασίας
	X Αφαιρέστε τους επιφανειακούς ρύπους στον χώρο εργασίας με 

πανί μιας χρήσης/χαρτοπετσέτα. 

Αποθήκευση και μεταφορά
• Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
• Συνιστάται η επανεπεξεργασία ενός προϊόντος να 

πραγματοποιείται αμέσως μετά τη χρήση του.

Προετοιμασία καθαρισμού
	X Αφαιρέστε το προϊόν από το M844 χειρουργικό μικροσκόπιο.

Καθαρισμός: χειροκίνητος
• Εξοπλισμός: τρεχούμενο νερό, απορρυπαντικό, οινόπνευμα, πανί 

από μικροίνες
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Διαδικασία 
	X  Καθαρίστε το προϊόν από τους επιφανειακούς ρύπους 

(θερμ. < 40 °C). Χρησιμοποιήστε ποσότητα μέσου έκπλυσης 
ανάλογη με το πόσο έντονοι είναι οι λεκέδες.
	X Για τον καθαρισμό του οπτικού συστήματος στην περίπτωση 

έντονων λεκέδων όπως δαχτυλιές, ίχνη λίπους κ.λπ., μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε και οινόπνευμα.
	X Στεγνώστε το προϊόν, εκτός από τα οπτικά εξαρτήματα, με πανί 

μιας χρήσης / χαρτοπετσέτα. Στεγνώστε τις οπτικές επιφάνειες 
με πανί από μικρο-ίνες.

Καθαρισμός: αυτόματος
• Εξοπλισμός: συσκευή καθαρισμού/απολύμανσης

Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συσκευή καθαρισμού/ 
απολύμανσης για τον καθαρισμό των προϊόντων με οπτικά 
εξαρτήματα. Επίσης, απαγορεύεται ο καθαρισμός των οπτικών 
εξαρτημάτων σε λουτρό υπερήχων, ώστε να μην υποστούν ζημίες.

Απολύμανση

Το απολυμαντικό διάλυμα αλκοόλης "Mikrozid. Liquid" πρέπει να 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα.
Σημειώστε ότι οι οπτικές επιφάνειες, αφού απολυμανθούν, πρέπει 
να ξεπλένονται καλά με φρέσκο πόσιμο νερό και, στη συνέχεια, με 
φρέσκο απιονισμένο νερό. Τα προϊόντα πρέπει να στεγνώνουν καλά 
προ της επικείμενης αποστείρωσης.

Συντήρηση

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας
Ελέγξτε τη λειτουργία των περιστροφικών κουμπιών και των 
χειρολαβών.

Συσκευασία

Ατομική: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυποποιημένη σακούλα από 
πολυαιθυλένιο για την αποστείρωση. Η σακούλα πρέπει να είναι 
αρκετά μεγάλη ως προς τις διαστάσεις του προϊόντος, ώστε να 
κλείνει εύκολα.

Αποστείρωση

Βλ. πίνακα αποστείρωσης στη σελίδα 61.

Αποθήκευση

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δεν υπάρχουν

Επικοινωνία με τον κατασκευαστή

Διεύθυνση της πλησιέστερης αντιπροσωπείας

Η εταιρεία Leica Microsystems (Schweiz) AG βεβαιώνει 
την καταλληλότητα των ανωτέρω οδηγιών σχετικά με 
την προετοιμασία ενός προϊόντος με σκοπό την 
επαναχρησιμοποίησή του. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι 
εκείνος που φέρει την ευθύνη, ώστε η επανεπεξεργασία των 
προϊόντων με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, υλικά και 
προσωπικό στην εγκατάσταση επανεπεξεργασίας να έχει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτόν, απαιτούνται 
αναθεωρήσεις και συστηματικοί έλεγχοι της διαδικασίας. 
Οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από τις ανωτέρω οδηγίες πρέπει να 
εξετάζονται προσεκτικά από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, ώστε 
να αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους και οι ενδεχόμενες 
αρνητικές τους συνέπειες.
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11.7.3 Πίνακας Αποστείρωση
Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων αποστειρώσιμων εξαρτημάτων των χειρουργικών μικροσκοπίων της 
εταιρείας Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Επιτρεπτή διαδικασία αποστείρωσης Προϊόντα

Αρ. 
προϊόντος

Ονομασία Αυτόκαυστο 
ατμού 134 °C,  

t > 10 min.

Αιθυλενο-
ξείδιο μέγ. 

60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 Λαβή τοποθέτησης  –  – –   – – –

10428328 Περιστροφικό κουμπί, 
διοπτρικό σύστημα 
παρατήρησης T

 – – –  –    

10384656 Περιστροφικό κουμπί, 
διαφανές

 –  –   – – – –

10443792 Προέκταση μοχλού  – – – –   – – –

10446058 Προστατευτικό τζάμι, 
πολυεστιακός φακός

   – – – –   –

10448439 Προστατευτικό τζάμι   – – – –  – – 

10448440 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο  – –  – – – – – –

10448431 Προστατευτικό τζάμι 
αντικειμενικού φακού

    – – – – – –

10448296 Προστατευτικό τζάμι 
αντικειμενικού φακού,  
ανταλλακτικό  
(συσκευασία 10 τεμαχίων)

  – – – –  – – 

10448280 Προστατευτικό τζάμι 
αντικειμενικού φακού,  
πλήρες, αποστειρώσιμο

  – – – –  – – 

10731702 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο  –   – –  – – –

10429792 Κάλυμμα για σχισμοειδή λυχνία  –  – – –  – – –

1)  Αυτή η ιατρική συσκευή εμπίπτει στις πιστοποιημένες αξιώσεις αποστείρωσης των συστημάτων STERRAD®100S/STERRAD® 100NX/
STERRAD®50/STERRAD®200. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του δικού σας συστήματος STERRAD® πριν από 
την αποστείρωση συσκευών σε συστήματα STERRAD® Systems.
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12 Απόρριψη
Για την απόρριψη των προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με τη συμμετοχή των αρμόδιων εταιρειών 
απόρριψης. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να ανακυκλώνεται.

13 Τι πρέπει να κάνετε όταν...;
Σε κάθε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητων λειτουργιών 
ελέγξτε καταρχάς τα εξής:
• Έχει ενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης;
• Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας;
• Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια σύνδεσης;

13.1 Γενικά
Πρόβλημα: Οι λειτουργίες δεν ενεργοποιούνται με τον ποδοδιακόπτη.

Αιτία 1: Κάποιο καλώδιο έχει αποσυνδεθεί. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	X Ελέγξτε τη σύνδεση των χειρολαβών.

Αιτία 2: Εσφαλμένη καταχώριση ανάθεσης στη μονάδα ελέγχου. Επίλυση του προβλήματος:
	X  Ελέγξτε την ανάθεση του ποδοδιακόπτη στη μονάδα 

ελέγχου (βλέπε κεφάλαιο 9.4.4).

13.2 Μικροσκόπιο
Πρόβλημα: Δεν υπάρχει φως στο μικροσκόπιο.

Αιτία 1: Κάποιο καλώδιο έχει αποσυνδεθεί. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
	X Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Αιτία 2: Λανθασμένη τοποθέτηση του μηχανισμού ταχείας αλλαγής λαμπτήρα. Επίλυση του προβλήματος:
	X Σύρετε τον μηχανισμό ταχείας αλλαγής λαμπτήρα στην 

άλλη πλευρά, βλέπε κεφάλαιο 8.3.1).

Αιτία 3: Ελαττωματικός λαμπτήρας  
(εμφανίζεται το μήνυμα „Check Mainlamp 1/2").

Επίλυση του προβλήματος:
	X Αν ο κύριος φωτισμός πάψει να λειτουργεί κατά τη 

διάρκεια επέμβασης, χρησιμοποιήστε τον άλλο 
λαμπτήρα με βοήθεια του μηχανισμού ταχείας αλλαγής 
λαμπτήρα.
	X Μετά τη λειτουργία, ελέγξτε τους λαμπτήρες και 

αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς (βλ. 
κεφάλαιο 11.6).

Πρόβλημα: Δεν υπάρχει φως OttoFlex™ στο μικροσκόπιο.

Αιτία 1: Έχει εισαχθεί ολισθητήρας φίλτρου. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε αν έχει εισαχθεί ολισθητήρας φίλτρου, εάν ναι, 

τραβήξτε τον έξω. Ενεργοποιήστε και πάλι τον φωτισμό 
OttoFlex™.

Αιτία 2: Η θέση του μεταγωγέα είναι σε σχισμοειδή λυχνία. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε τη θέση του μεταγωγέα φωτισμού Coaxial 

OttoFlex™/σχισμοειδούς λυχνίας (βλ. στοιχείο 6, 
κεφάλαιο 6.2) και ρυθμίστε σε OttoFlex.

Αιτία 3: Ένας λαμπτήρας είναι ελαττωματικός. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε τους λαμπτήρες και αντικαταστήστε τους 

ελαττωματικούς (βλέπε κεφάλαιο 11.6).
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Πρόβλημα: Η εικόνα δεν παραμένει ευκρινής.

Αιτία 1: Οι προσοφθάλμιοι φακοί δεν εδράζουν σωστά. Επίλυση του προβλήματος:
	X  Ελέγξτε την έδραση των προσοφθάλμιων φακών και 

βιδώστε τους, αν χρειαστεί, μέχρι τέρμα.

Αιτία 2: Λανθασμένη ρύθμιση της διόρθωσης διοπτριών. Επίλυση του προβλήματος:
	X  Εκτελέστε τη διόρθωση διοπτριών τηρώντας πιστά τις 

οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο 7.4.1).

Πρόβλημα: Αδυναμία ηλεκτρικής ρύθμισης της μεγέθυνσης.

Αιτία 1: Βλάβη του κινητήρα μεγέθυνσης. Επίλυση του προβλήματος:
	X Πατήστε το περιστροφικό κουμπί μεγέθυνσης 

και αλλάξτε τη μεγέθυνση με περιστροφή 
(βλέπε κεφάλαιο 6.2).

Πρόβλημα: Ανεπιθύμητες ανακλάσεις.

Αιτία 1: Το αποστειρωμένο κάλυμμα προκαλεί αντικατοπτρισμούς. Επίλυση του προβλήματος:
	X Σφηνώστε το κάλυμμα αντικειμενικού φακού του 

αποστειρωμένου καλύμματος στον αντικειμενικό φακό, 
κλίνοντάς το ελαφρώς λοξά προς τα εμπρός.

Πρόβλημα: Το χειρουργικό μικροσκόπιο δε μπορεί να μετακινηθεί ή μετακινείται μόνο με μεγάλη δυσκολία.

Αιτία 1: Κάποιο καλώδιο έχει παγιδευτεί. Επίλυση του προβλήματος:
	X Μετακινήστε το παγιδευμένο καλώδιο σε άλλη θέση.

Αιτία 2: Δεν έχει απασφαλιστεί η ασφάλεια μεταφοράς. Επίλυση του προβλήματος:
	X Απασφαλίστε την ασφάλεια μεταφοράς (βλέπε 

κεφάλαιο 7.11.3).

Αιτία 3: Αδυναμία απασφάλισης ενός φρένου. Επίλυση του προβλήματος:
	X Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της 

Leica Microsystems.

13.3 Μονάδα ελέγχου
Πρόβλημα: Απουσία εικόνας στην οθόνη.

Αιτία 2: Χαλαρό καλώδιο στη μονάδα ελέγχου. Επίλυση του προβλήματος:
	X Επιβεβαιώστε τη σωστή εφαρμογή των συνδέσεων των 

καλωδίων.

Αιτία 3: Ελαττωματική οθόνη. Επίλυση του προβλήματος:
	X Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Leica 

Microsystems.
	X Μπορείτε παρόλα αυτά να εργαστείτε με το χειρουργικό 

μικροσκόπιο Leica Microsystems. Μπορείτε να 
χειριστείτε όλες λειτουργίες από τον ποδοδιακόπτη. 
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13.4 Μηνύματα σφάλματος στη μονάδα ελέγχου
Πρόβλημα: • Check main lamp 1.

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

Επίλυση του προβλήματος:
	X  Αλλάξτε στον φωτισμό του δεύτερου λαμπτήρα, με τον 

αντίστοιχο μηχανισμό ταχείας αλλαγής λαμπτήρα.
	X Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα το 

συντομότερο δυνατό.

Πρόβλημα: • Check OttoFlex™. Επίλυση του προβλήματος:
	X Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα το 

συντομότερο δυνατό.

Πρόβλημα: • 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.

Επίλυση του προβλήματος:
	X Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της 

Leica Microsystems.

13.5 Βάση F40
Πρόβλημα: Το χειρουργικό μικροσκόπιο δεν μπορεί να μετακινηθεί ή μετακινείται μόνο με μεγάλη δυσκολία.

Αιτία 1: Κάποιο καλώδιο έχει παγιδευτεί. Επίλυση του προβλήματος:
	X Μετακινήστε το παγιδευμένο καλώδιο σε άλλη θέση.

Αιτία 2: Δεν έχει απασφαλιστεί η ασφάλεια μεταφοράς. Επίλυση του προβλήματος:
	X Λύστε την ασφάλεια μεταφοράς (βλ. σελίδα 65).

Αιτία 3: Αδυναμία απασφάλισης ενός φρένου. Επίλυση του προβλήματος:
	X Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της 

Leica Microsystems.

13.6 Βάση οροφής CT40
Πρόβλημα: Αδυναμία ανοδικής/καθοδικής μετακίνησης του Leica CT40.

Αιτία 1: Το Leica CT40 προστατεύεται από διακόπτη θερμοκρασίας και 
απενεργοποιείται σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Επίλυση του προβλήματος:
	X Περιμένετε περίπου 30–45 λεπτά, μέχρι να κρυώσει 

ο κινητήρας του τηλεσκοπίου.

Αιτία 2: Κακή επαφή των βυσμάτων. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε τη σύνδεση των ακροδεκτών.

Αιτία 3: Ελαττωματική ασφάλεια από τον πελάτη. Επίλυση του προβλήματος:
	X Αντικαταστήστε την ασφάλεια.

13.7 Βάση F20
Πρόβλημα: Ο περιστροφικός βραχίονας ανυψώνεται/βυθίζεται αυτόνομα.

Αιτία 1: Ο περιστροφικός βραχίονας δεν έχει εξισορροπηθεί. Επίλυση του προβλήματος:
	X Εξισορροπήστε τον περιστροφικό βραχίονα  

(βλ. σελίδα 65).

Αιτία 2: Κακή τοποθέτηση των καλωδίων. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε την τοποθέτηση των καλωδίων, ιδίως αν 

έχει τοποθετηθεί πρόσθετο καλώδιο βίντεο.

Πρόβλημα: Ο περιστροφικός βραχίονας βυθίζεται ακόμα και στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας εξισορρόπησης.

Αιτία: Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου στον φορέα οπτικού 
συστήματος.

Επίλυση του προβλήματος:
	X  Ελαττώστε το συνολικό βάρος και τα προαιρετικά 

εξαρτήματα (μεγ. πρόσθετο φορτίο 11,5 kg).
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Πρόβλημα: Το μικροσκόπιο μετακινείται με δυσκολία.

Αιτία: Η ρύθμιση των φρένων άρθρωσης είναι υπερβολικά σφικτή. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ρυθμίστε τα φρένα άρθρωσης με τρόπο που το 

μικροσκόπιο μπορεί να τοποθετηθεί με άνεση  
(βλ. σελίδα 65).

13.8 Κάμερα, βίντεο
Πρόβλημα: Η εικόνα στην οθόνη είναι πολύ σκοτεινή.

Αιτία 1: Η βιντεοκάμερα ή η οθόνη δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Επίλυση του προβλήματος:
	X  Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις κάμερα και/ή οθόνης 

(βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών του κατασκευαστή).
	X Ανατρέξτε επίσης στη σελίδα 66.

Αιτία 2: Λάθος ρύθμιση του φίλτρου στο Leica Zoom Video Adapter. Επίλυση του προβλήματος:
	X  Ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή αντικαταστήστε το φίλτρο 

στο διπλό προσαρμογέα.

Αιτία 3: Κλειστό διάφραγμα στη διεπαφή σύνδεσης του Leica Video Adapter. Επίλυση του προβλήματος:
	X  Θέστε το διάφραγμα στη θέση "ανοιχτό". 

Αιτία 4: Ελαττωματική ασφάλεια από τον πελάτη. Επίλυση του προβλήματος:
	X Αντικαταστήστε την ασφάλεια.

Πρόβλημα: Μη εστιασμένες λήψεις

Αιτία 1: Το Leica Video Adapter δεν έχει ρυθμιστεί ισοεστιακά. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε την ισοεστίαση του μικροσκοπίου  

(βλέπε σελίδα 66). 

Αιτία 2: Το μικροσκόπιο δεν έχει ρυθμιστεί ισοεστιακά. Επίλυση του προβλήματος:
	X Ελέγξτε την ισοεστιακή ρύθμιση του Leica Video 

Adapter (βλ. σελίδα 66). 

Αιτία 3: Το αντικείμενο δεν έχει εστιαστεί σωστά. Επίλυση του προβλήματος:
	X Εστίαση ακριβείας, εισαγάγετε σταυρόνημα αν είναι 

απαραίτητο.

Εάν η συσκευή σας παρουσιάσει βλάβη που δεν 
περιγράφεται εδώ, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία της 
Leica Microsystems.
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14 Τεχνικά χαρακτηριστικά
14.1 Μικροσκόπιο
QuadZoom™ Οπτικό σύστημα με 4 δέσμες ακτίνων: 

100 % στερεοσκοπική απεικόνιση για το 
χειρουργό και το βοηθό

OptiChrome™ Οπτικό σύστημα υψηλής απόδοσης για 
υψηλή αντίθεση, λαμπρότητα χρωμάτων, 
υψηλή ευκρίνεια και ανάλυση

Στοιχείο αλλαγής 
μεγέθυνσης

6:1 εύρος, μηχανοκίνητο

Διάμετρος πεδίου 7 mm έως 80 mm
Αποστάσεις εργασίας 
WD

175 mm, 200 mm, 225 mm

Εστίαση Μηχανοκίνητο, 54 mm,  
με αυτόματη επαναφορά

Σύστημα ErgonOptic™ • Διοφθάλμια συστήματα παρατήρησης:  
10° έως 50°, 

• Low και Ultra Low™ III, 
• 0–180° μεταβλητό, 
• 30–150° μεταβλητό

Προσοφθάλμιοι φακοί Ευρυγώνιοι προσοφθάλμιοι φακοί για 
χρήστες με γυαλιά 8,33×, 10×, 12,5×

Αντικειμενικοί φακοί OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Απόσταση εργασίας 
f: Εστιακή απόσταση

Συμπλέκτης XY Μηχανοκίνητο, 50 mm×50 mm,  
με αυτόματη επαναφορά

Κλίση μηχανισμών 
κίνησης

Μηχανοκίνητο, +15°/–50°

Τηλεχειριστήριο • Ποδοδιακόπτης 12 και 14 λειτουργιών 
με οριζόντια ή διαμήκη πεντάλ

Βάρος 28,3 kg (με εξαρτήματα και μονάδα XY)

14.2 Φωτισμός
Κύριος φωτισμός Ολοκληρωμένο σύστημα φωτισμού για 

έντονο, ομοιογενή φωτισμό του οπτικού 
πεδίου

OttoFlex™ Μονάδα φωτισμού για αύξηση του Red 
Reflex, μείωση του σκεδαζόμενου φωτός 
διαμέσου του σκληρού χιτώνα και αύξηση 
της αντίθεσης της εικόνας.
Διάμετρος οπτικού πεδίου από 4 εως 
35 mm στα WD 200 mm 
Λαμπτήρας αλογόνου 12 V/50 W 
εφαρμογής ακριβείας

Μηχανισμός ταχείας 
αλλαγής λαμπτήρα 

Με δύο λαμπτήρες αλογόνου

(μόνο κύριος φωτισμός) εφαρμογής ακριβείας 12 V/50 W
Φίλτρα Φίλτρο προστασίας IR και φίλτρο 

προστασίας (GG420), ενσωματωμένα 
προαιρετικά εξαρτήματα

14.3 Προαιρετικά εξαρτήματα
0° στερεοσκοπικός, 
βοηθού 

100% στερεοσκοπική απεικόνιση  
με ίδια μεγέθυνση,

προσαρμογέας ενσωματωμένη εστίαση ακριβείας, 
περιστροφικός δακτύλιος για το διοφθάλ-
μιο σύστημα παρατήρησης (±15°),
Διεπαφή τεκμηρίωσης

Double Wing για 3 παρατηρητές ταυτόχρονα
Βίντεο/κάμερα Σύστημα κάμερας Leica HD C100

Χειροκίνητος προσαρμογέας εικόνας Leica 
(MVA)
• Εστιακή απόσταση f = 55 mm,  

70 mm και 107 mm
• με σύνδεση C-Mount
• χειροκίνητη εστίαση ακριβείας

Τηλεχειριζόμενος προσαρμογέας εικόνας 
Leica (RVA)
• Εστιακή απόσταση f = 55 mm,  

70 mm και 107 mm
• με σύνδεση C-Mount
• μηχανοκίνητη εστίαση ακριβείας

Leica Zoom Video Adapter (ZVA)
• 3:1 Zoom
• Εστιακή απόσταση  

f = 35 mm έως 100 mm
• με σύνδεση C-Mount
• χειροκίνητη εστίαση ακριβείας

Ευρυγώνιο σύστημα 
παρατήρησης

Leica RUV800, BIOM*, EIBOS*

Προσανατολισμός IOL Leica ToricEyePiece
Inverter AVI*, SDI*
Κατοπτρισμός 
δεδομένων

Leica DI C800

Λέιζερ Προσαρμογείς λέιζερ διατίθενται για 
προσάρτηση από κατασκευαστές λέιζερ

Σχισμοειδής λυχνία Μηχανοκίνητο ±23°, 
εύρος σχισμής 0,01–14 mm,
εύρος σχισμής 14 mm,
180° περιστρεφόμενο 
Μηχανισμός ταχείας αλλαγής λαμπτήρα

Ασηψία Όλα τα χειριστήρια είναι αποστειρώσιμα, 
διατίθενται αποστειρωμένα καλύμματα

Leica Keratoscope

*  Εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών
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14.4 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
14.4.1 Υποδοχή ρεύματος

Επιδαπέδια βάση F40 Κεντρικά στον οριζόντιο βραχίονα 
100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz

Επιδαπέδια βάση F20 Κεντρικά στον οριζόντιο βραχίονα  
100-240 VAC (±10%), 50/60 Hz

Βάση οροφής CT40 Oριολωρίδα οροφής  
120 V (±10 %), 60 Hz 
230 V (±10 %), 50 Hz

14.4.2 Κατανάλωση ισχύος
Επιδαπέδια βάση

Leica M844 F40 550 VA
Leica M844 F20 400 VA

Τηλεσκοπική βάση

Leica M844 CT40 • (120 V 60 Hz) 1500 VA  
(ολόκληρο το σύστημα, συμπ. 
τηλεσκοπικής μονάδας)

• (240 V 50 Hz) 1400 VA  
(ολόκληρο το σύστημα, συμπ. 
τηλεσκοπικής μονάδας)

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία 1

14.5 Βοηθητική πρίζα
Η σύνδεση ηλεκτρικού εξοπλισμού στη Βοηθητική Πρίζα 
συνιστά δημιουργία συστήματος "ME System" και μπορεί 
να οδηγήσει σε μειωμένο επίπεδο ασφαλείας. Πρέπει 
να τηρούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις προτύπων για 
"Συστήματα ME".

Τάση εξόδου 100–230 V AC
Ασφάλεια T1 AH, 250 V
Μεγ. επιτρεπόμενη 
κατανάλωση ισχύος της 
συσκευής άλλου 
κατασκευαστή: 100 VA

Μεγ. επιτρεπόμενο ρεύμα διαρροής γείωσης για το  
Leica M844 F40 συμπεριλαμβανομένης της 
δευτερεύουσας συσκευής,
Leica M844 CT40 συμπεριλαμβανομένης της 
δευτερεύουσας συσκευής,
Leica M844 F20 συμπεριλαμβανομένης της 
δευτερεύουσας συσκευής:

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

Αν το ρεύμα διαρροής γείωσης υπερβεί την επιτρεπόμενη οριακή 
τιμή, απαιτούνται τα παρακάτω μέτρα:
• Η συσκευή άλλου κατασκευαστή δεν πληροί τις απαιτήσεις του 

προτύπου IEC/EN 60601–1 (ΕΕ) / UL 60601–1 (ΗΠΑ): 
Σύνδεση μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης.

• Η συσκευή άλλου κατασκευαστή πληροί τις απαιτήσεις του 
προτύπου IEC/EN 60601–1 (ΕΕ) / UL 60601–1 (ΗΠΑ): 
Δημιουργήστε σύνδεση μέσω εξισορρόπησης δυναμικού ή 
σύνδεση μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης.

14.6 Οπτικά χαρακτηριστικά
με διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης UltraLow™ III

Προσοφθάλμιος 
φακός

Αντικειμενικός φακός Leica 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Συνολική μεγέθυνση Οπτικό πεδίο  
(≥ 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

Προσοφθάλμιος 
φακός

Αντικειμενικός φακός Leica 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Συνολική μεγέθυνση Οπτικό πεδίο  
(≥ 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

Προσοφθάλμιος 
φακός

Αντικειμενικός φακός Leica 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Συνολική μεγέθυνση Οπτικό πεδίο  
(≥ 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 Βάσεις
14.7.1 Επιδαπέδια βάση F40

Ροδάκια 4× 82,5 mm
Βάρος Βάση 174 kg 

Ορθοστάτης 83 kg 
Σύνολο βάρους Περίπου 330 kg με μέγιστο φορτίο
Φρένα Τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά φρένα που 

λειτουργούν με την περιστροφή των 
χειρολαβών, ένας μοχλός ακινητοποίησης 
για την κατακόρυφη κίνηση

Πρόσθετο φορτίο μέγ. 12,2 kg από τη διεπαφή μικροσκοπίου, 
δακτύλιος χελιδονοουράς

Απαιτήσεις χώρου Βάση: 637 × 637 mm 
Ελαχ. ύψος σε θέση στάθμευσης: 1949 mm

Εύρος Επέκταση 1492 mm μέγ.
Διαδρομή 846 mm
Εξισορρόπηση μέσω πνευματικού ελατηρίου
Εύρος περιστροφής Άξονας 1 (στη στήλη): ±170° 

Άξονας 2 (στο μέσο): +150°/–170° 
Άξονας 3 (επάνω από το συμπλέκτη XY): 
±270°

14.7.2 Επιδαπέδια βάση F20

Ροδάκια 4× 100 mm 
Βάρος Βάση 174 kg 

Ορθοστάτης με πρόσθετο βάρος 55 kg
Σύνολο βάρους Περίπου 330 kg με μέγιστο φορτίο
Φρένα 4 μηχανικά φρένα άρθρωσης, 

μοχλός ασφάλισης για κάθετη κίνηση
4 ποδόφρενα, ενσωματωμένα στα ροδάκια

Πρόσθετο φορτίο Περιστροφικός βραχίονας: Μέγ. 11,5 kg 
από τη 
διεπαφή μικροσκοπίου/δακτύλιος 
χελιδονοουράς

Απαιτήσεις χώρου Βάση: 606 × 606 mm 
Ελαχ. ύψος σε θέση στάθμευσης: 1949 mm

Εύρος Επέκταση 1480 mm μέγ.
Διαδρομή ελάχ. 650 mm
Εξισορρόπηση μέσω πνευματικού ελατηρίου
Εύρος περιστροφής Άξονας 1 (στη στήλη): 360° 

Άξονας 2 (στο μέσο): +180°/–135° 
Άξονας 3 (επάνω από το συμπλέκτη XY): 
±270°

14.7.3 Βάση οροφής CT40

Προσάρτημα οροφής μεγ. απόσταση από την οροφής 
σκυροδέματος  
προς την ψευδοροφή:1200 mm 
Προσάρτημα στην οροφή σκυροδέματος  
χωρίς επένδυση: 
440 mm κυκλική οπή  
4× M12 HSLB M12/15

Βάρος Περιστροφικός βραχίονας: 44 kg
Σύνολο βάρους Περίπου 146 kg
Φρένα Περιστροφικός βραχίονας: 

Τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά φρένα, 
ενεργοποίηση με περιστροφή των 
χειρολαβών
ένας μοχλός ακινητοποίησης για 
κατακόρυφη κίνηση

Πρόσθετο φορτίο Περιστροφικός βραχίονας: μέγ. 12,2 kg 
από τη διεπαφή μικροσκοπίου, 
δακτύλιος χελιδονοουράς

Εύρος Επέκταση 1492 mm μέγ.
Διαδρομή Τηλεσκοπική μονάδα: 500 mm 

Περιστροφικός βραχίονας: 846 mm
Εξισορρόπηση μέσω πνευματικού ελατηρίου
Εύρος περιστροφής Άξονας 1 (συναρμολόγηση οροφής): 

±90° 
Άξονας 2 (στο μέσο): ±135° 
Άξονας 3 (επάνω από το συμπλέκτη XY): 
±270°

14.8 Περιβαλλοντικές συνθήκες
Χρήση +10 °C ως +40 °C 

+50 °F ως +104 °F 
30% ως 95% σχετική υγρασία 
780 mbar ως 1013 mbar ατμοσφαιρική 
πίεση

Αποθήκευση –40 °C ως +70 °C 
–40 °F ως +158 °F 
10 % ως 100 % σχετική υγρασία 
500 mbar ως 1060 mbar  
ατμοσφαιρική πίεση

Μεταφορά –40 °C ως +70 °C 
–40 °F ως +158 °F 
10% ως 100% σχετική υγρασία 
500 mbar ως 1060 mbar  
ατμοσφαιρική πίεση
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14.9 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(ΗΜΣ)

Περιβάλλον για το οποίο είναι κατάλληλο το όργανο

Νοσοκομεία με εξαίρεση τον εγγύς ενεργό Χειρουργικό εξοπλισμό 
και το δωμάτιο με προστασία ΡΔ ενός συστήματος ME για απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού όπου η ένταση των Διαταραχών EM είναι 
υψηλή.

Συμμόρφωση IEC 60601–1–2

Εκπομπές • CISPR 11, Κατηγορία A, Ομάδα 1
• Αρμονική παραμόρφωση σύμφωνα με το 

IEC 61000–3–2 Κατηγορία A
• Διακυμάνσεις τάσης και τρεμόπαιγμα σύμφωνα 

με το IEC 61000–3–3, εικόνες 3–7
Ατρωσία • Ηλεκτροστατική εκφόρτιση IEC 61000–4–2: 

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Ακτινοβολούμενα πεδία ΡΔ EM IEC 61000–4–3: 

80 – 2700 MHz: 10 V/m
• Πεδία ασύρματης εγγύτητας IEC 61000–4–3: 

380 – 5785 MHz: 9 V/m· 28 V/m
• Ηλεκτρικές ταχείες αιφνίδιες μεταβολές και  

κορυφώσεις IEC 61000–4–4: 
± 2 kV: Αγωγοί ηλεκτρικής τροφοδοσίας

• Υπερτάσεις IEC 61000–4–5: 
± 1 kV Αγωγός προς αγωγός 
± 2  kV Αγωγός προς γείωση

• Αγώγιμες διαταραχές, που προκαλούνται από ΡΔ 
πεδία IEC 61000–4–6: 
10 V rms

• Ονομαστικό μαγνητικό πεδίο συχνότητας ρεύματος 
IEC 61000–4–8: 
30 A/m

• Πτώσεις τάσης και διακοπές IEC 61000–4–11: 
σύμφωνα με IEC 60601–1–2:2014

• Αποδεκτές συνθήκες/αντιδράσεις λειτουργίας:
• τρεμούλιασμα/θόρυβος στην οθόνη HD
• Διακοπή της οθόνης HD

• Ειδικά κριτήρια συμμόρφωσης για το τεστ μείωσης 
και διακοπής της ηλεκτρικής τάσης:
• Στον εξοπλισμό, επιτρέπεται μια απόκλιση των 

ορίων ατρωσίας (0% της ονομαστικής τάσης για 
5 s), εφόσον ο εξοπλισμός παραμένει ασφαλής, 
τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί βλάβες και 
εφόσον μπορεί να γίνει επαναφορά του 
εξοπλισμού στην κατάσταση πριν τη δοκιμή με 
την παρέμβαση του χειριστή.

14.10 Πρότυπα που ικανοποιούνται
Συμμόρφωση CE
•  Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός, Μέρος 1: Γενικά ορίζεται για την 

ασφάλεια σε IEC 60601–1. EN 60601–1, UL 60601–1,  
CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014.

•  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  
IEC 60601–1–2· EN 60601–1–2· EN 61000–3–2· IEC 61000–3–2.

• Περαιτέρω ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα: IEC 62366, 
IEC60825–1, EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• Το Medical Division, στη Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
διαθέτει τα πιστοποιητικά του συστήματος διαχείρισης για το 
διεθνές πρότυπο ISO 13485 σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας 
και τη διασφάλιση ποιότητας.

14.11 Διαμορφώσεις και βάρη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την καθοδική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην υπερβείτε το επιτρεπτό μέγιστο πρόσθετο φορτίο 

κατά τον εξοπλισμό με εξαρτήματα και προαιρετικά 
εξαρτήματα.
	X Ελέγξτε το συνολικό βάρος, χρησιμοποιώντας τον 

"Κατάλογο βαρών εξισορροπήσιμων διαμορφώσεων", 
κεφάλαιο 14.13.

Οι βάσεις διαθέτουν τα εξής μέγιστα πρόσθετα φορτία, από τις 
διεπαφές του μικροσκοπίου:

Βάση F40 F20 CT40

Μεγ. πρόσθετο φορτίο 12,2 kg 11,5 kg 12,2 kg
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14.12 Όρια χρήσης
Η χρήση των χειρουργικών μικροσκοπίων Leica M844 F40 και Leica M844 CT40 επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς χώρους και σε σταθερά, 
επίπεδα δάπεδα και οροφές. 

Για το προϊόν Leica M844 F40, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
φαινόμενα ολίσθησης σε δάπεδα με κλίση >0,3°.

Τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica M844 F20 και Leica M844 F40 δεν είναι κατάλληλα για διέλευση από κατώφλια ύψους άνω των 20 mm. 
Χωρίς βοηθητικά μέσα, τα Leica M844 F20 και Leica M844 F40 μπορούν να μετακινηθούν μόνο πάνω από εμπόδια ύψους έως και 5 mm. 
Για την προσπέραση εμποδίων άνω των 5-20 mm από τα Leica M844 F20 και Leica M844 F40, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σφήνα (1) που 
περιέχεται στη συσκευασία.

�

	X  Τοποθετήστε τη σφήνα (1) μπροστά από το εμπόδιο.
	X Μεταφέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο στο όριο, ωθώντας το από τη χειρολαβή.

Μεταφορά ή αποθήκευση μικροσκοπίου σε κεκλιμένο επίπεδο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ανεξέλεγκτη πλευρική κίνηση του συστήματος και συστημάτων βραχίονα.
	X Κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση του μικροσκοπίου (F20, F40) σε κεκλιμένο επίπεδο, ασφαλίζετε πάντα τον περιστροφικό 

βραχίονα, τον βραχίονα στήριξης της οθόνης και τη μονάδα ελέγχου (βλ. παρακάτω).
	X Κατά τη φύλαξη του μικροσκοπίου (F20 μόνο) σε κεκλιμένο επίπεδο, χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη σφήνα από το κιβώτιο 

μεταφοράς (βλ. παρακάτω).

Μεταφορά ή μετακίνηση μικροσκοπίου σε κεκλιμένο επίπεδο (F20 και F40):

	X Χρησιμοποιήστε τις διατάξεις στερέωσης ιμάντων (εικόνα 1) που παρέχεται στο κιβώτιο μεταφοράς για να ασφαλίσετε τον περιστροφικό 
βραχίονα, τον βραχίονα στήριξης της οθόνης και τον βραχίονα της μονάδας ελέγχου  
F20: εικόνες 2 έως 4, F40: εικόνες 5 - 6).

Εικόνα 1 - Διάταξη στερέωσης ιμάντων
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Βάση F20

Εικόνα 2 - Διάταξη στερέωσης 
ιμάντων παραλληλόγραμμου

Εικόνα 3 - Διάταξη στερέωσης 
οθόνης

Εικόνα 4 - Διάταξη στερέωσης  
μονάδας ελέγχου

Βάση F40

Εικόνα 5 - Διάταξη στερέωσης ιμάντων 
παραλληλόγραμμου

Εικόνα 6 - Διάταξη στερέωσης οθόνης

Αποθήκευση μικροσκοπίου σε κεκλιμένο επίπεδο (F20 μόνο):

	X Χρησιμοποιήστε τη σφήνα που παρέχεται στο κιβώτιο μεταφοράς (εικόνες 7 - 8).

Εικόνα 7 Εικόνα 8
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14.13 Κατάλογος βαρών εξισορροπήσιμων διαμορφώσεων

Για το προϊόν Leica M844 F40, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
φαινόμενα ολίσθησης σε δάπεδα με κλίση >0,3°.

Εξοπλισμός Leica M844 σειριακός αριθμός ....................................................
Μέγ. πρόσθετο φορτίο της βάσης από τη διεπαφή μικροσκοπίου ........... kg

Εγκατάσταση

Ομάδα Αρ. προϊόντος Περιγραφή Βάρος Αριθμός Σύνολο

Βοηθός 10448192 βοηθός 0° 2,04 kg                         ,      

10446472 Δεύτερη πτέρυγα 1,20 kg                         ,     

10448231 Stereo Assistant Microscope (συμπερ. προσαρμογέα): 1,10 kg                         ,      

10446482 Διαιρέτης δέσμης 70/30 0,41 kg                         ,    

10446565 Διαιρέτης δέσμης 50/50 0,41 kg                         ,    

10448487 Περιστρεφόμενος διαιρέτης δέσμης 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Περιστρεφόμενος διαιρέτης δέσμης 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Στερεοσκοπικός προσαρμογέας 0,22 kg                         ,    

10448597 Στερεοσκοπικός προσαρμογέας δεύτερου παρατηρητή 1,01 kg                         ,    

Οπτικά μέρη 10445937 Αντικειμενικός φακός APO WD200

0,41 kg10445938 Αντικειμενικός φακός APO WD175                         ,    

10445909 Αντικειμενικός φακός APO WD225

10448547 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, 10° έως 50°, 
Τύπος II, UltraLow ™ III

1,42 kg                         ,     

10448217 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, με 
δυνατότητα κλίσης 5°–25° με PD

0,74 kg                         ,     

10448159 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, 10°–50° 
με PD

1,26 kg                         ,   

10448088 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης μεταβλ. 0°-180°, 
T, τύπος II

1,42 kg                         ,     

10446574 Διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης, δυνατότητα 
κλίσης, T, τύπος II

0,74 kg                         ,     

10448572 Leica DI C800 2,12 kg                         ,     

10448028 Προσοφθάλμιος φακός 10×

0,10 kg10448125 Προσοφθάλμιος φακός 8,33×                         ,    

10446739 Προσοφθάλμιος φακός 12,5×

Προαιρ. εξαρτήματα 
πρόσθιου τμήματος 
οφθαλμού

10448558 Leica Keratoscope 0,21 kg                         ,     

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     
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Εγκατάσταση

Ομάδα Αρ. προϊόντος Περιγραφή Βάρος Αριθμός Σύνολο

Προαιρ. εξαρτήματα 
οπίσθιου τμήματος 
οφθαλμού

10448555 Leica RUV800 WD175, εξάρτημα
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, εξάρτημα

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

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

10448355 Σχισμοειδής λυχνία Leica 3,34 kg                         ,     

Φίλτρο λέιζερ 0,30 kg                         ,     

Αποστειρώσιμα 
εξαρτήματα

10180591 Λαβή τοποθέτησης 0,08 kg                         ,     

10428238 Κάλυμμα περιστροφικού κουμπιού διοφθάλμιου συστ. 
παρατ. T

0,01 kg                         ,     

10446468 Υποδοχέας για το προστατευτικό τζάμι 0,10 kg                         ,     

10446467 Προστατευτικό τζάμι 0,06 kg                         ,     

Προστατευτικά καλύμματα                         ,     

Τεκμηρίωση 10446592 Leica Zoom Video Adapter (ZVA) 0,76 kg                         ,     

10448292 Τηλεχειριζόμενος προσαρμογέας εικόνας Leica (RVA) 0,44 kg                         ,     

10448290 Χειροκίνητος προσαρμογέας εικόνας Leica (MVA) 0,42 kg                         ,     

10448584 Leica HD C100 (οπτική κεφαλή και καλώδιο) 0,64 kg                         ,     

Πρόσθετο 
φορτίο

                        ,    

Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει τυπικά προϊόντα εξοπλισμού. Με την επιφύλαξη αλλαγών.
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14.14 Σχέδια διαστάσεων
14.14.1 Σχέδιο διαστάσεων (mm) για το Leica M844 F40
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14.14.2 Σχέδιο διαστάσεων (mm) για το Leica M844 CT40

   

Άξονας περιστροφής
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14.14.3 Σχέδιο διαστάσεων (mm) για το Leica M844 F20
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15 Παράρτημα
15.1 Λίστα ελέγχου πριν από την επέμβαση
Ασθενής  .......................................................................................................................................................................................

Χειρουργός  .......................................................................................................................................................................................

Ημερομηνία  .......................................................................................................................................................................................

Βήμα Διαδικασία Λεπτομέρειες Ελέγχθηκε/Υπογραφή

1 Καθαρισμός των οπτικών 
εξαρτημάτων

	X Ελέγξτε αν είναι καθαροί οι σωλήνες, οι προσοφθάλμιοι φακοί και 
τα εξαρτήματα τεκμηρίωσης (αν χρησιμοποιούνται).
	X Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους.

2 Εγκατάσταση των 
εξαρτημάτων

	X Κλειδώστε το M844 στη θέση του και εγκαταστήστε όλα τα 
προαιρετικά εξαρτήματα στο μικροσκόπιο ώστε να είναι έτοιμο  
για χρήση (βλέπε κεφάλαιο 7.5).
	X Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη αν χρησιμοποιείται.
	X Ελέγξτε την εικόνα της κάμερας στην οθόνη και αντιστοιχίστε 

ξανά, αν απαιτείται.

3 Έλεγχος ρυθμίσεων 
διοφθάλμιου συστήματος 
παρατήρησης

	X Ελέγξτε τη ρύθμιση του σωλήνα και του προσοφθάλμιου φακού  
για τον επιλεγμένο χρήστη.

4 Εξισορρόπηση 	X Εξισορροπήστε το M844 (βλέπε κεφάλαιο 7.11.1 ή κεφάλαιο 7.12.2).
	X Γυρίστε τις χειρολαβές προς τα εμπρός και κρατήστε τις.

Λύσιμο όλων των φρένων.
	X Ελέγξτε την εξισορρόπηση.

5 Έλεγχος λειτουργίας 	X Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο.
	X Ελέγξτε το ιστορικό λαμπτήρα και βεβαιωθείτε ότι η απομένουσα 

διάρκεια ζωής επαρκεί για το προγραμματισμένο χειρουργείο.
	X Ελέγξτε τους φωτισμούς Main Light 1, Main Light 2 και τον 

φωτισμό OttoFlex™.
	X Αντικαταστήστε τους ελαττωματικούς λαμπτήρες πριν από το 

χειρουργείο.
	X Ελέγξτε την ετοιμότητα για λειτουργία του κινητήρα μεγέθυνσης 

και του κινητήρα εστίασης.
	X Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες των λαβών και του ποδοδιακόπτη.
	X Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρήστη στη μονάδα ελέγχου για τον 

επιλεγμένο χρήστη.

6 Τοποθέτηση στη 
χειρουργική τράπεζα

	X Τοποθετήστε το M844 στη χειρουργική τράπεζα, όπως απαιτείται, 
και κλειδώστε το ποδόφρενο (κεφάλαιο 7.1.1 ή κεφάλαιο 7.1.2).

7 Στειρότητα 	X Τοποθετήστε τα αποστειρωμένα εξαρτήματα και το 
αποστειρωμένο κάλυμμα εάν χρησιμοποιείται (βλέπε 
κεφάλαιο 7.14).

8 Τελική εργασία 	X Ελέγξτε ότι όλος ο εξοπλισμός βρίσκεται στη σωστή θέση  
(όλα τα καλύμματα τοποθετημένα, οι πόρτες κλειστές).



Παράρτημα

82 M844 / Αναφ. 10 713 294 / Έκδοση 01



Παράρτημα

 M844 / Αναφ. 10 713 294 / Έκδοση 01 83



10 713 294el/01 •Copyright © by Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, 2022 • Εκτύπωση – 02.2022 • Υπόκειται σε τροποποιήσεις • Η ονομασία LEICA και το 

λογότυπο Leica είναι καταχωρισμένα εμπορικά συστήματα της Leica Microsystems

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

T +41 71 726 3333 · Φ +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com


	1	Εισαγωγή
	1.1	Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
	1.2	Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο

	2	Αναγνώριση προϊόντος
	2.1	Προαιρετικά χαρακτηριστικά προϊόντος

	3	Υποδείξεις ασφαλείας
	3.1	Προβλεπόμενη χρήση
	3.2	Ενδείξεις σχετικά με τη χρήση
	3.3	Αντενδείξεις
	3.4	Υποδείξεις για τον υπεύθυνο
	3.5	Υποδείξεις για το χρήστη
	3.6	Κίνδυνοι από τη χρήση
	3.7	Πινακίδες και ετικέτες

	4	Σχέδιο
	4.1	Leica M844 F40
	4.2	Leica M844 F20
	4.3	Leica M844 CT40
	4.4	Φορέας οπτικού συστήματος M844 Leica

	5	Λειτουργίες
	5.1	Φωτισμός
	5.2	Σύστημα εξισορρόπησης
	5.3	Ηλεκτρομαγνητικά φρένα (μόνο F40)

	6	Χειριστήρια
	6.1	Μονάδα ελέγχου
	6.2	Χειρουργικά μικροσκόπια M844 Leica
	6.3	Ποδοδιακόπτης και χειρολαβές

	7	Προετοιμασία πριν από τη χειρουργική επέμβαση
	7.1	Μεταφορά
	7.2	Τοποθέτηση οπτικών εξαρτημάτων
	7.3	Ρύθμιση του διοφθάλμιου συστήματος παρατήρησης
	7.4	Ρύθμιση προσοφθάλμιου φακού
	7.5	Ρύθμιση οπτικών προαιρετικών εξαρτημάτων για το Leica M844
	7.6	Τοποθέτηση προαιρετικών εξαρτημάτων τεκμηρίωσης
	7.7	Επιλογή εξαρτημάτων τεκμηρίωσης
	7.8	Τοποθέτηση οπτικών προαιρετικών εξαρτημάτων για το Leica M844
	7.9	Τοποθέτηση σχισμοειδούς λυχνίας Leica
	7.10	Ευρυγώνιο σύστημα παρατήρησης (π.χ. Oculus) 
	7.11	Ρυθμίσεις στη βάση (F40, CT40)
	7.12	Ρυθμίσεις στη βάση F20
	7.13	Τοποθέτηση στη χειρουργική τράπεζα
	7.14	Τοποθέτηση των αποστειρωμένων χειριστηρίων και του αποστειρωμένου καλύμματος
	7.15	Έλεγχος λειτουργίας

	8	Χειρισμός
	8.1	Ενεργοποίηση του μικροσκοπίου
	8.2	Τοποθέτηση μικροσκοπίου 
	8.3	Ρύθμιση μικροσκοπίου
	8.4	Ρύθμιση μεγέθυνσης (ζουμ)
	8.5	Θέση μεταφοράς 
	8.6	Θέση στάθμευσης
	8.7	Θέση εκτός λειτουργίας του χειρουργικού μικροσκοπίου

	9	Οθόνη αφής
	9.1	Δομή των μενού
	9.2	Ενεργοποίηση του μικροσκοπίου
	9.3	Επεξεργασία του καταλόγου χρηστών
	9.4	Διαμόρφωση χρηστών (μενού User Settings)
	9.5	StepCycle™
	9.6	Μενού Maintenance
	9.7	Μενού "How To…"
	9.8	Μενού "Service"

	10	Προαιρετικά εξαρτήματα
	10.1	Συσκευές και προαιρετικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από τη Leica
	10.2	Συσκευές και προαιρετικά εξαρτήματα της Leica και άλλων κατασκευαστών
	10.3	Προαιρετικά εξαρτήματα βίντεο για M844
	10.4	Καλύμματα

	11	Μέριμνα και συντήρηση
	11.1	Οδηγίες συντήρησης
	11.2	Καθαρισμός οθόνης αφής
	11.3	Συντήρηση
	11.4	Μέριμνα και συντήρηση του ποδοδιακόπτη Leica
	11.5	Αντικατάσταση ασφαλειών
	11.6	Αντικατάσταση λαμπτήρων
	11.7	Υποδείξεις επανεπεξεργασίας επαναποστειρώσιμων προϊόντων

	12	Απόρριψη
	13	Τι πρέπει να κάνετε όταν...;
	13.1	Γενικά
	13.2	Μικροσκόπιο
	13.3	Μονάδα ελέγχου
	13.4	Μηνύματα σφάλματος στη μονάδα ελέγχου
	13.5	Βάση F40
	13.6	Βάση οροφής CT40
	13.7	Βάση F20
	13.8	Κάμερα, βίντεο

	14	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	14.1	Μικροσκόπιο
	14.2	Φωτισμός
	14.3	Προαιρετικά εξαρτήματα
	14.4	Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
	14.5	Βοηθητική πρίζα
	14.6	Οπτικά χαρακτηριστικά
	14.7	Βάσεις
	14.8	Περιβαλλοντικές συνθήκες
	14.9	Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
	14.10	Πρότυπα που ικανοποιούνται
	14.11	Διαμορφώσεις και βάρη
	14.12	Όρια χρήσης
	14.13	Κατάλογος βαρών εξισορροπήσιμων διαμορφώσεων
	14.14	Σχέδια διαστάσεων

	15	Παράρτημα
	15.1	Λίστα ελέγχου πριν από την επέμβαση


