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Kiitos, että olet hankkinut Leica-leikkausmikroskooppijärjestelmän.
Olemme pitäneet järjestelmiemme kehittelyssä erittäin tärkeänä yksinkertaista, 
itsestään selvää käyttöä. Sinun kannattaa siitä huolimatta tutustua 
tähän käyttöohjeeseen huolellisesti voidaksesi hyödyntää kaikkia uuden 
leikkausmikroskoopin etuja.
Leica Microsystemsin tuotteita ja palveluita koskevia arvokkaita tietoja sekä 
lähimmän jälleenmyyjän osoitteen löydät kotisivultamme osoitteesta: 

www.leica-microsystems.com

Kiitos, että olet valinnut tuotteemme. Toivomme uuden Leica Microsystemin 
leikkausmikroskoopin laadun ja tehokkuuden vastaavan odotuksiasi.

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

Oikeudellinen huomautus
Pidätämme oikeuden muuttaa kaikkia spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta.
Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot liittyvät suoraan välineiden käyttämiseen. 
Lääketieteelliset päätökset ovat kliinikon vastuulla.
Leica Microsystems on tehnyt kaikkensa toimittaakseen täydellisen ja selkeän 
käyttöohjeen, joka selvittää kaikki tuotteen käytön tärkeimmät seikat. Jos tarvitset 
tuotteen käyttöön liittyviä lisätietoja, ota yhteyttä Leican paikalliseen edustajaan.
Älä koskaan käytä Leica Microsystemsin lääkinnällistä tuotetta, jos et ymmärrä 
tuotteen käyttöä ja toimintaa täysin.

Vastuu
Katso vastuutamme koskevat tiedot myynnin vakioehdoista ja -edellytyksistä. 
Mikään tässä oikeudellisessa huomautuksessa ei rajoita vastuutamme millään 
tavalla, joka ei ole sallittu lakisääteisesti, eikä sulje pois vastuustamme mitään, 
mitä ei saa sulkea pois lakisääteisesti.
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1 Johdanto
1.1 Tämä käyttöohje
Tässä käyttöohjeessa kuvaillaan M844-leikkausmikroskooppia.

Laitteiden käyttöä koskevien tietojen lisäksi tämä  
käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia 
tietoja (katso luku 3).

	X Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä 
huolellisesti.

1.2 Tässä käyttöohjeessa käytetyt 
kuvakkeet

Tässä käyttöohjeessa käytetyillä kuvakkeilla on seuraava merkitys:

Kuvake Varoitussana Merkitys

Varoitus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai väärästä käytöstä, jotka 
voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin 
tai kuolemaan. 

Huomio Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai väärästä käytöstä, jotka 
voivat johtaa lieviin tai kohtalaisiin 
vammoihin, jos niitä ei vältetä. 

Huomautus Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta 
tilanteesta tai väärästä käytöstä, jotka 
voivat johtaa huomattaviin aineellisiin, 
taloudellisiin tai ympäristövahinkoihin, 
jos niitä ei vältetä.

Käyttökelpoisia tietoja, jotka auttavat 
käyttäjää käyttämään tuotetta oikein ja 
tehokkaasti. 

	X  Kehotus toimia; tässä sinun on tehtävä 
jotakin.

Tekninen dokumentaatio ja kokoamisohjeet

Tekninen dokumentaatio on osa asiakirjaa "Kokoamisohjeet".

2 Tuotteen tunnisteet
Tuotteen malli- ja sarjanumerot sijaitsevat valaisinmoduulin 
tunnistemerkinnässä. 
	X Merkitse nämä tiedot käyttöohjeeseen ja ilmoita ne aina, 

kun asioit edustajamme tai huollon kanssa. 

Tyyppi Sarjanro

 
...

 
...

2.1 Valinnaiset tuoteominaisuudet
Saatavilla on erilaisia tuoteominaisuuksia ja varusteita. 
Niiden saatavuus vaihtelee maasta maahan ja on paikallisten 
sääntelyvaatimusten alainen. Tiedustele saatuvuutta 
paikalliselta jälleenmyyjältä.
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3 Turvaohjeet
M844-leikkausmikroskooppi edustaa uusinta tekniikkaa. Sen 
käytön aikana voi siitä huolimatta esiintyä vaaratilanteita. 
	X Noudata aina tässä käyttöohjeessa mainittuja ohjeita ja 

erityisesti turvallisuutta koskevia huomautuksia.

3.1 Käyttötarkoituksen mukainen 
käyttö

• Leikkausmikroskooppi M844 on optinen instrumentti, ja se  
on tarkoitettu kohteiden tarkasteluun suurennuksen ja 
valaistuksen avulla. Sitä voidaan käyttää havainnointiin 
ja dokumentointiin sekä ihmisten ja eläinten hoitoon.

• M844-leikkausmikroskooppia saa käyttää ainoastaan 
suljetuissa tiloissa ja tukevalla lattialla.

• M844-leikkausmikroskoopin käytössä on noudatettava erityisiä 
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia varotoimia.

• Kannettavat ja mobiilit sekä kiinteästi asennetut suurtaajuus-
viestintälaitteet voivat heikentää M844-leikkausmikroskoopin 
toimintakykyä.

• M844 on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.

3.2 Käyttöaihe
• M844-leikkausmikroskooppi soveltuu käytettäväksi silmälääke-

tieteeseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi verkkokalvon ja 
sarveiskalvon kirurgiassa ja kaihileikkauksissa sairaaloissa, kli-
nikoilla ja muissa terveydenhoitolaitoksissa.

• M844-leikkausmikroskooppia saa käyttää ainoastaan 
suljetuissa tiloissa ja kiinteällä lattialla tai kattoon 
kiinnitettynä.

• Nämä ohjeet on tarkoitettu lääkäreille, sairaanhoitajille ja 
muulle lääkinnälliselle ja tekniselle henkilökunnalle, jotka  
valmistelevat, käyttävät tai huoltavat laitetta asianmukaisen 
koulutuksen saatuaan. Laitteen omistajan / toiminnanhar-
joittajan vastuulla on kouluttaa ja opastaa koko käyttöön 
osallistuva henkilökunta.

3.3 Vasta-aiheet
Käytölle ei ole tiedossa vasta-aiheita.

3.4 Ohjeet laitteesta vastuussa 
olevalle henkilölle

	X Varmista, ettäM844-leikkausmikroskooppia käyttävät vain 
henkilöt, joilla on käyttöön tarvittava pätevyys.
	X Vain koulutettu henkilökunta saa käyttää 

M844-leikkausmikroskooppia.
	X Varmista, että käyttöohje on aina käytettävissä 

M844-leikkausmikroskoopin käyttöpaikalla.
	X Varmista säännöllisesti, että henkilökunta noudattaa 

turvaohjeita.

	X Opasta käyttäjää laajasti ja selitä varotuskilpien ja -ohjeiden 
merkitys.
	X Määrää käyttöönoton, käytön ja huollon vastuualueet. 

Valvo niiden noudattamista.
	X Käytä M844-leikkausmikroskooppia vain, kun siinä ei ole vikoja.
	X Ilmoita Leica-edustajalle tai Leica Microsystems (Schweiz) AG, 

Medical Division, 9435 Heerbrugg, Switzerland -yritykselle 
välittömästi tuotteen vioista, joista voi aiheutua mahdollisia 
vammoja tai haittoja. 
	X Jos käytät M844-leikkausmikroskoopin kanssa muiden 

valmistajien välineitä, varmista, että kyseiset valmistajat 
vahvistavat yhdistelmän turvallisen käytön. Noudata 
varusteiden käyttöohjeissa mainittuja tietoja.

• Leica M844 -leikkausmikroskoopin kanssa saa käyttää vain 
seuraavia varusteita: 
• Tämän käyttöohjeen luvussa 10 kuvatut Leica Microsystems 

-varusteet.
• Muut varusteet, joiden teknisesti turvallisen käytön Leica  

on vahvistanut.
• M844-leikkausmikroskoopin muutokset tai huollon saavat 

tehdä vain teknikot, jotka Leica on nimenomaan valtuuttanut 
tekemään kyseiset työt. 

• Käytä kunnossapitotöissä vain Leican alkuperäisosia.
• Kunnossapitotöiden ja teknisten muutosten jälkeen laite on 

säädettävä uudelleen teknisten määräystemme mukaisesti.
• Jos laitteen muutostöihin tai kunnossapitoon osallistuu valtuut-

tamattomia henkilöitä, jos kyseessä on epäasianmukainen 
huolto (mikäli me emme suorita huoltoa), tai jos laitetta käsitel-
lään epäasianmukaisesti, Leica Microsystems ei ota asiasta  
vastuuta.

• Leica-leikkausmikroskoopin vaikutus muihin laitteisiin on 
testattu standardin EN 60601-1-2 mukaan. Järjestelmä on 
läpäissyt emissio- ja häiriönsietotestin. Sähkömagneettista 
ja muuta säteilyä koskevia tavallisia varotoimenpiteitä ja 
turvallisuusmääräyksiä on noudatettava

• Rakennuksen sähköasennuksen on oltava kansallisen 
standardin mukainen, esim. vikavirtasuojaus.

• Kaikkien leikkaussalin laitteiden tavoin myös tämä järjestelmä 
voi vikaantua. Leica Microsystem (Schweiz) AG suosittelee sen 
vuoksi pitämään leikkauksen aikana varalla toista järjestelmää.

• Vain laitteen mukana toimitetun virtajohdon käyttö on sallittu.
• Virtajohdossa on oltava suojajohdin ja johdon on oltava 

vioittumaton.
• Verkkojohto on varmistettava mekaanisesti verkkopistorasiaan 

vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi.
• Ainoastaan lääkärit ja lääketieteellinen henkilökunta saavat 

käyttää Leica Microsystems -leikkausmikroskooppia. Heillä on 
oltava riittävä ammattikoulutus ja heidät on opastettava 
laitteen käyttöön. Erikoiskoulutus ei ole tarpeen.
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• Sähkölaitteiden liittäminen lisäpistorasiaan johtaa 
"ME-järjestelmän" muodostumiseen ja voi johtaa turvallisuuden 
tason heikkenemiseen. "ME-järjestelmiä" koskevia vastaavia 
vakiovaatimuksia on noudatettava.

• M844-mikroskoopin mitään osia ei saa huoltaa tai 
kunnosspitää, kun sitä käytetään parhaillaan potilaalle.

• Lamppuja ei saa vaihtaa, kun mikroskooppia käytetään 
parhaillaan potilaalle.

• Tämän välineen käyttöä muiden välineiden lähellä tulee 
välttää, koska se voi johtaa väärään toimintaan. Jos tällainen 
käyttö on tarpeen, tätä välinettä ja muita välineitä tulee 
tarkkailla, jotta niiden normaali toiminta voidaan varmistaa.

• Muiden kuin valmistajan määrittämien tai toimittamien 
varusteiden ja kaapeleiden käyttö voi johtaa tämän välineen 
sähkömagneettisten päästöjen lisääntymiseen tai 
sähkömagneettisen häiriönsiedon vähentymiseen ja laitteen 
väärään toimintaan.

• RF-viestintälaitteita (mukaan luettuna oheislaitteet, esim. 
antennikaapelit ja ulkoiset antennit) ei saa käyttää 30 cm 
(12 tuumaa) lähempänä mitään Leica M844 
-leikkausmikroskoopin osaa valmistajan määrittämät kaapelit 
mukaan luettuna. Seurauksena voi muuten olla näiden 
välineiden tehon heikkeneminen.

Huomautus:
Tämän laitteen PÄÄSTÖominaisuudet tekevät siitä sopivan 
teollisuusalueilla ja sairaaloissa käytettäväksi (CISPR 11 luokka A). 
Jos laitetta käytetään asuinympäristössä (vaatii tavallisesti CISPR 11 
luokkaa B), se ei ehkä tarjoa riittävää suojaa radiotaajuisilta 
viestintäpalveluilta. Käyttäjän on tarvittaessa ryhdyttävä korjaaviin 
toimenpiteisiin, joihin kuuluvat esimerkiksi laitteen sijoittaminen 
toiseen paikkaan tai sen suuntaaminen uudelleen.

3.5 Ohjeita instrumentin käyttäjälle
	X Noudata tässä kuvattuja ohjeita.
	X Noudata työnantajan ohjeita työjärjestyksestä ja 

-turvallisuudesta.
	X Tarkista valaistuksen voimakkuus ennen leikkausta ja sen 

aikana.
	X Älä siirrä järjestelmää, jos jarruja ei ole vapautettu.
	X Käytä järjestelmää vain moitteettomassa tilassa (kaikki 

suojukset asennettu, luukut suljettu).

Valomyrkylliset verkkokalvovauriot silmäkirurgiassa

VAROITUS

Silmien vaurioituminen pitkittyneen altistuksen takia! 
Tämän laitteen valo voi olla haitallista. Silmävaurioiden 
vaara kasvaa altistuksen keston myötä.
	X Älä ylitä altistuksen yhteydessä turvallisen altistuksen 

raja-arvoja. 
Jos instrumentin säteily kestää maksimilähtöteholla 
enemmän kuin 2 minuuttia, turvallisen säteilyn raja-
arvo ylittyy.

Seuraava taulukko ilmoittaa suuntaviivat ja sen tarkoitus on 
kiinnittää lääkärin huomio mahdollisiin vaaroihin. Tiedot on 
laskettu pahinta tapausta varten:
• mykiötön silmä
• täysin liikkumaton silmä (altistus aina samalle alueelle)
• keskeytymätön valoaltistus (esim. silmässä ei 

leikkausvälineistöä)
• pupilli laajenee 7 mm:iin

Laskelmien perustana ovat vastaavat ISO-standardit1) 2) ja niissä 
suositellut altistuksen raja-arvot. Julkaisut osoittavat, että liikkuva 
silmä voi mahdollistaa suuremman altistumisajan 3).

Päävalo

Valoasetus
Suositeltu maksimaalinen altistusaika 1) [min]

Ilman suodatinta
GG435-suodattimen 

kanssa
GG475-suodattimen 

kanssa

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 % - Retina 
Protection 
-toiminto  
aktivoitu

3 h 19 min Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa
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OttoFlex™ -valaisin

Valoasetus
Suositeltu maksimaalinen altistusaika1) [min]

Ilman suodatinta

25 % 1 h 9 min

50 % 14 min

75 % 5 min

100 % 2 min

20 % - Retina 
Protection 
-toiminto  
aktivoitu

1 h 42 min

Lähdeluettelo:
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Optiset instrumentit - 

Perusvaatimukset ja testit - Osa 2: Suojautuminen valon 
aiheuttamilta vaaroilta.

2) ISO 10936-2:2010 Optiikka ja fotoniikka – 
Leikkausmikroskoopit/osa 2: Silmäkirurgiassa käytettävien 
leikkausmikroskooppien valosta aiheutuva vaara.

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

Suojaa potilasta seuraavasti:
• Lyhyet valaisuajat
• Alhainen kirkkauden asetus
• Suojasuodattimien käyttö
• Valon sammuttaminen leikkauksessa olevien taukoja ajaksi

Suosittelemme valaistuksen voimakkuuden säätämistä leikkauksen 
kannalta vain juuri tarvittavaan voimakkuuteen. Erityisesti vaarassa 
ovat imeväisikäiset ja afaakit potilaat, joiden kohdalla silmälinssin 
tilalle ei ole vaihdettu UV-suojallista keinolinssiä, tai pikkulapset 
ja silmäsairaudesta kärsivät henkilöt. Lisäksi riski on suurempi, jos 
hoidettava tai leikattava potilas on edellisen 24 tunnin aikana 
altistunut saman tai jonkin toisen oftalmologisen instrumentin 
valaistukselle, jonka valonlähde on kirkas ja näkyvä. Tämä koskee 
erityisesti potilaita, joiden silmää on tutkittu verkkokalvon 
valokuvauksen avulla.
Käytettävästä valon tehokkuudesta on päätettävä tapauskohtai-
sesti. Kirurgin on aina selvitettävä käytettävän valon tehokkuuden 
riskit ja hyöty. Vaikka leikkausmikroskoopin aiheuttaman verkko-
kalvovaurion välttämiseksi tehdään kaikki voitava, vaurion vaara  
on silti olemassa. Verkkokalvon fotokemiallinen vaurio on mahdolli-
nen komplikaatio hankalissa oftalmologisissa toimenpiteissä, joissa 
joudutaan käyttämään kirkasta valoa silmän rakenteen näyttämi-
seksi. 

Lisäksi Retina Protection -toiminto voidaan aktivoida leikkauksen 
aikana päävalon tehokkuuden alentamiseksi 10 %:iin ja OttoFlex-
valon 20 %:iin saakka.

Vakavuus (vain lattiajalusta)

Kun jalustaa siirretään leikkaussalissa, kääntövarsi on taitettava 
ylös ja lukittava ja jarrujen on oltava lukittuina, koska kääntövarsi 
ei muuten voi olla hallittavissa ja jalusta voi kaatua.

Liikkuvista osista aiheutuva vaara

Tässä kohdassa mainitsemme käyttötilanteita, joissa 
huolimattomuus voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
• Kiinnitä varusteet ja suorita tasapainotus aina ennen leikkausta 

ja muualla kuin leikkausalueen yläpuolella.
• Älä pidä kättäsi kaasujousen ja kääntövarren välissä.  

Se voi jäädä puristuksiin kääntövarren siirron yhteydessä.
• Älä pidä sormia mikroskoopin ja tarkenninmoottorin välissä. 

Sormet voivat jäädä puristuksiin.

Lattiajalusta
• Siirrä laitetta aina työntämällä; älä koskaan vedä sitä. Jos käytät 

kevyitä kenkiä, jalkasi voivat jäädä jalustan suojuksen alle.
• Jalkajarrujen on oltava lukittuina koko leikkauksen ajan.

Sähköliitännät

Ainoastaan Leican valtuuttama sähköteknikko saa avata 
ohjauslaitteen.

Varusteet

Leica M844 -leikkausmikroskooppien kanssa saa käyttää vain 
seuraavia varusteita:
• Tässä käyttöohjeessa mainitut Leica Microsystemsin varusteet.
• Muut varusteet, joiden teknisesti turvallisen käytön Leica on 

vahvistanut.

3.6 Käyttövaarat

VAROITUS

Seuraavista syistä aiheutuva loukkaantumisvaara:
• varsijärjestelmän kontrolloimaton lateraalinen liike
• jalustan kallistuminen
• jalkojen joutuminen jalustan suojuksen alle, kun 

käytetään kevyitä kenkiä.
	X Siirrä M844-leikkausmikroskooppi kuljettamista varten 

aina kuljetusasentoon. 
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa yksikön ollessa ojennetussa 

asennossa. 
	X Älä koskaan siirrä jalustaa tai leikkaussalivälineitä 

lattialla olevien kaapelien ylitse. 
	X Työnnä aina M844-leikkausmikroskooppia; älä koskaan 

vedä sitä.
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VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran.
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Tasapainota M844, kun olet varustanut sen uudelleen. 
	X Älä vapauta jarruja tasapainottamattomassa tilassa. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.
	X Tasapainota leikkausmikroskooppi jokaisen varusteiden 

vaihdon jälkeen kääntövarren avulla.
	X Älä koskaan tee tasapainotusta potilaan yläpuolella.
	X Katso käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet.
	X Älä käytä kattoon kiinnitettävän jalustan ylös- ja 

alasliikettä, kun mikroskooppi on potilaan yläpuolella.

VAROITUS

Palovammojen vaara!
	X Lampun kotelo ja kansi voivat kuumentua käytössä.

VAROITUS

Silmien vaurioitumisen vaara mahdollisesti vaarallisen 
optisen infrapuna- ja UV-säteilyn vuoksi.
	X Älä katso leikkauslamppuun.
	X Minimoi silmiin tai ihoon kohdistuva altistus.
	X Käytä sopivaa suojausta.

VAROITUS

Silmävammojen vaara! 
Rakovalaisimen valonlähde voi olla potilaille liian kirkas.
	X Aseta kirkkaus pienemmäksi, ennen kuin kytket 

rakovalaisimeen virran.
	X  Lisää kirkkautta hitaasti, kunnes leikkaavalla lääkärillä 

on hyvin valaistu kuva.

VAROITUS

Silmien vaurioituminen pitkittyneen altistuksen takia!
Tämän laitteen valo voi olla haitallista. Silmävaurioiden 
vaara kasvaa altistuksen keston myötä.
	X Älä ylitä altistuksen yhteydessä turvallisen altistuksen 

raja-arvoja. 
Jos altistus kestää maksimilähtöteholla enemmän kuin 
2 minuuttia, turvallisen altistuksen raja-arvo ylittyy.

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Tasapainota leikkausmikroskooppi jokaisen varusteiden 

vaihdon jälkeen kääntövarren avulla.

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran.
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Lukitse M844 aina ennen varusteiden vaihtamista. 
	X Tasapainota M844, kun olet varustanut sen uudelleen. 
	X Älä vapauta jarruja tasapainottamattomassa tilassa. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.
	X Älä koskaan tee tasapainotusta potilaan yläpuolella.
	X Katso käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet.
	X Älä käytä kattoon kiinnitettävän jalustan ylös- ja 

alasliikettä, kun mikroskooppi on potilaan yläpuolella.

VAROITUS

Potilaan loukkaantumisen vaara.
	X Älä kytke päälle / pois päältä leikkauksen aikana.
	X Älä irrota järjestelmää pistorasiasta leikkauksen aikana.

VAROITUS

Silmävammojen vaara! 
Potilas voi loukkaantua, kun työskentelyetäisyyttä 
muutetaan kattoon kiinnitettävän jalustan sähkömotorisen 
säädön kautta ja minimityöskentelyetäisyys (140 mm) 
alittuu lisävarusteiden käytön (esim. 
laajakulmatarkastelujärjestelmä) takia.
	X Kattoon kiinnitettävän jalustan ylös- ja alasliikettä ei 

saa ohjata jalkakytkimellä, kun käytössä on varusteita, 
jotka alittavat 140 mm:n minimityöskentelyetäisyyden.
	X Tarkista aina ennen ylös/alasliikettä, että liikealue on 

esteetön.
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VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Lukitse kääntövarsi aina: 

• mikroskoopin kuljetuksen ajaksi 
• varusteiden vaihdon ajaksi.

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X  Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta.
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun muutat 

säätöjä leikkauksen aikana.
	X Asenna mikroskoopin varusteet aina ennen leikkausta.
	X Vaihda varusteita vain, kun kääntövarsi on lukittu.
	X Älä käytä kahvoja tai jarrujen kaukolaukaisua, kun 

tasapainotusta ei ole suoritettu.

VAROITUS

Tartuntariski.
	X KäytäM844-leikkausmikroskooppia aina steriilien 

ohjauselementtien ja steriilin suojuksen kanssa.

VAROITUS

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara.
	X  Liitä M844-leikkausmikroskooppi vain maadoitettuun 

pistorasiaan.
	X Käytä järjestelmää vain moitteettomassa tilassa (kaikki 

suojukset asennettu, luukut suljettu).

VAROITUS

Varo seuraavaa: 
• Kääntövarren kontrolloimaton kääntyminen!
• Jalustan kallistuminen!
• Jos käytät kevyitä kenkiä, jalkasi voivat jäädä 

jalustan suojuksen alle.
• Käyttäjän ja mikroskooppijärjestelmän välinen 

törmäys. Esim. pää ja kameran ohjauslaitteen 
pidike (CT40)

• Leikkausmikroskoopin äkillinen jarrutus 
ylitsepääsemättömällä kynnyksellä.
	X Siirrä Leica M844 F20 -leikkausmikroskooppi ennen 

kuljetusta aina kuljetusasentoon.
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.
	X Työnnä leikkausmikroskooppia aina; älä koskaan vedä 

sitä.
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.

VAROITUS

Moottorit palaavat perusasentoihinsa
	X Varmista ennen Leica M844 -leikkausmikroskoopin 

käynnistämistä, että XY-, zoom- ja 
tarkennusmoottoreiden siirtoreiteillä ei ole esteitä. 
Kallistusmoottoria ei siirretä.

VAROITUS

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara!
	X Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen sulakkeiden 

vaihtoa.

VAROITUS

Halogeenilamput kuumenevat hyvin kuumiksi!
	X Kytke pääkytkin aina pois päältä ennen lampun vaihtoa.
	X  Anna lamppujen jäähtyä 20 minuutin ajan ennen niiden 

vaihtamista (palovammojen vaara!).

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.
	X Tarkista kokonaispaino: "Tasapainotettavien 

kokoonpanojen painojen luettelo".
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VAROITUS

Liian voimakas valo voi vahingoittaa verkkokalvoa.
	X Huomioi "Turvallisuusohjeet"-luvussa mainitut 

varoitusilmoitukset.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara!
	X Kiinnitä erityistä huomiota vaadittaviin 

turvaetäisyyksiin, kun käytät StepCycle™-toimintoa 
yhdessä vieraiden varusteiden kanssa, jotka voivat 
pienentää työskentelyetäisyyden alle 140 mm:n 
mittaiseksi (non-contact-laajakulmatarkastelujärjestel
mät), koska tarkennus toimii StepCycle-toiminnon 
kanssa osittain automaattisesti.

VAROITUS

Silmien vaurioitumisen vaara.
	X Aseta tarkennusmoottorin nopeus mahdollisimman 

pieneksi verkkokalvon leikkauksen ajaksi.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi ja lisälaite voivat vaurioitua, jos 
lisäpistorasiaan liitetään hyväksymättömiä lisälaitteita!
	X Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita. Käyttöä 

koskevat määräykset, katso luku 14.5.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi siirtyä paikoiltaan itsestään.
	X  Lukitse jalkajarrut aina paitsi kuljetuksen aikana.

HUOMIO

Liikkuvien osien aiheuttama puristuksiin jäämisen vaara!
Sormet tai käsi voivat jäädä moottorilla toimivien 
rakovalaisimen liikkuvien osien väliin epäasianmukaisen 
käytön yhteydessä.
	X Varo jättämästi sormiasi puristuksiin rakovalaisimen 

käytön yhteydessä.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi vaurioitua, jos se kallistuu 
itsestään!
	X Pidä kiinni kahvoista, ennen kuin laukaiset "All Brakes" 

-toiminnon.

HUOMIO

Tartuntariski.
	X Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epästeriilien 
osien kanssa.

HUOMIO

M844-leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
hallitsemattoman kallistumisen vuoksi.
	X Pidä kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessä.

HUOMIO

Zoomausmoottorin tuhoutuminen!
	X Käytä zoomin manuaalista säätöä vain, kun 

zoomausmoottori on rikki.

HUOMIO

Järjestelmän ja varsijärjestelmien hallitsemattomasta 
lateraalisesta liikkeestä aiheutuva vahingoittumisen vaara.
	X Kun mikroskooppia (F20, F40) kuljetetaan tai siirretään 

kaltevalla alustalla, lukitse aina kääntövarsi, monitorin 
varsi ja ohjausyksikkö (katso 14.12)
	X Kun mikroskooppia (F20 only) säilytetään kaltevalla 

alustalla, käytä tuotteen mukana toimitettua, 
kuljetuslaatikkoon sisältyvää kiilaa (katso 14.12).
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3.7 Kilvet
Lattiajalusta, vaakavarsi ja kääntövarsi F20

1

2

45

6

9

7 8 13

10 18
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15
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1 Kuumista pinnoista 
varoittava merkki

2 Leica M844
3 Pakollinen merkintä - 

lue käyttöohje
ennen tuotteen käyttöä 
huolellisesti.
Internet-osoite 
käyttöohjeen 
elektronista versiota 
varten.
Lääkintälaite

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

Tyyppimerkintä

5 Maksimilähtöteho

6 Potentiaalintasaus

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

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

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

Maadoitusmerkintä 
(vain USA ja Kanada)

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

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

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

8 REF
SN

a
b

Valmistuskilpi
a Viitenumero
b Sarjanumero

9 Kuljetusasento  
(F20-lattiajalusta)

10 Puristumisvaarasta 
varoittava merkki

11

OCP 0004

INMETRO-kilpi 
(vain Brasilia)

12 Järjestelmän painotarra 
(F20)

13 MET-kilpi

14 ANVISA-
rekisteröintinumero 
(vain Brasilia)

15 Kallistumisvaara

16 UDI-kilpi

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

Tuotannontunniste (PI)
Sarjanumero
Valmistuspäivä

GS1-tietomatriisikoodi
Laitetunniste (DI)

17
Max. 10.5kg (23.15lb)

Monitorin varren  
maks.kuormitus

18
Max. 11.5kg (25.35lb)

Maks.kuormitus  
optiikan kannattimelle
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Lattiajalusta F40

1

11
12
19

2

��

Vaakavarsi ja kääntövarsi 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 Kuljetusasento  
(F40-lattiajalusta)

2 Järjestelmän 
painotarra (F40)

3 Puristumisvaarasta 
varoittava merkki

4 Videokaapelin 
kiinnityspisteet

5

 

Auki

6

 

Suljettu

7
Max. 12.2kg (26.90lb)

Maks.kuormitus 
optiikan 
kannattimelle 

8 Leica M844
9 Kuumista pinnoista 

varoittava merkki

10 CAUTION HIGH PRESSURE
DO NOT OPEN

Kaasujousessa olevasta 
korkeasta paineesta 
varoittava merkki

11 ANVISA-
rekisteröintinumero 
(vain Brasilia)

12

OCP 0004

INMETRO-kilpi 
(vain Brasilia)

13 REF
SN

a
b

Valmistuskilpi
a Viitenumero
b Sarjanumero

14 MET-kilpi

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

Tyyppikilvet

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 Pakollinen merkintä - 
lue käyttöohje
ennen tuotteen käyttöä 
huolellisesti.
Internet-osoite käyttö-
ohjeen elektronista  
versiota varten.
Lääkintälaite

17 max. power output
100 VA T1 AH/250 V

Maksimilähtöteho

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

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

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

Maadoitusmerkintä 
(vain USA ja Kanada)

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

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

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

19 UDI-kilpi

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

Tuotannontunniste (PI)
Sarjanumero
Valmistuspäivä

GS1-tietomatriisikoodi
Laitetunniste (DI)

20
Max. 8.5kg (18.74lb)

Monitorin varren  
maks.kuormitus

21 Kallistumisvaara
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Leica Telescope Mount

1

1 Tyyppikilvet

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 Design
4.1 Leica M844 F40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13
15

1 Ohjauslaite
2 Vaakavarsi
3 Kääntövarsi
4 XY-yksikkö
5 Binokulaaritubus
6 0° avustajan lisäputki (vain Leica M844)
7 Kahvat
8 Optiikan kannatin

9 Kallistin
10 Pylväs
11 Kaapelinpidin
12 Jalka
13 Video-ohjauslaitteen kiinnitin
14 Käsijohde
15 Ripustin jalkakytkimelle
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Lattiajalusta F40

20

1621

17

18

7

19 ��

22

28
27

23 24 25 26

T1AH/250V

7 Kahvat
16 Virtakytkin
17 Tasapainotuksen kiertonuppi
18 Kääntövarren lukitusvipu
19 Jalkajarrun vapautusvipu
20 Jalkajarru
21 Kosketuspaneeli
22 Virransyöttö
23 Sulakkeenpidin (2× 6,3 A, hidas)
24 Leikkausmikroskoopin käyttöaikalaskuri
25 Potentiaalintasauksen pistoke 

Leica M844 -mikroskoopin liittämiseen 
potentiaalintasauslaitteeseen. 
Tämä on osa asiakkaan käyttöpaikan sähköasennusta. 
Huomioi EN 60601-1:n (§ 8.6.7) -standardin asettamat 
vaatimukset.

26 Jarrujen kaukolaukaisun pistoke
27 Lisäpistorasia (maks.lähtöteho 100 VA)  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5 
28 Sulakkeenpidin (1 A, hidas)

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi ja lisälaite voivat vaurioitua, jos 
lisäpistorasiaan liitetään hyväksymättömiä lisälaitteita!
	X Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita.  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5
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4.2 Leica M844 F20

11

12

13

14

1 Ohjauslaite
2 Vaakavarsi
3 Kääntövarsi
4 XY-yksikkö
5 Binokulaaritubus
6 0° avustajan lisäputki (vain Leica M844)
7 Kahvat

8 Optiikan kannatin
9 Kallistin
10 Pylväs
11 Jalka
12 Video-ohjauslaitteen kiinnitin
13 Käsijohde
14 Ripustin jalkakytkimelle
15 Valinnainen monitorin varsi
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F20-lattiajalusta

1

2
3

5

3

6

4

8

9 10 11 12 13

7

1 Kosketuspaneeli
2 Kiinnityskoukku (lukitsee kääntövarren)
3 Niveljarrut (säätävät liikkeiden helppokulkuisuuden)
4 Kahvat
5 Tasapainotuksen kiertonuppi
6 Virtakytkin
7 Jalkajarrun vapautusvipu
8 Jalkajarru
9 Virransyöttö
10 Sulakkeenpidin (2× 6,3 A, hidas)
11 Potentiaalintasauksen pistoke 

Leica M844 -mikroskoopin liittämiseen 
potentiaalintasauslaitteeseen.  
Tämä on osa asiakkaan käyttöpaikan sähköasennusta. 
Huomioi EN 60601-1:n (§ 8.6.7) -standardin asettamat 
vaatimukset.

12 Lisäpistorasia (maks.lähtöteho 100 VA)  
Käyttöä koskevat määräykset, katso. luku 14.5

13 Sulakkeenpidin (1 A, hidas)

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi ja lisälaite voivat vaurioitua, jos 
lisäpistorasiaan liitetään hyväksymättömiä lisälaitteita!
	X Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita.  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5
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4.3 Leica M844 CT40

4

6

7

9

21

12

10

5

8

3

11

1 Ohjauslaite
2 Vaakavarsi
3 Kääntövarsi
4 XY-yksikkö
5 Binokulaaritubus
6 0° avustajan lisäputki (vain Leica M844)
7 Kahvat
8 Optiikan kannatin

9 Kallistin
10 Video-ohjauslaitteen kiinnitin
11 Pidike ohjauslaitteen kiinnittämiseksi seinään (lisävaruste)
12 CT40-teleskooppikiinnike

Kattoon kiinnitettävän jalustan asennus: 
katso mukaan liitetty asennusohje. 
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Kattoon kiinnitettävä CT40-jalusta

1

4

2

3

8

76

5

Type         10448139
SN          211004003
Made in CH

��

9

15
14

10 11 12 13

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi ja lisälaite voivat vaurioitua, jos 
lisäpistorasiaan liitetään hyväksymättömiä lisälaitteita!
	X Liitä lisäpistorasiaan vain hyväksyttyjä laitteita.  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5

1 Kosketuspaneeli
2 Virtakytkin
3 Tasapainotuksen kiertonuppi
4 Kääntövarren lukitusvipu
5 Kauko-ohjain
6 Ylös
7 Alas
8 Kahvat
9 Virransyöttö
10 Sulakkeenpidin (2× 6,3 A, hidas)
11 Leikkausmikroskoopin käyttöaikalaskuri
12 Potentiaalintasauksen pistoke 

Leica M844 -mikroskoopin liittämiseen 
potentiaalintasauslaitteeseen.  
Tämä on osa asiakkaan käyttöpaikan sähköasennusta. 
Huomioi EN 60601-1:n (§ 8.6.7) -standardin asettamat 
vaatimukset.

13 Jarrujen kaukolaukaisun pistoke
14 Lisäpistorasia (maks.lähtöteho 100 VA)  

Käyttöä koskevat määräykset, katso luku 14.5
15 Sulakkeenpidin (1 A, hidas)
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4.4 Leica M844 -optiikan kannatin

• Optiikan kannatin, johon on integroitu valaistus
• Liittymä avustajille, joko vasemmalle tai oikealle puolelle
• Pääkirurgin liittymä, pyöritettävissä 180°

Leican varusteiden toiminnot kuvaillaan vastaavissa 
käyttöohjeissa.
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5 Toiminnot
5.1 Valaistus

OTTOFLEX M1 M2

1 2

M844-mikroskoopin valaistus koostuu kahdesta päävalaistuksen 
halogeenilamppujen moduulista (2) (yksi on varalamppu, jota 
voidaan käyttää, jos päävalaistus ei toimi) ja yhdestä Ottoflex-valon 
(punainen heijastuminen) halogeenilampusta (1). Ne sijaitsevat 
optiikan kannattimessa.

5.2 Tasapainotusjärjestelmä

1 2 3

Kun M844-leikkausmikroskooppi on tasapainotettu, voit siirtää 
optiikan kannattimen mihin tahansa asentoon ilman, että 
mikroskooppi kallistuu tai kaatuu.
Tasapainottamisen jälkeen kaikki liikkeet leikkauksen aikana 
vaativat vain vähän voimaa.
Tasapainottaminen tehdään kääntövarressa olevalla kaasujousella 
(2). Siirtymät säädetään kiertonupilla (1).
Lukitusvipu (3) vapauttaa ja lukitsee kääntövarren.

5.3 Sähkömagneettiset jarrut (vain F40)
M844-leikkausmikroskoopissa on 4 sähkömagneetista jarrua, jotka pysäyttävät jalustan ja leikkausmikroskoopin liikkeet. Niitä käytetään 
kahvoja kääntämällä.
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6 Ohjauselementit
6.1 Ohjauslaite
Liittimet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Leica-huoltorajapinta
2 Dokumentoinnin hallinta
3 Kameran ohjaus
4 CAN sisäinen 1
5 CAN sisäinen 2
6 CAN extern 

Tähän saa liittää vain Leica Microsystems, Medical Division 
-yhtiön vahvistamia laitteita.

7 Jalkakytkin 1
8 Jalkakytkin 2 

Tähän saa liittää vain Leica Microsystems, Medical Division, 
-yrityksen toimittamia jalkakytkimiä.

9 ADF lisätoiminto 1
10 ADF lisätoiminto 2 

ADF 1 ja 2 ovat digitaalisia relelähtöjä, jotka voivat kytkeä 
24 V/2 A. 

Käytä käytön aikana ainoastaan laitteen mukana 
toimitettuja CAN- ja jalkakytkinkaapeleita 
toimintahäiriöiden välttämiseksi.
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6.2 Leica M844 -leikkausmikroskoopit

3

4

5

6

2
15 14

1 12

11

9

10

7

8

13

1 Kahvat
2 Lampun kotelon avaaja 
3 OCF-"Optics Carrier Functions" 

Tämän saa liittää vain Leica Slit Illuminator -rakovalaisimen, 
Oculus SDI -laitteen tai muita Leica-laitteita.

4 CAN-väylä 
Tähän saa liittää vain Leica Microsystems, Medical Division 
-yhtiön toimittamia lisävarusteita.

5 Pistorasia rakovalaisimen ulkoiselle syötölle 
Tähän saa liittää vain Leica Slit Illuminator -rakovalaisimen.

6 OttoFlex™/rakovalaisin-kytkin

7 Tarkennuksen hienosäädön kiertonuppi (vain 0°-avustajan 
lisäputki, Leica M844)

8 Kallistuksen kiertonuppi (motorisoitu)
9 Suurennuksen näyttö XY-Reverse-näytöllä
10 Tarkennuksen nollaus
11 XY-nollaus
12 Manuaalisen zoomauksen hätäkäyttö
13 Lampun pikavaihdin
14 Rako suodattimen työntimelle
15 OttoFlex™-iirishimmennin
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6.3 Jalkakytkin ja kahvat

Katso myös käyttöohje: Langaton jalkakytkin, 14 toimintoa.

Jalkakytkin ja kahvat voidaan määrittää yksilöllisesti 
jokaiselle käyttäjälle konfiguraatiovalikossa 
(katso luku 9.4.4 ja luku 9.4.8).

6.3.1 Vakiokonfiguraatio "Cataract"

Y+

Y –

X – X+

Päävalo+ 

Tarkennus+

Suurennus+

Päävalo– Ottoflex Light–

Suurennus–

Tarkennus–

Ottoflex Light+

Kahvat

Selected Brake Selected Brake

Kaikki jarrutKaikki jarrut

6.3.2 Vakiokonfiguraatio "Retina"

Y+

Y –

X – X+

XY Reverse

Tarkennus+

Suurennus+

Mainlight on/off OttoFlex on/off

Suurennus–

Tarkennus–

OCF1 Pulse

Kahvat

Selected Brake Selected Brake

Kaikki jarrutKaikki jarrut
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7 Leikkausta edeltävät 
valmistelut

7.1 Kuljetus
VAROITUS

Seuraavista syistä aiheutuva loukkaantumisvaara:
• varsijärjestelmän kontrolloimaton lateraalinen liike
• jalustan kallistuminen
• jalkojen joutuminen jalustan suojuksen alle, kun 

käytetään kevyitä kenkiä.
	X Siirrä M844-leikkausmikroskooppi kuljettamista varten 

aina kuljetusasentoon. 
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa yksikön ollessa ojennetussa 

asennossa. 
	X Älä koskaan siirrä jalustaa tai leikkaussalivälineitä 

lattialla olevien kaapelien ylitse. 
	X Työnnä aina M844-leikkausmikroskooppia; älä koskaan 

vedä sitä.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi siirtyä paikoiltaan itsestään.
	X  Lukitse jalkajarrut aina paitsi kuljetuksen aikana.

HUOMIO

Järjestelmän ja varsijärjestelmien hallitsemattomasta 
lateraalisesta liikkeestä aiheutuva vahingoittumisen vaara.
	X Kun mikroskooppia (F20, F40) kuljetetaan tai siirretään 

kaltevalla alustalla, lukitse aina kääntövarsi, monitorin 
varsi ja ohjausyksikkö (katso 14.12)
	X Kun mikroskooppia (F20 only) säilytetään kaltevalla 

alustalla, käytä tuotteen mukana toimitettua, 
kuljetuslaatikkoon sisältyvää kiilaa (katso 14.12).

HUOMAUTUS
M844-leikkausmikroskoopin vaurioituminen kuljetuksen aikana.
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.
	X Älä koskaan siirrä jalustaa tai leikkaussalivälineitä lattialla 

olevien kaapelien ylitse. 

HUOMAUTUS
M844-leikkausmikroskoopin vaurioituminen hallitsemattoman 
kallistumisen vuoksi.
	X Pidä kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessä.

M844-mikroskooppia tulee siirtää vain, kun jarrut on 
vapautettu.
	X Älä siirrä sitä jarrujen ollessa lukittuina.

7.1.1 M844 F20 -mikroskoopin kuljettaminen

VAROITUS

Varo seuraavaa: 
• Kääntövarren kontrolloimaton kääntyminen!
• Jalustan kallistuminen!
• Jos käytät kevyitä kenkiä, jalkasi voivat jäädä 

jalustan suojuksen alle.
• Käyttäjän ja mikroskooppijärjestelmän välinen 

törmäys. Esim. pää ja kameran ohjauslaitteen 
pidike (CT40)

• Leikkausmikroskoopin äkillinen jarrutus 
ylitsepääsemättömällä kynnyksellä.
	X Siirrä Leica M844 F20 -leikkausmikroskooppi ennen 

kuljetusta aina kuljetusasentoon.
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.
	X Työnnä leikkausmikroskooppia aina; älä koskaan 

vedä sitä.
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi siirtyä paikoiltaan itsestään!
	X Lukitse jalkajarrut aina paitsi kuljetuksen aikana.

Vie Leica M844 F20 aina ensin kuljetusasentoon, ennen kuin 
kuljetat sitä.

1

2

3

4

	X Irrota verkkojohto pistorasiasta ja varmista se.
	X Vedä lukitusvipua (1) ja käännä se vaakasuoraan asentoon.
	X Siirrä kääntövartta ylös ja alas, kunnes lukitusvipu lukittuu.
	X Avaa niveljarrut (2).
	X Vie kääntövarsi kuljetusasentoon.
	X Kiristä niveljarrut (2).
	X Käännä ohjauslaite XY-yksikköä kohti.
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	X Ripusta jalkakytkin (4) ripustimeen.
	X Polkaise jalkajarrun vapautusvivun (3) päälle jalkajarrujen 

vapauttamiseksi.
	X Siirrä Leica M844 F20 -mikroskooppia käsijohteen (5) avulla.

7.1.2 Leica M844 F40 -mikroskoopin 
kuljettaminen

HUOMAUTUS
Leica M844 F40 -leikkausmikroskooppi voi vaurioitua, jos se 
kallistuu itsestään!
	X Pidä kiinni kahvoista, ennen kuin laukaiset "All Brakes" 

-toiminnon.

	X Irrota verkkojohto pistorasiasta ja varmista se. 
	X Vedä lukitusvipua (1) ja käännä se pystysuoraan asentoon.
	X Tartu kiinni toisesta tai kummastakin kahvasta ja kierrä jarrujen 

(All Brakes) vapauttamiseksi.
	X  Liikuta kääntövartta ylös ja alas, kunnes kuljetuslukitus 

lukkiutuu.
	X Vie kääntövarsi kuljetusasentoon.

1

2

3

4

	X Päästä irti kahvasta. 
	X Käännä ohjauslaite kääntövartta kohti.
	X Ripusta jalkakytkin (3) ripustimeen.
	X Polkaise jalkajarrun vapautusvivun (4) päälle jalkajarrujen 

vapauttamiseksi.
	X Siirrä Leica M844 F40 -mikroskooppia käsijohteen (2) avulla. 

Varmista, että ohjauslaitteen näyttö ei törmää 
XY-yksikköön!

7.2 Optisten varusteiden asennus

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran.
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Tasapainota M844, kun olet varustanut sen uudelleen. 
	X Älä vapauta jarruja tasapainottamattomassa tilassa. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.
	X Varmista ennen jokaista leikkausta, että optiset 

komponentit ja varusteet on kiinnitetty hyvin eivätkä  
ne pääse liikkumaan.
	X Älä koskaan tee tasapainotusta potilaan yläpuolella.
	X Katso käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet.

	X Varmista, että optiset varusteet ovat puhtaita eikä niissä ole 
pölyä ja likaa.
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7.2.1 Binokulaaritubuksen asennus

VAROITUS

Putoavista osista aiheutuva loukkaantumisen vaara!
	X Varmista ennen jokaista leikkausta, että optiset 

komponentit ja varusteet on kiinnitetty hyvin eivätkä  
ne pääse liikkumaan.

	X Varmista, että optiset varusteet ovat puhtaita eikä niissä ole 
pölyä ja likaa.
	X Avaa kiinnitysruuvia (1) optiikan kannattimessa.
	X Poista suojakorkki.
	X Aseta binokulaaritubus pyrstörenkaaseen (3).
	X Kiristä kiinnitysruuvi (1).

3

7.3 Binokulaaritubuksen asettaminen
7.3.1 Silmävälin asettaminen
	X Aseta silmäväliksi 55 mm - 75 mm.
	X Aseta silmäväli säätöpyörän (2) avulla siten, että pyöreä 

kuvakenttä on näkyvissä.

1

2

Nämä toimenpiteet on suoritettava yhden kerran jokaiselle 
käyttäjälle. Mitattu arvo (1) voidaan tallentaa jokaiselle 
käyttäjälle "User Settings" -valikon "Tube Settings" 
-kohdassa (katsoluku 9.4.9). 
Tallennettu arvo voidaan lukea "Show Settings" -kohdan 
kautta.

7.3.2 Kallistuksen säätö
	X Tartu kiinni binokulaaritubuksista molemmin käsin.
	X Kallista binokulaaritubusta ylöspäin tai alaspäin, kunnes 

katseluasento on mukava.

7.4 Okulaarin säätäminen
7.4.1 Diopteriasetusten selvittäminen/säätäminen 

käyttäjille
Yksilölliset diopterit voidaan säätää jokaiselle okulaarille 
portaattomasti välille +5 ja –5. Diopterit on asetettava 
täsmällisesti ja erikseen kummallekin silmälle. Vain tämä 
menetelmä varmistaa sen, että kuva säilyy tarkennettuna koko 
zoomausalueella = parfokaalinen. Kun diopterit on säädetty oikein 
molemmille silmille, leikkausmikroskoopin käyttö ei rasita silmiä.

Parfokaaliseksi säädetty mikroskooppi mahdollistaa 
avustajan kuvan ja videokuvan jatkuvan terävyyden 
valitusta suurennuksesta riippumatta.

	X Valitse minimisuurennus.
	X Aseta litteä, selvärajainen testikohde linssin alle 

työskentelyetäisyydelle.
	X Tarkenna mikroskooppi.
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	X Säädä maksimisuurennus.
	X Tarkenna mikroskooppi.
	X Säädä minimisuurennus.

	X Käännä kumpikin linssi +5 diopterin kohdalle okulaareihin 
katsomatta.
	X Kierrä kumpaakin okulaaria yksitellen kummallekin silmälle 

hitaasti –5 diopterin suuntaan, kunnes testikohde näyttää 
terävältä.
	X Valitse korkein suurennus ja tarkista terävyys.

Nämä toimenpiteet on suoritettava yhden kerran jokaiselle 
käyttäjälle. Mitattu arvo voidaan tallentaa jokaiselle 
käyttäjälle "User Settings" -valikon "Tube Settings" 
-kohdassa (katsoluku 9.4.9).

7.4.2 Silmävälin säätäminen

	X Kierrä silmäsuppiloita ylös tai alas, kunnes etäisyys on sopiva.

7.4.3 Parfokaliteetin tarkastus
	X Aseta litteä, selvärajainen testikohde objektiivin alle 

työskentelyetäisyydelle.
	X Aja koko zoomausalue ja tarkkaile testikohdetta.

Kuvan on aina oltava terävä. Mikäli kuva ei ole terävä, 
tarkista okulaarien dioptria-asetus.

7.5 Leica M844:n optisten 
lisävarusteiden säätö

7.5.1 0°-avustajan lisäputken säätö

Avustajan puolen vaihto

1.

2.

1

	X Avaa ruuvi (1), nosta kirurgin tubus pikavaihtimeen ja 
käännä avustajan tubus toiselle puolelle.
	X Kiristä ruuvi (1).
	X Kun olet vaihtanut avustajan puolta, kierrä kameraa 180° 

korjataksesi videokuvan suuntauksen. 

Mitään varusteita ei tarvitse irrottaa avustajan puolen 
vaihtamiseksi.

Tubuksen kierto vaakatasossa

Avustajan tubusta voidaan kiertää 15 ° oikealle tai vasemmalle.
	X Paina vipu (1) alas.
	X Kierrä tubusta haluttuun suuntaan, kunnes se lukittuu yhden 

merkinnän kohtaan.

1
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Dokumentointiportti

0°-avustajan lisäputken dokumentointiportissa on himmennin 
syvätarkkuuden säätöä varten.

1

2

3

1 Kääntörengas
2 Suljettu
3 Auki

	X Himmennintä voidaan säätää kääntörengasta (1) kiertämällä.

Kun käytät suurta suurennusta, voit lisätä videon/ 
valokuvan syvätarkkuutta pienentämällä himmennintä.
	X Himmentimen pienentäminen voi vaikuttaa punaisen 

värin heijastumiseen (Red Reflex) videokuvassa.

0°-avustajan lisäputken tarkentaminen

4

	X Tarkenna avustajan näkemä kuva hienosäätönuppia (4) 
kiertämällä.

7.6 Dokumentoinnin lisätarvikkeiden 
asennus

VAROITUS

Putoavista osista aiheutuva loukkaantumisen vaara!
	X Suorita kaikki optiikan kannatinta koskevat 

toimenpiteet ja asetukset ennen leikkausta.
	X Älä koskaan asenna tai vaihda optisia komponentteja 

ja varusteita leikkausalueen yläpuolella.
	X Vaihda varusteita vain, kun kääntövarsi on lukittu.
	X Tarkista ennen leikkausta, että optiset komponentit 

ja varusteet on ovat oikein paikoillaan ja että ne on 
kiinnitetty hyvin.
	X Käännä mikroskooppi aina pois leikkausalueelta, 

ennen kuin vaihdat varusteita leikkauksen aikana.

1

2

1 Suurennuksen asettaminen
2 Tarkennusnuppi

Valokuvausputken asentaminen
	X Kiinnitä valokuvausputki 0° avustajan lisäputken 

dokumentointirajapintaan tai säteenjakajaan.
	X Kiinnitä kamera sovittimen kanssa valokuvausputkeen. 

Kiristä kiinnitysruuvi.
Katso videovarusteiden luettelo kohdasta. 10.3
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7.7 Dokumentoinnin lisävarusteiden valinta
Pituuden videoadapteri
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7.8 Leica M844:n optisten 
lisävarusteiden asennus

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta.
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Vaihda varusteita vain, kun kääntövarsi on lukittu.
	X Tasapainota leikkausmikroskooppi jokaisen varusteiden 

vaihdon jälkeen kääntövarren avulla.
	X Älä avaa jarruja tasapainottamattomassa tilassa.
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.
	X Varmista ennen jokaista leikkausta, että optiset 

komponentit ja varusteet on kiinnitetty hyvin eivätkä ne 
pääse liikkumaan.

Asenna Leica M844:n varusteet vain, kun niveljarrut on 
kiristetty ja kääntövarsi on lukittu (katso luku 7.11.2 ja 
luku 7.12.4).

Objektiivien asennus
	X Kierrä objektiivi mikroskooppiin (vasen kierre).

0°-avustajan lisäputken asennus

Kiinnitä 0°-avustajan lisäputki vain suoraan optiikan 
kannattimeen.

1

	X Kierrä kiinnitysruuvia (1) ruuvimeisselillä auki sen verran kuin 
on tarpeen.
	X Aseta 0°-avustajan lisäputki pyrstörenkaaseen.
	X Pidä 0°-avustajan lisäputkea paikoillaan ja kiristä kiinnitysruuvi.

Älä käytä 0°-avustajan lisäputken lisäksi sääteenjakajaa.

Tubuksen asennus
	X Avaa 0°-avustajan lisäputken pyrstörenkaassa oleva 

kiinnitysruuvi (1) ja ota musta suojakorkki pois.
	X Laita toisen tarkastelijan tubus varovasti paikoilleen ja kiristä 

kiinnitysruuvi.

1

Okulaarien asennus
	X Kiinnitä okulaarit kiinnitysrenkailla tubusputkiin.

Double Wing -kappaleen asennus

Suosittelemme asentamaan Double Wing -kappaleen 
pitemmän varren tarkentimen rungon reunaan, jotta 
työskentely olisi mahdollisimman ergonomista.

	X Kierrä kiinnitysruuvia ruuvimeisselillä auki sen verran kuin on 
tarpeen.
	X Aseta Double Wing -kappaleen laippa pyrstörenkaaseen siten, 

että nuoli asettuu täsmälleen kiinnitysruuvin yläpuolelle. 
	X Pidä kiinni Double Wing -kappaleesta ja kiristä kiinnitysruuvi.

Suosittelemme, että pääkirurgi käyttää Double Wing 
-kappaleen kanssa UltraLow™ II -binokulaaritubusta. 
UltraLow™ III -binokulaaritubus on ergonomisempi.
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7.9 Leica Slit Illuminator 
-rakovalaisimen asennus

7.9.1 Leica Slit Illuminator -rakovalaisimen 
käyttöön liittyvät yleiset turvallisuusohjeet

• Huolehdi rakovalaisimen asennuksen ja käytön yhteydessä siitä, 
että kaapeleita ei jää puristuksiin.

• Huolehdi asennuksen yhteydessä siitä, että rakovalaisimen 
lukitus lukittuu hyvin.

• Vain koulutettu henkilökunta saa käyttää rakovalaisinta.
• Varo jättämästi sormiasi väliin rakovalaisimen käytön 

yhteydessä.

7.9.2 Sovitinlevyn asennus
	X Lukitse kääntövarsi.
	X Kiinnitä sovitinlevy (2) neljällä ruuvilla (3) optiikan kannattimeen.

2

3

1

7.9.3 Rakovalaisimen kiinnitys

VAROITUS

Putoavista osista aiheutuva loukkaantumisen vaara!
	X Suorita kaikki optiikan kannatinta koskevat 

toimenpiteet ja asetukset ennen leikkausta.
	X Älä koskaan asenna tai vaihda optisia komponentteja 

ja varusteita leikkausalueen yläpuolella.
	X Varmista ennen leikkausta, että optiset komponentit 

ja varusteet on asennettu oikein.
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.
	X Varmista ennen jokaista leikkausta, että optiset 

komponentit ja varusteet on kiinnitetty hyvin eivätkä  
ne pääse liikkumaan.

Varmista, että lukitus lukittuu hyvin.

	X Avaa kiinnitysruuvi (1) ja työnnä rakolamppu (5) ohjaimeen (6).
	X Kiristä kiinnitysruuvi (1).

Rakovalaisimen sähkö ja ohjaussignaalit syötetään ohjaimessa (6) 
olevan pikalukon kautta.

6

5

4

Rakovalaisinta saa käyttää vain objektiivin (10445937) 
kanssa 200 mm työskentelyetäisyydellä (WD 200 mm).

	X Pistä kaksoiskaapelin kolmenapainen pistoke optiikan 
kannattimen ulkoisen syötön pistorasiaan (4).
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	X Pistä kaksoiskaapelin viisinapainen pistoke optiikan 
kannattimen OCF-pistorasiaan (3) (katso luku 6.2).

Huolehdi siitä, että käytettävissä on aina 50 W varalamppu.

VAROITUS

Palovammojen vaara!
	X Lampun kotelo ja kansi voivat kuumentua käytössä.

7.9.4 Rakovalaisimen säätäminen
	X Siirrä rakovalaisin keskimmäiseen asentoon jatkakytkimellä.

Osoita käytössä olevaan jalkakytkimeen toiminnot  
"Slitlamp left" ja "Slitlamp right" voidaksesi siirtää 
rakovalaisinta näillä kahdella painikkeella oikealle  
(Slitlamp right) ja vasemmalle (Slitlamp left).

	X Kierrä prisma keskiasemaan (2).
	X Kierrä prismaa kumpaankin pääteasentoon (1), (3) ja valitse 

suurennus siten, että rako jää kuvakenttään oikealle ja 
vasemmalle.

Lateraalisäädön kummassakaan prisman pääteasemassa (1), (3) ei 
saa olla huomattavia eroavaisuuksia rakokuvaa ja himmentimen 
reunaa koskien.

1 2 3

Kaaressa on oikealla ja vasemmalla kaksi lukittavaa 
pysäytintä (1), jotka lääkäri voi säätää yksilöllisesti. 
Kun saavutetaan pysäytin, se voidaan kiertää painamalla 
jalkakytkintä uudelleen.

1

7.9.5 Hätäkäyttö
Mikäli prisman käyttölaite ei toimi, voidaan prismaa siirtää 
myös käsin.

7.9.6 Rakovalaisimen irrottaminen

Tarkista rakovalaisinta irrotettaessa, että kumpikin pysäytin 
on alimmassa asemassa.

7.9.7 Leica Slit Illuminator -rakovalaisimen 
asennus

HUOMIO

Liikkuvien osien aiheuttama puristuksiin jäämisen vaara!
Sormet tai käsi voivat jäädä moottorilla toimivien 
rakovalaisimen liikkuvien osien väliin epäasianmukaisen 
käytön yhteydessä.
	X Varo jättämästi sormiasi puristuksiin rakovalaisimen 

käytön yhteydessä.

	X Aktivoi rakovalaisin optiikan kannattimessa olevalla Slitlamp/
OttoFlex-kytkimellä (5) (katso luku 6.2).
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7.9.8 Rakovalaisimen kirkkauden säätäminen

VAROITUS

Silmävammojen vaara! 
Rakovalaisimen valonlähde voi olla potilaille liian kirkas.
	X Aseta kirkkaus pienemmäksi, ennen kuin kytket 

rakovalaisimeen virran.
	X  Lisää kirkkautta hitaasti, kunnes leikkaavalla lääkärillä 

on hyvin valaistu kuva.

	X Rakovalaisin sytytetään ja sammutetaan jalkakytkimen 
OttoFlex ON/OFF -toiminnolla.
	X Voit muuttaa kirkkautta painamalla painiketta  tai  

suoraan rakovalaisimen kirkkauden säädön palkkia.

Painikkeen  tai  napauttaminen muuttaa kirkkauden 
arvoa 1 arvon askelin. Kun painikkeita pidetään painettuina, 
arvot muuttuvat 2 arvon askelin, kunnes saavutetaan 
maksimi- tai minimiarvo tai painaminen lopetaan.

	X Voit muuttaa rakovalaisimen kirkkautta myös liitetyn 
jalkakytkimen OttoFlex +/– -toiminnolla.

7.9.9 Rakovalaisimen siirtäminen
	X Osoita käytössä oleviin jalkakytkimiin toiminnot "Slitlamp left" 

ja "Slitlamp right" voidaksesi siirtää rakovalaisinta näillä 
kahdella painikkeella oikealle (Slitlamp right) ja vasemmalle 
(Slitlamp left).

tai
	X Siirrä käsikytkimellä (1) rakovalaisinta vasemmalle tai oikealle.

1

2

7.9.10 Rakoleveyden säätäminen
Voit säätää raon leveyden rakovalaisimen lampun kotelossa olevalla 
vivulla (2).

Rakoleveydet voidaan säätää välille 0,01 ja 14 mm. 
Rakokorkeus on 14 mm.

7.9.11 Oculus SDI -laitteen liittäminen

21

	X Pistä SDI-pistoke rakovalaisimen pistorasiaan (2).
	X Vaihda kiertokytkimellä (1) SDI-laitteen ja rakovalaisimen 

välillä.

7.9.12 Rakotubuksen steriilit suojukset
Rakovalaisimen rakotubus voidaan suojata steriilillä suojuksella (3) 
ja rakoleveyden säätövipu steriilillä suojuksella (4).

3

4
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7.9.13 Valomyrkylliset verkkokalvovauriot 
silmäkirurgiassa (rakovalaisin)

VAROITUS

Silmien vaurioituminen pitkittyneen altistuksen takia!
Tämän laitteen valo voi olla haitallista. Silmävaurioiden 
vaara kasvaa altistuksen keston myötä.
	X Älä ylitä altistuksen yhteydessä turvallisen altistuksen 

raja-arvoja. 
Jos altistus kestää maksimilähtöteholla enemmän kuin 
2,8 minuuttia, turvallisen altistuksen raja-arvo ylittyy.

Seuraava taulukko ilmoittaa käytön sallitun keston ja sen 
mahdollisen pidentämisen, kun rakoleveyttä pienennetään:

Rakoleveys [mm] Aika [s]

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

	X Suojaa potilasta:
• Lyhyet valaisuajat
• Alhainen kirkkauden asetus
	X Sammuta valo leikkaukseen tulevien taukojen ajaksi.

Suosittelemme valaistuksen voimakkuuden säätämistä leikkauksen 
kannalta vain juuri tarvittavaan voimakkuuteen.

Vauvat, mykiöttömät potilaat, joilla mykiötä ei ole korvattu 
UV-suojatulla tekolinssillä, tai pikkulapset ja silmäsairauksista 
kärsivät henkilöt ovat suuremmassa vaarassa.
Lisäksi riski on suurempi, jos potilas on edellisen 24 tunnin aikana 
altistunut saman tai jonkin toisen oftalmologisen instrumentin 
valaistukselle, jonka valonlähde on kirkas ja näkyvä. Tämä koskee 
erityisesti potilaita, joiden silmää on tutkittu verkkokalvon 
valokuvauksella.

Käytettävästä valon tehokkuudesta on päätettävä tapauskohtai-
sesti. Kirurgin on aina selvitettävä käytettävän valon tehokkuuden 
riskit ja hyöty. Vaikka kaikki voitava tehdään leikkausmikroskoopin 
aiheuttaman verkkokalvovaurion välttämiseksi, vaurion vaara on 
silti olemassa.

Verkkokalvon fotokemiallinen vaurio on mahdollinen komplikaatio 
hankalissa oftalmologisissa toimenpiteissä, koska niissä joudutaan 
käyttämään kirkasta valoa silmän rakenteen näyttämiseksi.

7.10 Laajakulmatarkastelujärjestelmä 
(esim. Oculus) 

	X Asenna SDI kuvassa näkyvällä tavalla 0°-avustajan lisäputken 
ja tubuksen väliin (vain LeicaM844 only).
	X Liitä SDI-ohjauskaapelin (10448163) 7-napainen pistoke 

optiikan kannattimessa olevaan OCF-pistorasiaan.
	X Liitä SDI-jännitteensyöttökaapelin (10448162) 5-napainen 

pistoke optiikan kannattimessa olevaan CAN-pistorasiaan.

	X Kierrä BIOM-sovitin kiinni optiikan kannattimen alapuolelle.
	X Avaa kiinnitysruuvi, työnnä BIOM ohjaimeen ja kiristä 

kiinnitysruuvi.

Voit ohjata laajakulmatarkastelujärjestelmää Leica-
jalkakytkimellä kohdistamalla toiminnot OCF1, BIOM Focus 
+ ja BIOM Focus – Extras-toimintoryhmässä: 
Inverter on/off  OCF1 pulse 
BIOM Focus up  BIOM Focus + 
BIOM Focus down  BIOM Focus –

 Kun valitset "XY reverse + OCF1" -toiminnon, 
laajakulmatarkastelujärjestelmä kytkeytyy toimimaan 
ja XY-liikesuunta vaihtuu.

Lisätietoja löydät valmistajan käyttöohjeesta OCULUS  
(SDI/BIOM = OCULUS-merkit).
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VAROITUS

Silmävammojen vaara! 
Potilas voi loukkaantua, kun työskentelyetäisyyttä 
muutetaan kattoon kiinnitettävän jalustan sähkömotorisen 
säädön kautta ja minimityöskentelyetäisyys (140 mm) 
alittuu lisävarusteiden käytön (esim. 
laajakulmatarkastelujärjestelmä) takia.
	X Kattoon kiinnitettävän jalustan ylös- ja alasliikettä ei 

saa ohjata jalkakytkimellä, kun käytössä on varusteita, 
jotka alittavat 140 mm:n minimityöskentelyetäisyyden.
	X Tarkista aina ennen ylös/alasliikettä, että liikealue on 

esteetön.

7.11 Jalustan asetukset (F40, CT40)
7.11.1 Kääntövarren tasapainotus

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Tasapainota leikkausmikroskooppi jokaisen varusteiden 

vaihdon jälkeen kääntövarren avulla.

1 2

	X Avaa kääntövarren lukitus (katso alhaalla).
	X Pidä mikroskooppia paikoillaan pitämällä kiinni kahvoista.
	X Kierrä yhtä kahvaa jarrujen (All Brakes) vapauttamiseksi.
	X Testaa, liikkuuko mikroskooppi itsestään ylös tai alas.

Mikroskooppi painuu alaspäin:
	X Kierrä kiertonuppia (1) myötäpäivään.

Mikroskooppi nousee ylöspäin:
	X Kierrä kiertonuppia (1) vastapäivään.

7.11.2 Kääntövarren lukitseminen

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Lukitse kääntövarsi aina: 

• mikroskoopin kuljetuksen ajaksi 
• varusteiden vaihdon ajaksi.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi vaurioitua, jos se kallistuu 
itsestään!
	X Pidä kiinni kahvoista, ennen kuin laukaiset "All Brakes" 

-toiminnon.

	X Vedä lukitusvipua (2) ja käännä se pystysuoraan asentoon.
	X Tartu kiinni toisesta tai kummastakin kahvasta ja kierrä jarrujen 

(All Brakes) vapauttamiseksi.
	X Liikuta kääntövartta ylös ja alas, kunnes kuljetuslukitus 

lukkiutuu.
Kääntövarsi on lukittu.

7.11.3 Kääntövarren vapauttaminen

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi vaurioitua, jos se kallistuu 
itsestään!
	X Pidä kiinni kahvoista, ennen kuin laukaiset "All Brakes" 

-toiminnon.

	X Tartu kiinni yhdestä kahvasta ja kierrä jarrujen vapauttamiseksi.
	X Vedä samalla lukitusvipua ja vie vaakasuoraan asentoon. 

Kääntövarsi on vapautettu.

Kääntövarsi on tarvittaessa tasapainotettava uudelleen.
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7.11.4 Jarrujen avaaminen

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X  Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta.
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun muutat 

säätöjä leikkauksen aikana.
	X Asenna mikroskoopin varusteet aina ennen leikkausta.
	X Vaihda varusteita vain, kun kääntövarsi on lukittu.
	X Älä käytä kahvoja tai jarrujen kaukolaukaisua, kun 

tasapainotusta ei ole suoritettu.

1

2

Jos jarruja ei ole konfiguroitu yksilöllisesti sen hetkiselle 
käyttäjälle, jarrujen lukitus avataan kahvoja kiertämällä 
seuraavassa kuvatulla tavalla:

	X Kierrä taaksepäin (2) ja pidä tässä asennossa:  
Valitut jarrut vapautetaan
	X Kierrä eteenpäin (1) ja pidä tässä asennossa:  

Kaikki jarrut vapautetaan

"User Settings" -valikossa kukin käyttäjä voi antaa kahvoille 
yksilöllisesti enintään 4 toimintoa. "All brakes" -toiminto on 
valittava vähintään kerran (katso luku 9.4.8).

Jarrut voidaan laukaista myös jarrujen kaukolaukaisun 
kautta.

RE
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	X Paina jarrujen kaukolaukaisun painiketta ja pidä sitä 
painettuna.

Kaikki jalustassa olevat jarrut on avattu.

7.11.5 CT40-kattojalustan nostaminen ja 
laskeminen

CT40-kattojalusta voidaan nostaa ja laskea automaattisesti. Näitä 
toimintoja voidaan ohjata kaukosäätimessä olevilla painikkeilla.
Aja teleskooppivarsi haluttuun korkeuteen:

	X "Up"-painike:  teleskooppivarren 
nostaminen.

	X "Down"-painike":  teleskooppivarren 
laskeminen.

1 2

Jatkuvassa käytössä teleskooppia saa käyttää enintään 
1 minuutin ajan 10 minuutin sisällä. Kun käyttöä on 
jatkunut keskeytyksettä 2 minuuttia, lämpötilakytkin 
kytkee Leica CT40 -kattojalustan moottorin pois 
toiminnasta.

Jos "Up"- tai "Down"-painike jumittuu, kytke vastakkaiseen 
suuntaan liikkeen pysäyttämiseksi. 
Jos "Up"- ja "Down"-painiketta painetaan yhtä aikaa, 
moottori ei liiku.

7.11.6 Kattoon kiinnitettävän CT40-jalustan 
hätäpysäytystoiminnon testi

	X Siirrä CT40 alas.
	X Paina "Up"- ja "Down"-painiketta yhtä aikaa.

CT40:n on pysähdyttävä.
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7.12 F20-jalustassa suoritettavat säädöt
7.12.1 Kääntövarren vapauttaminen

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Tasapainota leikkausmikroskooppi jokaisen varusteiden 

vaihdon jälkeen kääntövarren avulla.

	X Pidä mikroskooppia paikoillaan.
	X Vedä lukitusvipua (1) ja käännä se pystysuoraan asentoon.

Kääntövarsi on vapautettu.

1

1

3

2

7.12.2 Kääntövarren tasapainotus
	X Kokeile, liikkuuko mikroskooppi itsestään.

Mikroskooppi painuu alaspäin:
	X Kierrä kiertonuppia (2) myötäpäivään.

Mikroskooppi nousee ylöspäin:
	X Kierrä kiertonuppia (2) vastapäivään.

7.12.3 Niveljarrujen säätäminen
Kaikki mikroskoopin ja jalustan nivelet on varustettu niveljarruilla. 
Niiden vastusta voidaan säätää nivelen liikkumisherkkyyden 
muuttamiseksi.

Nivelen muuttaminen kevyemmin liikkuvaksi: 
	X Avaa mustaa jarrunuppia (3).

Nivelen muuttaminen jäykemmin liikkuvaksi: 
	X Kiristä mustaa jarrunuppia (3).

7.12.4 Kääntövarren lukitseminen

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Lukitse kääntövarsi aina: 

• mikroskoopin kuljetuksen ajaksi 
• varusteiden vaihdon ajaksi.

	X Aseta kääntövarsi suurin piirtein vaakasuoraan.
	X Aseta lukitusivipu vaakasuoraan asentoon.
	X Siirrä kääntövartta ylös ja alas, kunnes lukitusvipu lukittuu.

Kääntövarsi on lukittu.

7.13 Paikoittaminen leikkauspöytään

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran.
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Älä koskaan vaihda varusteita tai tasapainota 

mikroskooppia uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Lukitse M844 aina ennen varusteiden vaihtamista. 
	X Tasapainota M844, kun olet varustanut sen uudelleen. 
	X Älä vapauta jarruja tasapainottamattomassa tilassa. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.
	X Älä koskaan tee tasapainotusta potilaan yläpuolella.
	X Katso käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet.
	X Älä käytä kattoon kiinnitettävän jalustan ylös- ja 

alasliikettä, kun mikroskooppi on potilaan yläpuolella.

HUOMIO

M844-leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
hallitsemattoman kallistumisen vuoksi.
	X Pidä kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessä.

M844 voidaan paikoittaa helposti leikkauspöytään ja siinä on useita 
eri mahdollisuuksia pään ja selkärangan leikkauksia varten.
M844-mikroskoopissa on laaja valikoima eri asentoja pitkän ja 
korkean varsijärjestelmän ansiosta.
	X Siirrä Leica M844 F40 ja Leica M844 F20 -leikkausmikroskoopit 

kuljetusasentoon (katso luku 7.1).
	X Avaa jalkajarrut (katso luku 7.1).
	X Siirrä M844 -leikkausmikroskooppi varovasti leikkauspöydän 

yläpuolelle käsijohteen avulla ja aseta sen leikkauksen 
vaatimaan asentoon.
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Paikoitusmahdollisuudet

• Kaikki asemat ovat mahdollisia peilikuvina.
• Laite on paikoitettava siten, että liikealue on tarpeeksi 

suuri odotettavia toimenpiteitä varten.

	X Lukitse jalkajarru.
	X Liitä jalkakytkimen pistoke jalustaan ja paikoita se.
	X Liitä verkkojohdon pistoke jalustaan.
	X Kytke potentiaalintasaus jalustaan.

VAROITUS

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara.
	X  Liitä M844-leikkausmikroskooppi vain maadoitettuun 

pistorasiaan.

7.14 Steriilien ohjauselementtien ja 
suojuksen kiinnittäminen

VAROITUS

Tartuntariski.
	X Käytä M844-leikkausmikroskooppia aina steriilien 

ohjauselementtien ja steriilin suojuksen kanssa.

7.14.1 Kiertopainikkeiden suojukset

Käytä suojuksia myos, kun käytät steriilejä kertakäyttöisiä 
suojuksia. Ohjauselementeistä on silloin helpompi tarttua 
kiinni.

Kuvassa näkyvät ohjauselementit voidaan varustaa 
höyrysteriloitavilla kahvoilla ja suojuksilla.

1

2
3

4

5

6

1 Silmävälin säätöpyörä
2 Manuaalisen zoomauksen hätäkäyttö
3 OttoFlex™-iirishimmennin
4 Kahvat
5 Tarkennuksen hienosäädön kiertonuppi
6 Kallistuksen kiertonuppi

	X Kiinnitä höyrysteriloitavat suojukset myös varusteisiin  
(jos niitä on asennettu).

7.14.2 Jatkakytkimen suojus

Kun laitat jalkakytkimen muovipussiin, kytkin ei pääse 
likaantumaan.

7.14.3 Jalustan steriili suojus

Käytä ainostaan Leican testaamia steriiliä suojuksia, 
jotka mainitaan Lisävarusteet-kohdassa.

HUOMIO

Tartuntariski.
	X Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epästeriilien 
osien kanssa.
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	X Aktivoi "All Brakes" -toiminto kahvassa ja ojenna varsijärjestelmä.
	X Pue käsiisi steriilit käsineet.
	X  Kiinnitä kaikki steriilit osat.
	X Ota steriili suojus varovasti pois pakkauksesta ja vedä 

M844-leikkausmikroskoopin päälle kääntövarteen asti.
	X Kiinnitä suojalasi (lisävaruste) objektiiviin.
	X Älä kiinnitä steriiliä suojusta liian kireälle sen mukava olevilla 

nauhoilla. Instrumentin siirtämisen on oltava helppoa.
	X Tarkista instrumentin liikkeiden helppokulkuisuus.

Noudata steriilin suojuksen valmistajan ohjeita.

Käytä aina suojusta suojalasin kanssa.

7.14.4 Suojalasin kiinnittäminen objektiiviin
	X Aseta steriloitu suojalasi optiikan kannattimeen siten, että 

merkinnät M844-mikroskoopissa (1) ja suojalasissa (2) ovat 
kohdakkain.

a

b

1

2

	X Asenna suojalasi ylöspäin bajonettiliittimeen suuntaan (a).
	X Käännä suojalasia suuntaan (b), kunnes se lukittuu.

7.15 Toimintatarkastus
Katso ennen leikkausta tarkistusluettelo (luku 15.1).
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8 Käyttö
8.1 Virran kytkeminen 

mikroskooppiin

VAROITUS

Potilaan loukkaantumisen vaara.
	X Älä kytke päälle / pois päältä leikkauksen aikana.
	X Älä irrota järjestelmää pistorasiasta leikkauksen aikana.

VAROITUS

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara.
	X Liitä M844-leikkausmikroskooppi vain maadoitettuun 

pistorasiaan.
	X Käytä järjestelmää vain moitteettomassa tilassa 

(kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).

VAROITUS

Silmien vaurioitumisen vaara mahdollisesti vaarallisen 
optisen infrapuna- ja UV-säteilyn vuoksi.
	X Älä katso leikkauslamppuun.
	X Minimoi silmiin tai ihoon kohdistuva altistus.
	X Käytä sopivaa suojausta.

1

	X Liitä pistorasia maadoitettuun pistorasiaan.
	X Älä paikoita mikroskooppia siten, että irrottamisvälineen 

(eli pistokkeen) käyttö on hankalaa.
	X Kytke mikroskooppiin virta vaakavarressa olevalla 

virtakytkimellä (1).
Kun leikkausmikroskooppiin kytketään virta, viimeisen 
käyttäjän asetukset ladataan.
Mikroskooppi on käyttövalmis heti, kun päävalaisin syttyy.

Jos mikroskoopin jännitteensyöttö katkeaa vahingossa 
vähäksi aikaa ( <20 ± 5 sekuntia), mikroskooppi suorittaa 
Fast-Start-Up-toiminnot:
• Kaikki moottorit ovat samassa asemassa kuin 

aikaisemmin.
• Kaikki kirkkauden asetukset jäävät muistiin.
• Myös XY-reverse-tila luodaan uudelleen.
• Mikäli StepCycle™ -toiminto on valittu, se on vaiheessa 0 

(katso luku 9.5).
• Fast-Start-Up-toiminto voidaan deaktivoida "Service"-

valikossa.

Leikkauskäytössä tilarivi ilmoittaa aina valitun käyttäjän 
sekä tiedon siitä, missä valikon kohdassa ollaan.

Auto Reset

Jos siirrät kääntövarren leikkauksen jälkeen ylös pääteasemaan, 
laukaiset Auto Reset -toiminnon:
• Kaikki zoomin, tarkennuksen ja XY-moottorit ajavat 

nollausasemiinsa.
• Kallistusmoottoria ei siirretä.
• Nykyiset käyttäjäasetukset ladataan uudelleen.
• Valaistus kytkeytyy pois toiminnasta.

Jos siirrät Leica M844 -mikroskoopin takaisin alaspäin 
leikkauskentän ylitse, valaistus kytkeytyy jälleen päälle ja 
Leica M844 on välittömästi valmis käytettäväksi.
Leican huoltoteknikko voi deaktivoida tämän toiminnon.
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8.2 Mikroskoopin paikoittaminen 

4
1

2

3

8.2.1 Karkea paikoitus
	X Pidä kiinni mikroskoopin kummastakin kahvasta (2).
	X Kierrä yhtä kahvaa jarrujen (All Brakes) vapauttamiseksi.
	X Paikoita mikroskooppi ja päästä irti kahvasta.

• Jarrut voidaan laukaista myös jarrujen kaukolaukaisun 
kautta (katsoluku 7.11.4).

• Katso myös "Jarrujen vapauttaminen" luku 7.11.4.
• Säädä Leica M844 F20 -mikroskoopin niveljarruja 

yksilöllisten tarpeiden ja varusteiden painon mukaisesti 
(katso luku 14.13).

HUOMIO

M844-leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
hallitsemattoman kallistumisen vuoksi.
	X Pidä kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessä.

8.2.2 Hienopaikoitus
	X Käytä jalkakytkimessä olevaa ohjaussauvaa (1) 

X/Y-käyttölaitteen ohjaamiseksi ja mikroskoopin 
paikoittamiseksi.

• Aja takaisin keskiasentoon "Reset"-näppäintä (4) tai 
ohjauslaitteen "Reset"-painikkeita painamalla.

• Voit kohdistaa jalkakytkimeen "XY Reverse" -toiminnon 
XY-liikesuunnan vaihtamista varten.

• "Speed"-valikossa voit muuttaa nopeutta, jolla 
XY-moottorit liikkuvat.

• Tämä arvo voidaan tallentaa yksilöllisesti jokaiselle 
käyttäjälle (katso sivu 39).

8.2.3 Kallistuksen säätö
	X Kierrä kallistussäädön kiertonuppia (3) haluamaasi suuntaan ja 

pidä siinä asennossa.
Mikroskooppi kallistuu haluttuun suuntaan.

• Mikroskooppia voidaan kallistaa 15° eteenpäin ja 50° 
taaksepäin.

• Painamalla yhtä ohjauslaitteen "Reset"-painiketta 
mikroskooppi voidaan siirtää takaisin perusasentoon 
(0°).

8.2.4 "Reset"-painikkeet

"Reset"-painikkeet ohjauspaneelissa:

• Kun jokin käyttölaite on nollausasemassa, siihen kuuluva 
"Reset"-painike on vihreä.

• Vihreänä vilkkuva "Reset"-painike ilmoittaa, että kyseinen 
käyttölaite ajaa nollausasemaan.

• Harmaa "Reset"-painike ilmoittaa, että kyseinen käyttölaite on 
nollausaseman ulkopuolella.

• "Reset All"-painikkeella kaikki moottorit ajetaan perusasentoon 
ja sen hetkisen käyttäjän käyttäjäasetukset ladataan uudelleen.
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8.2.5 Käyttölaitteen asetukset
	X Paina "Speed"-valikon avaamiseksi ylävalikkorivin "Drive 

settings" -painiketta (1).

1

• Valikkosivulla "Speed" kaikille käyttölaitteille voidaan 
asettaa nopeus, jolla yksittäiset käyttölaitteet liikkuvat.
	X Käyttölaitteen nopeuksia voidaan muuttaa 

napsauttamalla painikkeita  ja . Nopeus voidaan 
asettaa myös napsauttamalla näyttöpalkkeja.

• Nämä arvot voidaan tallentaa yksilöllisesti jokaiselle 
käyttäjälle (katso luku 9.4.3).

8.3 Mikroskoopin säätö
8.3.1 Kirkkauden säätö

VAROITUS

Liian voimakas valo voi vahingoittaa verkkokalvoa.
	X Huomioi varoitusilmoitukset kohdassa 

"Turvallisuusohjeet", luku 3.

Aktiivisen päävalaisimen ja Coaxial OttoFlex™-valaisimen kirkkaus 
voidaan säätää kosketuspaneelilla tai jalkakytkimellä.

Jalkakytkimen käyttö

Jalkakytkimelle kohdistetuista toiminnoista riippuen (katso sivu 40) 
päävalaisin ja Coaxial OttoFlex™-valaisin voidaan sytyttää, 
sammuttaa ja säätää kirkkaammaksi/tummemmaksi 
jalkakytkimellä.

Kosketuspaneelin käyttö

Voit muuttaa aktiivisen päävalaisimen ja Coaxial OttoFlex™-
valaisimen kirkkautta painamalla näppäintä  tai  painamalla 
suoraan kirkkauden säädön kulloistakin palkkia.

• Painikkeen  tai  napauttaminen muuttaa 
kirkkauden arvoa 1 arvon askelin. Kun painikkeita 
pidetään painettuina, arvot muuttuvat 2 arvon askelin, 
kunnes saavutetaan maksimi- tai minimiarvo tai 
painaminen lopetaan.

• Jos lampun kirkkaudeksi asetetaan nolla, lamppu 
kytkeytyy pois toiminnasta.

• Leica M844 on varustettu myös toisella OttoFlex™-
valonlähteellä. Kahden valonlähteen yhdistetty teho 
rajoitetaan elektronisesti.

• Jos et voi lisätä halutun valonlähteen kirkkautta, 
vähennä ensin toisen valonlähteen kirkkautta; sen 
jälkeen voit lisätä halutun lampun kirkkautta.
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Lampun pikavaihdin

Päävalaisimelle on käytettävissä lampun pikavaihdin.
	X Jos päävalaisin rikkoutuu leikkauksen aikana, ala käyttää toista 

lamppua.
	X Aktivoi toinen lamppu siirtämällä lampun pikavaihdinta 

optiikan kannattimen alapuolella.

Keltainen "Check"-painike ilmestyy ohjausyksikköön. Jos 
painiketta napsautetaan, viesti "Check Main Light 1 or 2" 
tulee näyttöön.
	X Vaihda viallinen lamppu leikkauksen jälkeen  

(katso luku 11.6).

Suodatin

1

Mikroskoopin rungossa on kaksi rakoa (1), joihin suodattimen 
työnnin voidaan asettaa.
• Vasen suodatinrako:  värisuodatin, kobolttisuodatin
• Oikea suodatinrako:  erikoissuodatin tai himmentimet.

Tämä suodatintaso näkyy terävänä näytekentässä.
UV-suojasuodatin GG420 on asennettu laitteeseen. Saatavilla on 
lisäksi "UV-suojasuodatin GG475" ja "Suojasuodatin 5×". 
	X Ota suodattimen suojus pois.
	X Työnnä suodattimen työnnintä sisään vinosti ylös, kunnes se 

lukittuu paikoilleen.
• Suodattimen asettaminen paikoilleen deaktivoi 

automaattisesti OttoFlex™-valaisimen. Ohjausyksikössä 
(Main Menu) oleva OttoFlex™-valaisimen kirkkauden 
palkki menee takaisin nollan kohdalle, teksti muuttuu 
tekstiksi "Filter active".

• Mahdollisesti toiminnassa oleva rakovalaisin ei sammu, 
jos suodattimen työnnin asennetaan paikoilleen.

Kun suodatin on otettu pois, OttoFlex™-valaisin voidaan kytkeä 
jälleen toimimaan jalka-/käsikytkimellä tai ohjausyksiköstä.

8.3.2 Retina Protection

Altistuksen kesto

Lisätietoja on luvussa 3.5 .

1

Käyttäjä voi aktivoida Retina Protection -toiminnon leikkauksen 
aikana jalkakytkimen tai ohjauslaitteen kosketuspaneelin (1) 
kautta. Kun Retina Protection -toiminto on aktivoitu, päävalon 
tehokkuus alennetaan 10 %:iin ja OttoFlex-valaistuksen tehokkuus 
20 %:iin. Käyttäjä voi silti säätää valon tehokkuuden kynnysarvon 
alapuolelle. Kun käyttäjä poistaa Retina Protection -toiminnon 
toiminnasta, valon tehokkuus palaa edellisen tehokkuuden 
mukaiseksi.
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8.4 Suurennuksen (zoom) 
asettaminen

Voit säätää suurennuksen jalkakytkimellä tai ohjauslaitteen 
päävalikon "Magnification"-säätöpalkin kautta.

	X Painikkeen  tai  painaminen muuttaa arvoa jatkuvasti, 
kunnes painikkeesta päästetään irti tai maksimi- tai 
minimiarvot saavutetaan.

	X "Speed"-valikossa voit muuttaa nopeutta, jolla 
tarkennusmoottori liikkuu (katso luku 8.2.5).

8.4.1 Depth Enhancer
"Depth Enhancer" -painikkeella voit aktivoida 
kaksoisiirishimmentimen syvätarkkuuden lisäämiseksi.

"User Settings" -valikossa kaksoisiirishimmentimen 
tila voidaan asettaa "Tube Settings" -kohdassa jokaiselle 
käyttäjälle tai se voidaan kohdistaa jalkakytkimen 
toiminnoksi.

8.4.2 Suurennuksen (zoom) manuaalinen 
säätäminen

HUOMAUTUS
Zoomausmoottorin tuhoutuminen!
	X Käytä zoomin manuaalista säätöä vain, kun zoomausmoottori 

on rikki.

Jos zoomausmoottori ei toimi, zoom voidaan asettaa manuaalisesti 
optiikan kannattimessa olevalla kiertonupilla (60).
	X Paina kiertonuppia.
	X Säädä haluttu suurennus nuppia kiertämällä.

8.4.3 Tarkennuksen säätäminen

VAROITUS

Silmien vaurioitumisen vaara.
	X Aseta tarkennusmoottorin nopeus mahdollisimman 

pieneksi verkkokalvon leikkauksen ajaksi.

Voit tarkentaa mikroskoopin jalkakytkimessä olevilla 
tarkennuspainikkeilla.

• "Speed"-valikossa voit muuttaa nopeutta, jolla 
tarkennusmoottori liikkuu (katso luku 8.2.5).

• Painamalla "Reset"-näppäintä tai "Reset Focus" 
-painiketta tarkennusmoottori voidaan ajaa takaisin 
nollausasemaan (1/3 ylös, 2/3 alas) (katso luku 8.2.4).

• 0°-avustajan lisäputkessa tarkennusta voidaan  
säätää lisäksi tarkennuksen hienosäätönupilla (4)  
(katso luku 7.5.1).

HUOMAUTUS
Tarkennusmoottorin tuhoutuminen!
	X Jos tarkennusmoottori ei toimi, säädä tarkennusta 

manuaalisesti siirtämällä optiikan kannatinta ylös tai alas.
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8.5 Kuljetusasento 
Vie Leica M844 F40 aina ensin kuljetusasentoon, ennen kuin 
kuljetat sitä (katso luku 7.1).
• M844 F20 -mikroskoopin kuljettaminen (katso luku 7.1.1)
• Leica M844 F40 -mikroskoopin kuljettaminen (katso luku 7.1.2)

8.6 Pysäköintiasento
	X Aseta mikroskooppi käytön jälkeen pysäköintiasentoon.

8.6.1 Lattiajalustat F40 ja F20

HUOMAUTUS
Törmysvaara!
Leikkausmikroskooppi voi törmätä ympärillä oleviin osiin, 
kattoon tai lamppuihin.
	X Huolehdi siitä, että tilaa on riittävästi.

	X Työnnä mikroskooppi kuljetusasennossa pitämällä kiinni 
kahvasta sen säilytyspaikkaan.
	X Polje tiukasti jalkajarrua.
	X Suojaa Leica M844 peittämällä se suojakuvulla.

8.6.2 Kattoon kiinnitettävä CT40-jalusta

HUOMIO
Törmysvaara!
Leikkausmikroskooppi voi törmätä ympärillä oleviin osiin, 
kattoon tai lamppuihin.
	X Tarkista vaara-alue ennen kääntövarren siirtämistä.
	X Siirrä kattoon kiinnitettävää jalustaa varovasti ylös, 

varo kattoa ja lamppuja.

	X Käännä mikroskooppi pois.
	X Poista steriilit komponentit.
	X Lukitse kääntövarsi.
	X Kytke kääntövarressa oleva pääkytkin pois päältä.
	X Paina kaukosäätimessä olevaa "Ylös"-painiketta ja siirrä 

jalusta ylös.

8.7 Leikkausmikroskoopin 
poistaminen käytöstä

	X Päätä mahdollisesti käynnissä oleva taltiointi 
dokumentointijärjestelmässä (tietojen katoaminen).
	X Vie leikkausmikroskooppi kuljetusasentoon.
	X Kytke leikkausmikroskooppi pois päältä pääkytkimellä.

9 Kosketuspaneeli
9.1 Valikon rakenne

1 2 3 4 5

67  

1 Operatiivinen käyttö 
(valon/suurennuksen 
asetukset)

2 Operatiivinen käyttö 
(käyttölaitteiden 
asetukset)

3 Konfiguraatiovalikko
4 Staattinen valikkorivi 

(pysyy muuttumattomana)

5 Näyttää ohjetekstejä eri 
aiheisiin 

6 Dynaaminen painikerivi
7 Näyttöalue ja tilarivi

9.2 Virran kytkeminen 
mikroskooppiin

VAROITUS

Moottorit palaavat perusasentoihinsa
	X Varmista ennen Leica M844 -leikkausmikroskoopin 

käynnistämistä, että XY-, zoom- ja 
tarkennusmoottoreiden siirtoreiteillä ei ole esteitä. 
Kallistusmoottoria ei siirretä.

	X Kytke mikroskooppiin virta vaakavarressa olevalla 
verkkokatkaisimella.
	X Mikroskooppi on käyttövalmis heti, kun päävalaisin syttyy.

Kun leikkausmikroskooppiin kytketään virta, 
viimeisen käyttäjän asetukset ladataan.



Kosketuspaneeli

48 M844 / Ref. 10 713 294 / Versio 01

Jos mikroskoopin jännitteensyöttö katkeaa vahingossa 
vähäksi aikaa (<20 ± 5 sekuntia), mikroskooppi suorittaa 
Fast-Start-Up-toiminnot:
• Kaikki moottorit ovat samassa asemassa kuin 

aikaisemmin.
• Kaikki kirkkauden asetukset jäävät muistiin.
•  Myös XY-reverse-tila luodaan uudelleen.
• Mikäli StepCycle™ -toiminto on valittu, se on vaiheessa 0 

(katso luku 9.5).
• Fast-Start-Up-toiminto voidaan deaktivoida "Service"-

valikossa.

Leikkauskäytössä tilarivi ilmoittaa aina nykyisen käyttäjän 
sekä tiedon siitä, missä valikon kohdassa ollaan.

9.2.1 Auto Reset
Jos siirrät kääntövarren leikkauksen jälkeen ylös pääteasemaan, 
laukaiset Auto Reset -toiminnon:
• Kaikki zoomin, tarkennuksen ja XY-moottorit ajavat 

nollausasemiinsa. 
• Kallistusmoottoria ei siirretä.
• Nykyiset käyttäjäasetukset ladataan uudelleen.
• Valaistus kytkeytyy pois toiminnasta.

Jos siirrät Leica M844 -mikroskoopin takaisin alaspäin 
leikkauskentän ylitse, valaistus kytkeytyy jälleen päälle ja Leica 
M844 on välittömästi valmis käytettäväksi.

Leican huoltoteknikko voi deaktivoida tämän toiminnon.

9.2.2 Käyttäjän valinta
Sivuilla "Main"-valikko ja "Speed"-valikko on dynaaminen 
painikerivi, jolla on aina painikkeet "Cataract", "Retina", "Favorite" 
ja "User List".

Käyttäjät "Cataract" ja "Retina" ovat Leican antamat vakiokäyttäjät.

Voit muuttaa näiden vakiokäyttäjien asetuksia toiveittesi 
mukaisesti (katso luku 9.4).

"Favorite"-käyttäjälle voidaan tallentaa usein käyttämäsi 
käyttäjäprofiili (katso luku 9.3).

"Show Settings" -painikkeella voidaan katsoa milloin 
tahansa sen hetkisen käyttäjän käyttäjäasetusten yleiskuva.

"User List" -painikkeella avataan kaksisivuinen käyttäjäluettelo, 
josta voidaan valita yksi enintään kolmestakymmenestä 
tallennetusta käyttäjästä.
	X Painikkeilla "1-15" ja "16-30" voit vaihtaa sivujen välillä.

Käyttäjäluettelon työstäminen on mahdollista aina 
luettelon ollessa avattu (katso luku 9.3).

Leikkauskäytössä tilarivi ilmoittaa aina valitun käyttäjän 
sekä tiedon siitä, missä valikon kohdassa ollaan.

Kun olet valinnut käyttäjän, tulee näyttöön valitun käyttäjän 
tietosivu, joka ilmoittaa tarvittavat tubusasetukset ja 
jalkakytkimen toiminnot.
	X Paina "Continue" (1).

1
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• Varmista ennen jokaista leikkausta, että olet valinnut 
oikean käyttäjän ja selvitä itsellesi jalkakytkimen 
toiminnot.

• Jos olet antanut jalkakytkimelle "StepCycle"-toiminnon, 
suosittelemme testaamaan ohjelmoidut toiminnot 
ilman potilasta ennen leikkauksen aloittamista.

9.3 Käyttäjäluettelon työstö
Tilanteesta riippuen käyttäjäluettelossa on käytettävissä eri 
toimintoja.
	X Valitse käyttäjä, jolloin käytettävissä olevat toiminnot tulevat 

näkyviin dynaamisella painikerivillä:

1 2 3 4

Move (1) Siirtää valitun käyttäjän toiseen valitsemaasi 
vapaaseen paikkaan.

Set Favorite (2) Valitse käyttäjäluettelosta käyttäjä, jonka 
asetukset voidaan kutsua "Favorite"-
painikkeella suoraan "Main" tai "Speed" 
-valikosta.

Delete (3) Poistaa valitun käyttäjän. Toimenpide on 
vahvistettava painamalla "Confirm".

Rename (4) Nimeää olemassa olevan käyttäjän uudelleen. 
Käyttäjän asetukset eivät muutu.

Suosittelemme, että käyttäjäasetuksia ei konfiguroida eikä 
käyttäjäluetteloa muokata leikkauksen aikana.

9.4 Käyttäjän asettaminen 
(User Settings -valikko)

Tässä valikossa voit konfiguroida käyttäjäasetukset.

1 2 3 4

Load (1) Lataa olemassa olevan käyttäjän asetukset 
niiden muokkaamista varten.

New User (2) Avaa uuden käyttäjän "tyhjillä" asetuksilla.
New (Cataract) (3) Lataa uuden käyttäjän "Cataract"-

asetuksilla niiden muokkaamista varten.
New (Retina) (4) Lataa uuden käyttäjän "Retina"-asetuksilla 

niiden muokkaamista varten.

Voit myös lisätä käyttäjän käyttövalikosta. Kun haluat 
säilyttää ajankohtaiset asetukset, voit tallentaa ne 
napsauttamalla "Save"-painiketta (se tulee näkyviin heti, 
kun ajankohtaisen käyttäjän perusasetuksia on muutettu) 
ajankohtaiselle käyttäjälle ("Save as Current") tai uudelle 
käyttäjänimelle ("Save as New").

9.4.1 Käyttäjäasetusten tallentaminen
	X Napsauta "Save"-painiketta.
	X Valitse "User list" -luettelosta vapaa paikka, johon haluat 

tallentaa käyttäjän. Voit halutessasi ensin työstää "User list" 
-luettelon.
	X Anna näppäimistöllä haluamasi käyttäjänimi.
	X Napsauta "Save"-painiketta tallentaaksesi käyttäjän 

antamallasi nimellä haluamaasi asemaan.



Kosketuspaneeli

50 M844 / Ref. 10 713 294 / Versio 01

9.4.2 Valon aloitusarvon asettaminen
Tässä näyttöruudussa voidaan asettaa aloitusarvot päävalaisimelle, 
OttoFlex™-valaisimelle ja suurennukselle.
	X Painikkeen  tai  napauttaminen muuttaa arvoja 1 arvon 

askelin. 
	X Kun painikkeita pidetään painettuina, arvot muuttuvat 2 arvon 

askelin, kunnes saavutetaan maksimi-/minimiarvo tai 
painaminen lopetaan.

Voit muuttaa haluamaasi arvoa myös napsauttamalla 
palkkia.

9.4.3 Käyttölaitteen aloitusarvojen asettaminen
Tällä sivulla voit asettaa zoomin, tarkennuksen, XY- ja kallistuksen 
käyttölaitteiden aloitusarvot.
	X Painikkeen  tai  napauttaminen muuttaa arvoja 1 arvon 

askelin. 
	X Kun painikkeita pidetään painettuina, arvot muuttuvat 2 arvon 

askelin, kunnes saavutetaan maksimi-/minimiarvo tai 
painaminen lopetaan.

Voit muuttaa haluamaasi arvoa myös napsauttamalla 
palkkia.

• "XY linked to Zoom" -painike (2) mahdollistaai XY-nopeuden 
kytkemisen sen hetkiseen zoomausasemaan. 
Maksimizoomausasemasta seuraa XY-miniminopeus ja 
päinvastoin. 
Vakioasetus on "Active".

• "Focus linked to Zoom" -painike (1) mahdollistaa 
tarkennusnopeuden kytkemisen sen hetkiseen 
zoomausasemaan. Maksimizoomausasemasta seuraa 
minimitarkennusnopeus ja päinvastoin. 
Vakioasetus on "Active".

1 2

9.4.4 Jalkakytkimen toiminnot
Tässä voit konfiguroida käytössä olevien jalkakytkimien asetukset 
käyttäjäkohtaisesti.
	X Valitse alimmassa valintakentässä käyttämäsi jalkakytkin. 
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.
	X Jos napsautat "Cataract"-painiketta tai "Retina"-painiketta, 

valitulle jalkakytkimelle kohdistetaan oletusasetukset.
	X Voit muuttaa näitä asetuksia haluamallasi tavalla.
	X "Clear All" -painikkeella voit poistaa kaikkien painikkeiden 

toiminnot.
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9.4.5 Yksittäisten näppäimien konfigurointi
Valitse alimmassa valintakentässä käyttämäsi jalkakytkin. 
Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 
napsauttamalla.
Valitse vasemmasta valintakentästä toimintoryhmä, joka sisältää 
haluamasi toiminnon. 
Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 
napsauttamalla.
	X Valitse haluamasi toiminto.
	X Napsauta merkintäkentässä haluamaasi painiketta antaaksesi 

sille valitsemasi toiminnon.

9.4.6 Toimintoryhmien yleiskatsaus
Mahdolliset toiminnot on jäsennelty toimintoryhmiin.
• Drive - käyttölaitteiden ohjaus 
• Extra - komponenttien ja varusteiden ohjaus (ADF, OCF)
• Light - valaistuksen ohjaus
• Reset - yksittäisen toiminnon tai kaikkien toimintojen 

palauttaminen
• DI C800 - Leica DI C800 -laitteen ohjaus, katso erillinen 

käyttöohje
• "XY-Function" – XY-yksikön ohjaus

Toiminnon tilaa muutetaan "Toggle"-toiminnolla  
(esim. päälle/pois):
Tilaa muuttuu jatkuvasti "pulse"-toiminnolla  
(esim. kirkkaammaksi).

Konfiguroidut toiminnot koskevat liitäntää sekä  
FOOT/HAND 1:een että FOOT/HAND 2:een.

"XY Complete" -toiminnolla voit kohdistaa ohjaussauvan 
kaikki neljä toimintoa samanaikaisesti.

9.4.7 Jalkakytkimen toiminnot VR
Tähän voidaan tallentaa erityiset jalkakytkimen toiminnot  
VR-tilaa varten.
Seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta vaihtaminen 
"normaalien" toimintojen ja VR-tilan toimintojen välillä olisi 
mahdollista:
• "VR Mode" -välilehden kohta "footswitch for VR mode active" 

on aktivoitava.
• "VR Mode on/off" on kohdistettava kummankin jalkakytkimen 

toimintoihin.
• Jos "VR Mode on/off" -toiminto kohdistetaan "Footswitch"-

kohtaan jalkakytkimen toiminnoissa, se asetetaan 
automaattisesti samalla painikkeelle "Footswitch VR" 
-kohdassa.

Säätö on sama kuin jatkakytkimen toiminnoille; 
katso edellinen osio.

9.4.8 Kahvan toiminnot
Voit antaa kahvalle vapaasti enintään kolme toimintoa.  
Neljännen toiminnon on aina oltava "All Brakes".
Tämän toiminnon asema voidaan valita vapaasti.
	X Valitse vasemmasta valintakentästä toimintoryhmä, 

joka sisältää haluamasi toiminnon. 
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.
	X Valitse haluamasi toiminto.
	X Napsauta merkintäkentässä haluamaasi painiketta  

antaaksesi sille valitsemasi toiminnon.
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Kahvalle on lisäksi käytettävissä "Handles"-toimintoryhmä, 
jossa on toiminnot "All Brakes" (vapauttaa kaikki jarrut) ja 
"Selected Brakes" (vapauttaa kaikki jarrut paitsi ylös/alas) 
(ei käytettävissä: Leica M844 F20).

Ota yhteyttä huoltoteknikkoon, mikäli tarvitset muita 
jarrutoimintoja.

9.4.9 Tubuksen asetukset
Tällä sivulla voit tallentaa kunkin käyttäjän dioptria-arvot ja 
silmävälin. Sen lisäksi "Depth Enhancer" voidaan aktivoida tai 
deaktivoida kullekin käyttäjälle.

9.5 StepCycle™
Tällä toiminnolla usein toistuville leikkauksen eri vaiheille voidaan 
tallentaa seuraavat parametrit: 
• Mainlight brightness
• OttoFlex™ brightness
• Magnification
• Depth Enhancer
• OCF1
• ADF1
• ADF1
• Focus

Tällä sivulla voit aktivoida tai deaktivoida kulloisellekin käyttäjälle 
StepCycle™-parametrit.

StepCycle™-toiminnon ollessa käynnissä aktivoituvat vain 
kulloisellekin käyttäjälle aktivoituviksi asetetut parametrit.

9.5.1 StepCycle™-parametrit
• OCF1 pulse -signaali; esim. SDI Oculus invertterin 

laukaisemiseen
• ADF1, ADF2 pulse -signaali ulkoisten järjestelmien 

laukaisemiseen, esim. Leica Video Recording On/Off

Tarkennus voi ottaa kolme tilaa:
• "Inactive": Pois
• "Active (absolute)": opittu, absoluuttinen asema ajetaan 

tarkasti.
• "Active (relative)": kahden pisteen välinen opittu etäisyys 

ajetaan (esim. määritettyjen kosketussilmukoiden yhteydessä 
verkkokalvon leikkauksissa).

VAROITUS

Loukkaantumisvaara!
	X Kiinnitä erityistä huomiota vaadittaviin 

turvaetäisyyksiin, kun käytät StepCycle™-toimintoa 
yhdessä vieraiden varusteiden kanssa, jotka voivat 
pienentää työskentelyetäisyyden alle 140 mm:n 
mittaiseksi (non-contact-laajakulmatarkastelujärjestel
mät), koska tarkennus toimii StepCycle-toiminnon 
kanssa osittain automaattisesti.

Jotta StepCycle™-toiminto olisi käytettävissä, on yhdelle 
jalkakytkimen painikkeelle annettava toiminto "StepCycle". 
"Rec. Cycle" -painike ilmestyy silloin dynaamiselle 
painikerivile.

Jokaiselle käyttäjälle voidaan tallentaa yksilölliset 
StepCycle™-toimenpiteet.

2
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9.5.2 Opetustila StepCycle™
	X Aktivoi opetustila "Main" tai "Speed" -valikossa 

napsauttamallla "Rec. Cycle" -painiketta (2).
	X Paina jalkakytkimen painiketta, jolle on annettu  

"StepCycle"-toiminto.
StepCycle™-parametrille parhaillaan asetetut arvot  
tallennetaan muistiin.
Voit tallentaa enintään 10 StepCycle™-asetusta.
	X Lopeta StepCycle™-opetustila kaksoisnapsauttamalla  

"Rec. Cycle" -painiketta.
	X Tallenna StepCycle™-asetukset painamalla "Save".

Voit tallentaa aina vain kokonaisen StepCycle™-syklin. 
Yksittäisiä vaiheita ei voi muokata.

9.5.3 StepCycle™-asetusten ajaminen
Jos käyttäjälle on tallennettu StepCycle™-asetuksia, tilariville 
oikealle ilmestyy tieto siitä, missä vaiheessa käytettävissä olevista 
vaiheista (1) käyttäjä parhaillaan on:
• Vaihe 0 tarkoittaa: käyttäjän perusasetus
• 1/x tarkoittaa: 1 x vaiheesta
	X Deaktivoi "Main" tai "Speed" -valikossa "Rec. Cycle" -painike (2).
	X Napsauta jalkakytkimen painiketta, jolle "StepCycle"-toiminto 

on annettu.
	X Tallennettujen StepCycle™-asetusten silmukka ajetaan 

jatkuvasti.

Kun lataat käyttäjän uudelleen tai olet laukaissut Auto Reset 
-toiminnot, palataan jälleen vaiheeseen 0.

1

2

9.5.4 VR-tila
Tällä sivulla voit tallentaa VR-tilan (Vitreo-Retina-tila) 
käyttäjäkohtaisia asetuksia.

1
2
3
4
5
6

7

Seuraavien toimintojen asetukset (aktivoitu/deaktivoitu) voidaan 
tallentaa erityisesti VR-tilalle:
• "XY Reverse" (1) – XY-suunnanvaihto 
• "Mainlight off " (2) – päävalaistuksen kytkentä pois päältä
• "Ottoflex off" (3) – OttoFlex™ -valaisimen kytkeminen pois 

päältä
• "Roomlight off" (4) – lisätoiminnon (ADF1 / ADF2) kytkeminen 

pois päältä
• "Electronic inverter active" (5) – invertterin aktivointi
• "Footswitch for VR mode active" (6) – jalkakytkimen erillisen 

kohdentamisen aktivointi
Nämä toiminnot on aktivoitu tehtaalla.
Voit deaktivoida toiminnot "Toggle"-painikkeella (7).

"Electronic Inverter active" -asetus riippuu liitetystä invertteristä:
• Oculus SDI 4c ja BIOM:  Electronic Inverter active = inactive
• kaikki muut:  Electronic Inverter active = inactive

Seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta vaihtaminen 
"normaalien" toimintojen ja VR-tilan toimintojen välillä  
olisi mahdollista jalkakytkimellä:
• "footswitch for VR mode active" on aktivoitava.
• "VR Mode on/off" on kohdistettava kummankin 

jalkakytkimen (jalkakytkin, jalkakytkin VR) 
toimintoihin.

• Jos "VR Mode on/off" -toiminto kohdistetaan 
"Footswitch"-kohtaan jalkakytkimen toiminnoissa, 
se asetetaan automaattisesti samalla painikkeelle 
"Footswitch VR" -kohdassa.
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VR-tilan käyttö
	X Paina "VR Mode on/off" -toiminnolla (1) varustettua painiketta.

VR-tila on aktivoitu. Käyttäjäasetuksissa aktivoidut toiminnot 
suoritetaan kerran.
Aktivoitu VR-tila näytetään "Main"-valikkosivulla vihreällä 
taustalla.

1

Käyttäjäasetusten suorittaminen ei ole mahdollista VR-tilan 
ollessa aktivoitu.  
VR-tila on sitä ennen aktivoitava.

VR-tilan päättäminen
	X Paina uudelleen "VR Mode on/off" -toiminnolla varustettua 

painiketta.
Mikroskooppi peruuttaa kaikki toiminnot.

9.5.5 DI C800
Tässä näyttöruudussa konfiguroidaan asetukset liitetylle  
Leica DI C800:lle datan asettamiseksi päällekkäin; katso 
erillinen käyttöohje.

Tämä välilehti on valikkopalkin jatkeessa.
Käytä  / X vaihtaaksesi valikkopalkin alun ja lopun 
välillä.

Tämä välilehti tulee näyttöön vain, kun Leica DI C800 on 
liitetty.
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9.6 Maintenance-valikko

9.6.1 Lamp History
Tämä näyttöruutu näyttää käyttötunnit kaikille seuraaville 
lampuille: Main 1, Main 2, ja OttoFlex™ Light.

	X Nollaa kulloinenkin käyttötuntien laskuri jokaisen lampun 
vaihdon jälkeen kaksoisnapsauttamalla "Reset" -painiketta.

9.6.2 Check Switches
Voit tällä sivulla testata käyttämäsi jalkakytkimet ja kahvat.

	X Valitse käytössä oleva liitäntä oikeassa ylemmässä 
valintakentässä. 
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.
	X Valitse alimmassa valintakentässä jalkakytkin. jonka haluat 

tarkistaa.

Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 
napsauttamalla.
	X Paina nyt peräkkäin kaikkia testattavan jalkakytkimen 

painikkeita.
Kun kulloinkin painettava painike toimii moitteettomasti, näyttöön 
tulee sen kohdalle vihreä piste. Vastaavaan merkintäkenttään tulee 
kommentti "tested".

9.6.3 Microscope Settings
Syötä käyttämäsi varusteet tähän näyttöruutuun. Tämä takaa 
oikean suurennuksen ilmestymisen "Main"-valikkoon.

	X Valitse ylemmässä valintakentässä kirurgin sillä hetkellä 
käyttämä tubus.

Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 
napsauttamalla.
	X Valitse keskimmäisessä valintakentässä kirurgin käyttämien 

okulaarien suurennus.
Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 
napsauttamalla.
	X Valitse alimmassa valintakentässä käytetty objektiivi.

Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 
napsauttamalla.

Jos et tee valintaa, surennus lasketaan 
vakiokonfiguraatiolle: UltraLow™ III, okulaari 
suurennuksella 8.33 ja objektiivi WD=200 mm.

Jos aktivoit "Standard values" -painikkeen, suurennus 
näytetään normitettuna käytettävistä varusteista 
riippumatta. Suurennusalue on 7-kertainen - 42-kertainen.

	X Voit deaktivoida tämän painikkeen jälleen napsauttamalla sitä 
uudelleen, jolloin palataan takaisin käytettävien varusteiden 
valintasivulle.



Kosketuspaneeli

56 M844 / Ref. 10 713 294 / Versio 01

9.7 "How to..." -valikko
Tällä sivulla saat leikkausmikroskooppisi käyttöä koskevia lyhyitä 
ohjeita.

Pysyvän valikkorivin "Help"-painikkeella voit milloin 
tahansa päästä "How to..." -sivuille.

9.8 "Service"-valikko
Tämä alue on suojattu salasanalla.
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10 Varusteet
M844-leikkausmikroskooppi voidaan sovittaa laajan varustevalikoiman ansiosta jokaiseen tehtävään sopivaksi. Leican edustaja neuvoo 
sopivien varusteiden valinnassa.

10.1 Leican valmistamat laitteet ja varusteet
Kuva Komponentti/varuste Kuvaus

Lasersuodatin 4 sädettä • Vieraan valmistajan tuote, hankittavissa vain muilta 
yrityksiltä

Lasersuodatin 2 sädettä • Vieraan valmistajan tuote, hankittavissa vain muilta 
yrityksiltä

Toinen uloke • Mahdollistaa kirurgin ja avustajan lisäksi kolmannen 
tarkkailijan

• Valo jakautuu 50 % avustajan kanssa

0° avustaja

Invertteri

Binokulaaritubus 
kallistettavissa 
5°-25°, PD

• Säädettävä katselukulma ja -korkeus
• Säädettävä silmäväli

Binokulaaritubus 10°-50°, PD • Säädettävä katselukulma ja -korkeus
• Säädettävä silmäväli

Binokulaaritubus 30°-150°, T, 
tyyppi II L

• Kallistettavissa 120°
• Säädettävä silmäväli

Binokulaaritubus, 10° - 50°, 
tyyppi II, UltraLow ™ III 

• Erityisen matala katselukorkeus
• Säädettävä katselukulma ja -korkeus
• Säädettävä silmäväli 

Binokulaaritubus kallistettu, 
T, tyyppi II



Varusteet

58 M844 / Ref. 10 713 294 / Versio 01

Kuva Komponentti/varuste Kuvaus

Leica DI C800 • Binokulaaritubus kuvien peilaamiseen XGA-signaalien 
kerrostamiseksi

• Lisätietoja löytyy erillisestä käyttöohjeesta

Okulaari 10×
Okulaari 8.33×
Okulaari 12.5×

Leica ToricEyePiece • Helpottaa integroidun asteikon kautta tooristen 
intraokulaaristen linssien kulman kohdistamista

• Katso lisätietoja erillisestä käyttö- ja asennusohjeesta

Stereosovitin • Säteenjakajan asentamiseen

Säteenjakaja 50/50
Säteenjakaja 70/30

• Kumpaakin liitäntää voidaan käyttää sekä avustaja- että 
dokumentointirajapintana.

Käännettävä säteenjakaja 
50/50
Käännettävä säteenjakaja 
70/30

• Käännettävä (etummainen) avustajarajapinta
• Kiinteä (taempi) dokumentointirajapinta

Stereoputki toiselle 
tarkastelijalle

• Binokulaaritubuksen asennukseen

Sovitin Leica Stereo Assistant 
Microscope - mikroskoopille

Stereo Assistant Microscope • Erillinen avustajan mikroskooppi

Objektiivi APO WD175
Objektiivi APO WD200
Objektiivi APO WD225

Leica-keratoskooppi • LED-rengasvalo hajataittoisuuden esittämiseen
• Lisätietoja löytyy erillisestä käyttöohjeesta

Leica RUV800 WD175
Leica RUV800 WD200

• Potilaan silmänpohjan tarkasteluun
• Lisätietoja löytyy erillisestä käyttöohjeesta

Leica-rakovalaisin
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Kuva Komponentti/varuste Kuvaus

Pidike suojalasille

Suojalasi

Oculus BIOM

Enfocus
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10.2 Leican ja vieraan valmistajan 
laitteet ja varusteet

10.2.1 HD-tallennusjärjestelmät
• Evo4k

10.2.2 Kamerajärjestelmät
• Camera System HD C100
• Leica-videosovitin (Manual, Remote, Zoom)

10.2.3 Monitorit
• FSN 24" FS-L2403D, 27" FS-L2702DT (kosketustoiminnolla)

10.2.4 Jalkakytkin
• Wireless Footswitch, 14 toimintoa
• Wireless Footswitch, 12 toimintoa

10.2.5 Muut
• Leica-rakovalaisin
• Leica-keratoskooppi
• Leica ToricEyePiece
• Leica RUV800
• Oculus SDI/BIOM

• Selvitä muiden varusteiden yhteensopivuus Leican 
edustajalta.

• Leica ei vastaa vieraan valmistajan tuotteista, 
joiden käyttöä ei ole hyväksytty. 

10.3 Videovarusteet, M844

1

2

3

1 Säteenjakaja (50/50 % tai 70/30 %), kääntyvä säteenjakaja
2 Videosovitin (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 C-mount-kamera (Leica HD C100)

Videosovitin
• Tavallisille videokameroille C-mount-liittimellä, sisältää 

tarvittavan sovittimen.
• Videosovitin (2) asennetaan säteenjakajaan.
• Leica Zoom -videosovittimen zoom- ja hienotarkennustoiminto

Leica Zoom -videosovittimen parfokaliteetti on säädettävä.

	X Säädä maksimisuurennus.
	X Aseta objektiivin alle litteä, selvärajainen testikohde.
	X Katso okulaarien läpi ja tarkenna mikroskooppi.
	X Säädä minimisuurennus.
	X Säädä maksimisuurennus (f = 100 mm) Leica Zoom 

-videosovittimessa.
	X Tarkenne monitorin kuva Leica Zoom -videosovittimessa.
	X Säädä Leica Zoom -videosovittimessa haluttu suurennus.

10.4 Suojukset
Toimittaja Tuotenro Pää, edessä Avustaja, 

vasen
Avustaja, 

oikea

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ ✓ ✓

0823154 ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ ✓ ✓

Suojalasin 10446058 käyttö on suositeltavaa.
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11 Hoito ja huolto
11.1 Hoito-ohjeet
• Peitä instrumentti suojakuvulla, kun jarrut ovat toiminnassa.
• Säilytä varusteita pölyttömissä tiloissa.
• Poista pöly kumisella paineilmaoumpulla ja pehmeällä 

siveltimellä.
• Puhdista okulaarit ja objektiivit objektiivien puhdistuskankailla 

ja puhtaalla alkoholilla.
• Suojaa leikkausmikroskooppia kosteudelta, höyryiltä ja hapoilta 

sekä emäksisiltä ja syövyttäviltä aineilta. 
Älä säilytä kemikaaleja instrumentin läheisyydessä.

• Suojaa leikkausmikroskooppia epäasianmukaiselta käsittelyltä. 
Irrota muita pistokkeita tai irrota optisia järjestelmiä ja 
mekaanisia osia toisistaan vain silloin, jos ohjeissa nimenomaan 
pyydetään niin tekemään.

• Suojaa leikkausmikroskooppia öljyltä ja rasvalta. 
Älä koskaan rasvaa ohjauspintoja ja mekaanisia osia.

• Poista karkeat epäpuhtaudet kostealla kertakäyttörätillä.
• Käytä leikkausmikroskoopin desinfiointiin 

pintadesinfiointiaineiden ryhmään kuuluvia aineita, joissa on 
seuraava tehoainepohja:
• aldehydit, 
• alkoholit, 
• kvaternaariset ammoniumyhdisteet. 

Materiaalien mahdollisen vaurioitumisen takia ei tule 
käyttää preparaatteja, jotka tehoainepohjana ovat
• halogaania pilkkovat yhdisteet, 
• voimakkaat orgaaniset hapot, 
• happea pilkkovat yhdisteet.
	X Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Suosittelemme huoltosopimuksen sopimista Leica-huollon 
kanssa.

11.2 Kosketuspaneelin puhdistus
	X Katkaise M844 -leikkausmikroskoopin virta, ennen kuin 

puhdistat kosketuspaneelin. 
	X Käytä kosketuspaneelin puhdistukseen pehmeää, 

nukkaamatonta kangasta.
	X Älä levitä puhdistusainetta suoraan kosketuspaneeliin; kaada 

sitä mieluummin puhdistusrättiin.
	X Käytä kosketuspaneelin puhdistukseen tavallista 

puhdistusainetta, joka on tarkoitettu lasin, silmälasien tai 
muovipintojen puhdistukseen. 
	X Älä paina kosketuspaneelia puhdistaessasi sitä.

Suosittelemme huoltosopimuksen sopimista Leica-huollon 
kanssa.

HUOMAUTUS
Kosketuspaneelin vioittuminen.
	X Paina kosketuspaneelia vain sormillasi. 

Älä koskaan käytä kovia, teräviä tai teräväkärkisiä puisia, 
metallisia tai muovisia esineitä.
	X Älä puhdista kosketuspaneelia missään tapauksessa hankaavia 

ainesosia sisältävillä aineilla. Pinta voi naarmuuntua ja 
himmentyä.

11.3 Huolto
Laikkausmikroskoopit Leica M844 F40, Leica M844 F20 ja 
Leica M844 CT40 ovat käytännöllisesti katsoen huoltovapaita. 
Viimeistään 5 vuoden kuluttua ensimmäisestä käyttöönotosta 
ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa:
Koulutettujen ammattihenkilöiden suorittama tarkastus:
• Koko kattoon kiinnitettävän jalustan toimintatarkastus ja 

silmämääräinen tarkastus
• Kaikkien kaapeleiden silmämääräinen tarkastus
• Elektroninen turvatarkastus
• Nostojärjestelmän tarkastus, erityisesti kaikkien laakerien 

vapaa liikkuvuus
• Karojen voitelu

Voitele kara vain STABURAGS NBU 12/300 KP -aineella 
(Klüber Lubrication München KG, Germany). Muiden 
voiteluaineiden käyttö ei ole sallittu.

Laitteen käyttövarmuuden ja luotettavuuden säilyttämiseksi 
suosittelemme kuitenkin, että annat henkilökuntamme tehdä 
säännölliset huollot jo takuuajan päätyttyä. 
	X Ota yhteyttä paikalliseen Leica Microsystems -yritykseen 

(edustajaan) huoltosopimuksen solmimista varten.
	X Käytä huollossa vain alkuperäisiä varaosia.

11.4 Leica-jalkakytkimen hoito ja 
huolto

Leica-jalkakytkin on puhdistettava jokaisen käytön jälkeen 
lämpimällä vedellä (alle 60 °C). Se on huoltovapaa. Jos kytkimestä 
löytyy vikaa, käänny vastaavan huolto-organisaation puoleen.
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11.5 Sulakkeen vaihto

VAROITUS

Hengenvaarallisen sähköiskun vaara!
	X Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen sulakkeiden 

vaihtoa.

11.5.1 Verkkopistorasiassa olevien sulakkeiden 
vaihtaminen

	X Vedä sulakkeenpidin (2) ulos vaakavarren alaosasta.
	X Ota kaksi sulaketta (1) pois pitimestä ja vaihda ne uusiin.

Käytä vain hitaita 6,3 A -sulakkeita.

11.5.2 Apupistorasiassa olevien sulakkeiden 
vaihtaminen
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	X Kierrä sulakkeenpidin (3) ulos vaakavarren alaosasta.
	X Ota sulake (4) pois pitimestä ja vaihda se uuteen.

Käytä vain hitaita 1 AH -sulakkeita.

11.6 Lamppujen vaihto

VAROITUS

Halogeenilamput kuumenevat hyvin kuumiksi!
	X Kytke pääkytkin aina pois päältä ennen lampun vaihtoa.
	X Älä koske kuumiin lamppuihin.
	X  Anna lamppujen jäähtyä 20 minuutin ajan ennen niiden 

vaihtamista (palovammojen vaara!).

11.6.1 Päävalo

	X Käytä ainoastaan alkuperäisiä Leica-halogeenilamppuja 
12 V/ 50 W.
	X Älä koskaan kosketa halogeenilamppujen lasikupua 

sormillasi.
	X Vaihda viallinen lamppu niin pian kuin mahdollista.
	X Älä koskaan aloita leikkausta, jos vain yksi lamppu 

toimii.

OTTOFLEX M1 M2

1 2

3

1 Päävalaistuksen lampun kanta
2 Päävalaistuksen lamppukelkka
3 Lampun kannen avaaja

	X Avaa optiikan kannattimen takapuolella oleva kansi 
työntämällä lampun kannen avaaja oikealle.
	X Lamppukelkan on oltava aivan vasemmalla, jotta M1-lampun 

voi vaihtaa.
	X Lamppukelkan on oltava aivan oikealla, jotta M2-lampun voi 

vaihtaa.
	X Vedä lampun kanta ja lamppu pitämällä kiinni liuskasta.
	X Aseta uusi lampun kanta ja lamppu paikoilleen.
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11.6.2 Ottoflex

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä Leica-halogeenilamppuja 
12 V/ 50 W.

• Älä koskaan kosketa halogeenilamppujen lasikupua 
sormillasi.

	X Avaa optiikan kannattimen takapuolella oleva kansi työntämällä 
lampun kannen avaaja oikealle.

�������� �� ��

1 2 3 4 5

1 Heijastin
2 Lampun kanta
3 Vipu
4 Lamppukelkka
5 Lampun kotelon avaaja

	X Varmista, että lampun pikavaihdin on kohdassa Main Light 1, 
jolloin lamppukelkka (1) on aivan oikealla.
	X Nosta heijastin (3) nastasta ylös ja taita oikealle.
	X Vedä lampun kanta (4) ja lamppu pitämällä kiinni liuskasta.
	X Aseta uusi lampun kanta (4) ja lamppu paikoilleen.
	X Taita heijastin takaisin alas ja anna lukittua.

Nollaa käyttötuntien laskuri jokaisen lampun vaihdon 
jälkeen (katso luku 9.6.1)

11.7 Steriloitavien tuotteiden 
puhdistusta, desinfiointia ja 
sterilointia koskevat ohjeet

11.7.1 Yleistä

Tuotteet

Leica Microsystems (Schweiz) AG:n toimittamat, uudelleenkäytettä-
vät tuotteet, kuten kiertonupit, objektiivin suolajasit ja suojukset.

Puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia koskevat rajoitukset 

Kun lääkintälaiteita käytetään Creutzfeldt–Jakobin tautia (CJD) 
sairastavilla potilailla tai potilailla, joiden epäillään sairastavan CJD-
tautia ja CJD-taudin muunnelmaa, on noudatettava paikallisia 
lakisääteisiä vaatimuksia. Tällä potilasryhmällä käytetyt, tavallisesti 
steriloitavat tuotteet on hävitettävä polttamalla. jolloin ne eivät 
aiheuta vaaraa.

Työturvallisuus ja terveyssuojelu

Likaantuneiden tuotteiden valmisteluun valtuutettujen henkilöiden 
on oltava tietoisia työturvallisuutta ja terveyden suojelua koskevista 
seikoista. Tuotteiden valmistelussa, puhdistuksessa ja desinfioin-
nissa on noudatettava sairaalahygieniaa ja tartuntojen ehkäisyä 
koskevia voimassa olevia normeja.

Puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia koskevat rajoitukset

Usein suoritettavalla puhdistuksella, desinfioinnilla ja steriloinnilla 
on vain vähäinen vaikutus tuotteiden käyttöikään. Tuotteen 
käyttöikä riippuu tavallisesti käytön aikaisesta kulumisesta ja 
vioittumisesta.

11.7.2 Ohjeet

Työskentelypaikka
	X Puhdista pinnat kertakäyttöisellä liinalla/paperipyyhkeellä. 

Säilytys ja kuljetus
• Ei erikoisvaatimuksia.
• Suosittelemme puhdistamaan, desinfioimaan ja steriloimaan 

tuotteen välittömästi sen käytön jälkeen.

Puhdistuksen valmistelu
	X Ota tuote pois M844-leikkausmikroskoopista.

Puhdistus: manuaalisesti
• Varusteet: juokseva vesi, puhdistusaine, alkoholi, 

mikrokuituliina



Hoito ja huolto

64 M844 / Ref. 10 713 294 / Versio 01

Menettely 
	X  Huuhtele tuotteen kontaminoitunut pinta (lämpötila < 40 °C). 

Käytä likaisuudesta riippuen pesuainetta.
	X Puhdista optiikassa olevat sormenjäljet, rasva tms. pinttynyt 

lika lisäksi arvittaessa alkoholilla.
	X Kuivaa tuote optisia komponentteja lukuunottamatta 

kertakäyttöliinalla/paperipyyhkeellä. Kuivaa optiset 
pinnat mikrokuituliinalla.

Puhdistus: automaattisesti
• Varusteet: puhdistus-/desinfiointilaite

Emme suosittele puhdistamaan puhdistus-/desinfiointilaitteessa 
tuotteita, joissa on optisia komponentteja. Optisia komponentteja 
ei myöskään saa puhdistaa ultraäänikylvyssä, sillä tämä puhdistus 
voi vaurioittaa niitä.

Desinfiointi

Alkoholia sisältäväa desinfiointiaineliuosta "Mikrozid. Liquid" saa 
käyttää etiketissä olevien ohjeiden mukaisesti.
Huomaa, että optiset pinnat on desinfioinnin jälkeen huuhdeltava 
huolellisesti puhtaalla juomavedellä ja sen jälkeen puhtaalla 
deminaralisoidulla vedellä. Tuotteet on kuivattava huolellisesti 
ennen sterilointia.

Huolto

Ei erikoisvaatimuksia.
Tarkastus ja toimintakoe
Tarkista kiertonuppien ja kahvojen kiinnitys.

Pakkaus

Erikseen: Voit käyttää tavallista polyeteenipussia. Pussin on oltava 
tuotteelle tarpeeksi suuri, jotta se saadaan suljettua ilman 
pingotusta.

Sterilointi

Katso sterilointitaulukko sivulla 61.

Säilytys

Ei erikoisvaatimuksia.

Lisätietoja

Ei ole

Yhteydenotto valmistajaan

Paikallisen edustajan osoite

Leica Microsystems (Schweiz) AG vahvistaa, että edellä mainitut 
tuotteen valmistelumenetelmät soveltuvat tuotteen uudelleenkäy-
tön valmisteluun. Puhdistajan vastuulla on suorittaa mainitut  
puhdistusta, desinfiointia ja sterilointia koskevat toimenpiteet 
siten, että ne johtavat haluttuihin tuloksiin puhdistustilojen varus-
teiden, materiaalien ja henkilökunnan kanssa. Toimenpiteitä on 
tavallisesti valvottava rutiininomaisesti ja varmistuttava niiden 
oikeasta suorittamisesta. Jos annetuista ohjeista poiketaan, puh-
distajan on selvitettävä toimenpiteiden tehokkuus ja mahdolliset 
haitalliset vaikutukset.
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11.7.3 Sterilointitaulukko
Seuraava taulukko antaa yleiskuvan Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division -yhtiön leikkausmikroskooppien saatavilla olevista 
steriloitavista komponenteista.

Sallitut sterilointimenetelmät Tuotteet

Tuotenro Nimike Höyryautoklaavi 
134 °C,  

t > 10 min

Etyleeniok-
sidi enint. 

60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 Paikoituskahva  –  – –   – – –

10428328 Kiertonuppi, 
binokulaaritubukset T

 – – –  –    

10384656 Kiertonuppi, läpinäkyvä  –  –   – – – –

10443792 Vivun jatke  – – – –   – – –

10446058 Suojalasi, monifokaalilinssi    – – – –   –

10448439 Suojalasi   – – – –  – – 

10448440 Suojus, steriloitava  – –  – – – – – –

10448431 Objektiivin suojalasi     – – – – – –

10448296 Objektiivin suojalasi,  
varaosa (pakkaus, jossa 10 kpl)

  – – – –  – – 

10448280 Objektiivin suojalasi, 
kaikki osat, steriloitava

  – – – –  – – 

10731702 Suojus, steriloitava  –   – –  – – –

10429792 Rakovalaisimen suojus  –  – – –  – – –

1)  Tämä lääkintälaite on validoitu steriloitavaksi STERRAD®100S- / STERRAD® 100NX- / STERRAD®50- / STERRAD®200-järjestelmillä. 
Lue STERRAD®-järjestelmän käyttöohjeessa mainitut ohjeet, ennen kuin steriloit laitteita STERRAD®-järjestelmissä.
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12 Hävittäminen
Tuotteiden hävittämisessä on noudatettava kansallisia lakisääteisiä määräyksiä ja vastaavia jätealan yrityksiä. Laitteen pakkaus viedään 
kierrätykseen.

13 Mitä tehdä, jos...?
Kun sähkökäyttöisiin toimintoihin tulee häiriöitä, 
tarkista aina ensin seuraavat seikat:
• Onko verkkokatkaisin kytketty päälle?
• Onko verkkokaapeli liitetty oikein?
• Onko kaikki liitäntäkaapelit liitetty oikein?

13.1 Yleistä
Ongelma: Toimintoja ei voi aktivoida jalkakytkimellä.

Syy 1: Kaapeliliitäntä on irronnut. Vianpoisto:
	X Tarkasta verkkojohto.
	X Tarkasta kahvojen liitäntä.

Syy 2: Toiminnot on syötetty ohjauslaitteeseen väärin. Vianpoisto:
	X  Tarkista jalkakytkimen toiminnot ohjauslaitteessa 

(katsoluku 9.4.4).

13.2 Mikroskooppi
Ongelma: Mikroskoopissa ei ole valoa.

Syy 1: Kaapeliliitäntä on irronnut. Vianpoisto:
	X Tarkasta sähköliitännät.
	X Tarkasta verkkojohto.

Syy 2: Lampun pikavaihdinta ei ole paikoitettu oikein. Vianpoisto:
	X Työnnä lampun pikavaihdin toiselle puolelle 

(katso luku 8.3.1).

Syy 3: Hehkulamppu viallinen (ilmoitus "Check Mainlamp 1/2" tulee näyttöön). Vianpoisto:
	X Jos päävalaisin sammuu leikkauksen aikana, kytke 

lampun pikavaihtimella toiseen lamppuun.
	X Tarkasta hehkulamput leikkauksen jälkeen ja vaihda 

vialliset hehkulamput uusiin (katso luku 11.6).

Ongelma: Mikroskoopissa ei ole OttoFlex™-valoa.

Syy 1: Suodattimen työnnin on työnnetty sisälle. Vianpoisto:
	X Tarkista, onko suodattimen työnnin työnnetty sisälle; 

jos on, vedä se ulos. Kytke virta OttoFlex™-valaisimeen 
uudelleen.

Syy 2: Kytkin on asetettu rakovalaisimen asentoon. Vianpoisto:
	X Tarkista OttoFlex/rakovalaisin-kytkimen asento  

(katso kohta 6, luku 6.2) ja aseta se OttoFlex-kohtaan.

Syy 3: Hehkulamppu on viallinen. Vianpoisto:
	X Tarkasta hehkulamput ja vaihda vialliset uusiin  

(katso luku 11.6).
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Ongelma: Kuva ei säily tarkkana.

Syy 1: Okulaarit eivät ole paikallaan. Vianpoisto:
	X  Tarkista okulaarien kiinnitys ja kierrä ne tarvittaessa 

kokonaan sisään.

Syy 2: Diopterien korjausta ei ole asetettu oikein. Vianpoisto:
	X  Korjaa diopterit täsmälleen käyttöohjeessa kuvatulla 

tavalla (katso luku 7.4.1).

Ongelma: Zoomin sähköinen säätö ei mahdollista.

Syy 1: Zoomausmoottori ei toimi. Vianpoisto:
	X Paina zoomin kiertonuppia ja säädä zoom manuaalisesti 

kiertonuppia kiertämällä (katso luku 6.2).

Ongelma: Mikroskoopissa on ei-toivottuja heijastuksia.

Syy 1: Steriili suojus aiheuttaa heijastumista. Vianpoisto:
	X Kiinnitä steriilin suojuksen reunassa oleva objektiivin 

suojus hieman vinosti eteenpäin taivutettuna 
objektiiviin.

Ongelma: Leikkausmikroskooppia ei voi siirtää tai voi siirtää vain suurella voimalla.

Syy 1: Kaapeli on jumissa. Vianpoisto:
	X Asenna kyseinen kaapeli uudelleen.

Syy 2: Kuljetusvarmistinta ei avattu. Vianpoisto:
	X Avaa kuljetusvarmistin (katso luku 7.11.3).

Syy 3: Jarru ei aukea. Vianpoisto:
	X Käänny Leica Microsystemsin edustajan puoleen.

13.3 Ohjauslaite
Ongelma: Näytössä ei ole kuvaa.

Syy 2: Ohjausyksikössä irrallinen kaapeli. Vianpoisto:
	X Tarkista, että kaapeliliitännät ovat hyvin paikoillaan.

Syy 3: Näyttö on viallinen. Vianpoisto:
	X Käänny Leica Microsystemsin edustajan puoleen.
	X Voit siitä huolimatta käyttää Leica Microsystems 

-leikkausmikroskooppia. Kaikkia toiminzoja voidaan 
silti käyttää jalkakytkimellä. 
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13.4 Ohjauslaitteessa olevat virheilmoitukset
Ongelma: • Check main lamp 1.

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

Vianpoisto:
	X  Vaihda kulloisellakin lampun vaihtimella toiseen 

lamppuun.
	X Vaihda viallinen lamppu mahdollisimman pian.

Ongelma: • Check OttoFlex™. Vianpoisto:
	X Vaihda viallinen lamppu mahdollisimman pian.

Ongelma: • 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.

Vianpoisto:
	X Käänny Leica Microsystemsin edustajan puoleen.

13.5 Jalusta F40
Ongelma: Leikkausmikroskooppia ei voi siirtää tai voi siirtää vain suurella voimalla.

Syy 1: Kaapeli on jumissa. Vianpoisto:
	X Asenna kyseinen kaapeli uudelleen.

Syy 2: Kuljetusvarmistinta ei avattu. Vianpoisto:
	X Avaa kuljetusvarmistin (katso sivu 65).

Syy 3: Jarru ei aukea. Vianpoisto:
	X Käänny Leica Microsystemsin edustajan puoleen.

13.6 Kattoon kiinnitettävä CT40-jalusta
Ongelma: Leica CT40:tä ei voi siirtää ylös/alas.

Syy 1: Leica CT40 on suojattu lämpötilakytkimellä,  
joka kytkeytyy pois päältä liian kuumenemisen yhteydessä.

Vianpoisto:
	X Odota n. 30-45 minuuttia,  

kunnes teleskooppimoottori on jäähtynyt.

Syy 2: Huono pistokosketus. Vianpoisto:
	X Tarkasta pinneliitäntä.

Syy 3: Asiakkaan asentama sulake viallinen. Vianpoisto:
	X Vaihda sulake.

13.7 Jalusta F20
Ongelma: Kääntövarsi nousee/laskeutuu itsestään.

Syy 1: Kääntövartta ei ole tasapainotettu. Vianpoisto:
	X Tasapainota kääntövarsi (katso sivu 65).

Syy 2: Kaapelit asennettu huonosti. Vianpoisto:
	X Tarkasta kaapelin asennus, erityisesti ylimääräisen 

videokaapelin asennus.

Ongelma: Kääntövarsi laskeutuu myös tasapainotusasteikon ylimmässä asennossa.

Syy: Optiikan kannattimen suurin sallittu kuormitus on ylittynyt. Vianpoisto:
	X  Vähennä kokonaispainoa ja varusteita  

(11,5 kg maksimikuormitus ei saa ylittyä).
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Ongelma: Mikroskoopin paikoitus on vaikeaa.

Syy: Niveljarrut on säädetty liian kireälle. Vianpoisto:
	X Säädä niveljarrut siten, että mikroskoopin 

paikoittaminen on helppoa (katso sivu 65).

13.8 Kamera, video
Ongelma: Kuva monitorissa on liian tumma.

Syy 1: Videokameraa tai monitoria ei ole asetettu oikein. Vianpoisto:
	X  Optimoi kameran ja/tai monitorin asetukset  

(katso valmistajan käyttöohje).
	X Katso myös sivu 66.

Syy 2: Leica-zoom-videosovittimessa oleva suodatin on säädetty väärin. Vianpoisto:
	X  Säädä kirkkaus tai vaihda kaksoisputken suodatin.

Syy 3: Himmennin Leica-videosovittimen liitäntärajapinnassa on suljettu. Vianpoisto:
	X  Aseta himmennin asentoon "auki". 

Syy 4: Asiakkaan asentama sulake viallinen. Vianpoisto:
	X Vaihda sulake.

Ongelma: Kuvat eivät ole teräviä

Syy 1: Leica-videosovitinta ei ole säädetty parfokaalisesti. Vianpoisto:
	X Tarkista mikroskoopin parfokaliteetti (katso sivu 66). 

Syy 2: Mikroskooppia ei ole asetettu parfokaalisesti. Vianpoisto:
	X Tarkista Leica-videosovittimen parfokaliteetti  

(katso sivu 66). 

Syy 3: Kohdetta ei ole tarkennettu. Vianpoisto:
	X Trakenna täsmällisesti, asenna tarvittaessa hiusristi.

Käänny Leica Microsystemsin edustajan puoleen, jos 
laitteeseen tulee häiriö, jota ei mainita käyttöohjeessa.
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14 Tekniset tiedot
14.1 Mikroskooppi
QuadZoom™ optinen järjestelmä 4-säderadalla: 

100 % stereonäkö kirurgille ja 
avustajalle

OptiChrome™ Suurteho-optiikka: suuri kontrasti, 
värien kirkkaus, erottelukyky ja 
erinomainen resoluutio

Suurennoksen vaihdin 6:1 alue, motorisoitu
Kentän halkaisija 7 mm - 80 mm
Työskentelyetäisyydet 
WD

175 mm, 200 mm, 225 mm

Tarkentaminen Motorisoitu, 54 mm, automaattisella 
palautuksella

ErgonOptic™ -järjestelmä • Binokulaaritubukset: 10° - 50°, 
• Low ja Ultra Low™ III; 
• 0-180° muunneltava; 
• 30-150° muunneltava;

Okulaarit Laajakulmaokulaarit silmälasien 
käyttäjille 8,33×, 10×, 12,5×

Objektiivit OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Työskentelyetäisyys 
f: polttoväli

XY-yksikkö Motorisoitu, 50 mm×50 mm, 
automaattisella palautuksella

Kallistus Motorisoitu, +15°/–50°
Kauko-ohjain • 12- ja 14-toimintoinen jalkakytkin 

pitkillä ja ristipolkimilla
Paino 28,3 kg  

(varusteiden ja XY-yksikön kanssa)

14.2 Valaistus

Päävalo Integroitu valaistusjärjestelmä 
näkökentän intensiiviseen, 
homogeeniseen valaisemiseen

OttoFlex™ Valaistusmoduuli, joka lisää Red Reflex 
-valoa, vähentää silmän kovakalvon läpi 
menevää hajavaloa ja lisää kontrastia.
Muunneltava näkökentän halkaisija  
4 - 35 mm, WD 200 mm 
Tästämuotoiltu halogeenilamppu  
12 V / 50 W

Lampun pikavaihdin Kaksi tarkkuusmuotoiltua
(vain päävalaistus) halogeenilamppua 12 V/50 W
Suodatin IR-estosuodatin ja UV-estosuodatin 

(GG420), integroidut varusteet

14.3 Varusteet

0°-avustajan 100 % stereonäkö samalla 
suurennuksella,

putki integroitu hienotarkennus 
binokulaaritubuksen kääntörengas 
(±15°),
Dokumentointiportti

Double Wing 3 tarkastelijalle samanaikaisesti
Video/kamera Leica HD C100 -kamerajärjestelmä

Leica -manuaalinen videosovitin (MVA)
• Polttoväli f = 55 mm,  

70 mm ja 107 mm
• C-Mount-liitännällä
• Manuaalinen hienotarkennus

Leica -kaukovideosovitin (RVA)
• Polttoväli f = 55 mm,  

70 mm ja 107 mm
• C-Mount-liitännällä
• Motorisoitu hienotarkennus

Leica-zoom-videosovitin (ZVA)
• 3:1 zoom
• Polttoväli f = 35 mm - 100 mm
• C-Mount-liitännällä
• Manuaalinen hienotarkennus

Laajakulmatarkastelu-
järjestelmä

Leica RUV800, BIOM*, EIBOS*

IOL-suuntaus Leica ToricEyePiece
Invertteri AVI*, SDI*
Datan asettaminen 
päällekkäin

Leica DI C800

Laserit Asennuksessa tarvittavia sovittimia on 
saatavilla laserin valmistajan kautta

Rakolamppu Motorisoitu, ±23°, 
rakoleveys 0,01–14 mm,
rakopituus 14 mm,
180° kierrettävä, 
lampun pikavaihdin

Aseptiikka Kaikki ohjauselementit ovat steriloitavia, 
steriilejä suojuksia on saatavilla

Leica-keratoskooppi

*  Vieraiden valmistajan lisävarusteet
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14.4 Sähkötiedot
14.4.1 Pistorasia

Lattiajalusta F40 Keskeisesti vaakavarressa 
100–240 VAC (±10 %), 50/60 Hz

F20-lattiajalusta Keskeisesti vaakavarressa 
100–240 VAC (±10 %), 50/60 Hz

Kattoon kiinnitettävä 
CT40-jalusta

Liitinkisko katossa  
120 V (±10 %), 60 Hz 
230 V (±10 %), 50 Hz

14.4.2 Ottoteho

Lattiajalusta

Leica M844 F40 550 VA
Leica M844 F20 400 VA

Telescope Mount

Leica M844 CT40 • (120 V 60 Hz) 1500 VA  
(koko järjestelmä, myös 
teleskooppiyksikkö)

• (240 V 50 Hz) 1400 VA  
(koko järjestelmä, myös 
teleskooppiyksikkö)

Suojausluokka

Luokka 1

14.5 Lisäpistorasia
Sähkölaitteiden liittäminen lisäpistorasiaan johtaa 
"ME-järjestelmän" muodostumiseen ja voi johtaa 
turvallisuuden tason heikkenemiseen. "ME-järjestelmiä" 
koskevia vastaavia vakiovaatimuksia on noudatettava.

Antojännite 100–230 V AC
Sulake T1 AH, 250 V
Vieraslaitteen suurin 
sallittu ottoteho: 100 VA

Suurin sallittu maadoitusvuotovirta  
Leica M844/F40 -mikroskoopille ja lisälaitteelle,
Leica M844/CT40 -mikroskoopille ja lisälaitteelle,
Leica M844/F20 -mikroskoopille ja lisälaitteelle:

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

Jos maadoitusvirta ylittää sallitun raja-arvon, on toimittava 
seuraavasti:
• Vieraslaite ei vastaa standardia IEC/EN 60601-1 (EU) /  

UL 60601-1 (USA): 
liitäntä eristysmuuntajan kautta.

• Vieraslaite vastaa standardia IEC/EN 60601-1 (EU) /  
UL 60601-1 (USA): 
Muodosta yhteys potentiaalintasauksen kautta tai liitä 
eristysmuuntajalla.

14.6 Optiset tiedot
UltraLow™ III binokulaaritubuksen kanssa

Okulaari

Leica-objektiivi 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Kokonaissuurennos Näkökenttä  
(≥ 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

Okulaari

Leica-objektiivi 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Kokonaissuurennos Näkökenttä  
(≥ 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

Okulaari

Leica-objektiivi 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Kokonaissuurennos Näkökenttä  
(≥ 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 Jalustat
14.7.1 Lattiajalusta F40

Pyörät 4× 82,5 mm
Paino Jalka 174 kg 

Pilari 83 kg 
Kokonaispaino Noin 330 kg maksimikuormituksella
Jarrut Neljä sähkömagneettista jarrua, joita 

käytetään kahvoja kääntämällä, yksi 
vertikaalisen liikkeen pysäytinvipu

Kuormitus Enint. 12,2 kg mikroskoopin 
pyrstörenkaan rajapinnasta alkaen

Tilaa koskevat 
vaatimukset

Jalka: 637 x 637 mm 
min. korkeus pysäköintiasemassa: 
1949 mm

Alue Ulkonema 1492 mm enint.
Liike 846 mm
Tasapainotus kaasujousen kautta
Kääntöalue Akseli 1 (pilarissa): ±170° 

Akseli 2 (keskikohdassa): +150°/–170° 
Akseli 3 (XY-yksikön kautta): ±270°

14.7.2 F20-lattiajalusta

Pyörät 4× 100 mm 
Paino Jalka 174 kg 

Pilari ja lisäpaino 55 kg
Kokonaispaino Noin 330 kg maksimikuormituksella
Jarrut 4 mekaanista niveljarrua, 

pystyliikkeen lukitusvipu
4 ohjausrulliin integroitua jalkajarrua

Kuormitus Kääntövarsi: Enint. 11,5 kg  
mikroskoopin pyrstörenkaan 
rajapinnasta alkaen

Tilaa koskevat 
vaatimukset

Jalka: 606 x 606 mm 
min. korkeus pysäköintiasemassa: 
1949 mm

Alue Ulkonema 1480 mm enint.
Liike vähint. 650 mm
Tasapainotus kaasujousen kautta
Kääntöalue Akseli 1 (pilarissa): 360° 

Akseli 2 (keskikohdassa): +180°/–135° 
Akseli 3 (XY-yksikön kautta): ±270°

14.7.3 Kattoon kiinnitettävä CT40-jalusta

Kattokiinnitys Betonikaton maksimietäisyys  
välikatosta: 1200 mm 
Kiinnitys betonirunkokattoon: 
440 mm reikäympyrä 
4x M12 HSLB M12/15

Paino Kääntövarsi: 44 kg
Kokonaispaino Noin 146 kg
Jarrut Kääntövarsi: 

Neljä sähkömagneettista jarrua, 
käyttö kahvoja kiertämällä
lukitusvipu pystysuoraa liikettä varten

Kuormitus Kääntövarsi: Enint. 12,2 kg 
mikroskoopin pyrstörenkaan 
rajapinnasta alkaen

Alue Ulkonema 1492 mm enint.
Liike Teleskooppiyksikkö: 500 mm 

Kääntövarsi: 846 mm
Tasapainotus kaasujousen kautta
Kääntöalue Akseli 1 (kattokiinnitys): ±90° 

Akseli 2 (keskikohdassa): ±135° 
Akseli 3 (XY-yksikön kautta): ±270°

14.8 Ympäristön olosuhteet
Käyttö +10 °C ... +40 °C 

+50 °F ... +104 °F 
30 % ... 95 % suht. ilmankosteus 
780 mbar .. 1013 mbar ilmanpaine

Säilytys –40 °C ... +70 °C 
–40 °F ... +158 °F 
10 % ... 100 % suht. ilmankosteus 
500 mbar .. 1060 mbar 
ilmanpaine

Kuljetus –40 °C ... +70 °C 
–40 °F ... +158 °F 
10 % ... 100 % suht. ilmankosteus 
500 mbar .. 1060 mbar 
ilmanpaine
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14.9 Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus (EMC)

Ympäristö, jolle instrumentti soveltuu

Sairaalat poislukien alueet toiminnassa olevien suurtaajuuskirurgia-
laitteiden lähellä ja suojatuissa magneettitiresonanssilaitteiden tutki-
mushuoneissa, joissa elektromagneettiset häiriötasot ovat korkealla.

Yhteensopivuus IEC 60601-1-2

Päästöt • CISPR 11, luokka A, ryhmä 1
• Harmoniset yliaallot, IEC 61000-3-2 luokka A
• Välkyntä ja jännitteenvaihtelu,  

IEC 61000-3-3 luokka A, kuvat 3-7
Häiriönsieto • Sähkömagneettiset purkaukset, IEC 61000-4-2: 

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Radiotaajuisen kentän sieto IEC 61000-4-3: 

80 – 2700 MHz: 10 V/m
• Langattomien kenttien läheisyys IEC 61000-4-3: 

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

± 2 kV: Virransyöttöjohdot
• Syöksyjännite IEC 61000-4-5: 

± 1 kV ulkojohdin-ulkojohdin 
± 2  kV ulkojohdin-maa

• Johtuvat radiotaajuiset häiriöt, IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Verkkotaajuinen magneettikenttä,  
IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Syöttöjännitteen kuopat ja katkokset,  
IEC 61000-4-11: 
IEC 60601-1-2:2014

• Hyväksyttävät käyttöolosuhteet/reaktiot:
• välkyntää/kohinaa HD-monitorissa
• katkos HD-monitorissa

• Erityiset noudattamiskriteerit jännitekuoppien 
ja -katkosten testille:
• Laitteen häiriönsietotasot  

(0 % nimellisvirrasta 5 s ajan) saavat poiketa 
edellyttäen, että laite on edelleenkin 
turvallinen, komponenteissa ei ole vikoja ja 
laite palautettavissa testiä edeltävään tilaan 
käyttäjän toimesta.

14.10 Täytetyt standardit
CE-vaatimustenmukaisuus
•  Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 1: Yleiset määritykset 

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

•  Sähkömagneettinen yhteensopivuus  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Muut sovelletut yhdenmukaiset standardit: IEC 62366, 
IEC60825-1, EN60825, IEC 62471, EN62471, EN 980.

• Leica Microsystems (Schweiz) AG -yhtiöön kuuluvalla Medical 
Divisionilla on käytettävissään laadunhallintaan ja 
laadunvarmistukseen liittyvien kansainvälisen standardin 
ISO 13485 hallintajärjestelmän sertifikaatit.

14.11 Konfiguraatiot ja painot

VAROITUS

Alaspäin kääntyvä leikkausmikroskooppi aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran!
	X Komponentteja ja varusteita asennettaessa suurinta 

sallittua kuormitusta ei saa ylittää.
	X Tarkista kokonaispaino: "Tasapainotettavien 

kokoonpanojen painojen luettelo", luku 14.13.

Jalustat voidaan kuormittaa mikroskoopin rajapinnasta alkaen 
enintään seuraavasti:

Jalusta F40 F20 CT40

Maks. kuormitus 12,2 kg 11,5 kg 12,2 kg
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14.12 Käyttörajat
Leica M844 F40- ja Leica M844 CT40-leikkausmikroskooppia saa käyttää vain suljetuissa tiloissa ja kiinteällä, tasaisella lattialla ja 
kiinteässä, tasaisessa katossa. 

Leica M844 F40 voi siirtyä paikoiltaan,  
jos lattian kaltevuus on >0,3°.

Leica M844 F20- ja Leica M844 F40 -mikroskooppia ei voi siirtää 20 mm korkeamman kynnyksen ylitse. Ilman apuvälineitä Leica M844 F20- 
ja Leica M844 F40 -mikroskoopin voi siirtää vain enintään 5 mm korkeiden kynnysten yli. Leica M844 F20 ja Leica M844 F40 voidaan siirtää 
5-20 mm korkeiden kynnysten yli, kun käytetään apuna pakkauksessa olevaa kiilaa (1).

�

	X  Aseta kiila (1) kynnyksen eteen.
	X Siirrä leikkausmikroskooppi kuljetusasennossa kynnyksen yli työntämällä käsikahvan avulla.

Mikroskoopin siirtäminen tai säilyttäminen kaltevalla alustalla

HUOMIO

Järjestelmän ja varsijärjestelmien hallitsemattomasta lateraalisesta liikkeestä aiheutuva vahingoittumisen vaara.
	X Kun mikroskooppia (F20, F40) kuljetetaan tai siirretään kaltevalla alustalle, lukitse aina kääntövarsi, monitorin varsi ja 

ohjausyksikkö (katso alempana).
	X Kun mikroskooppia (F20 only) säilytetään kaltevalla alustalla, käytä tuotteen mukana toimitettua, kuljetuslaatikkoon 

sisältyvää kiilaa (katso alempana).

Mikroskoopin kuljettaminen tai siirtäminen kaltevalla alustalla (F20 ja F40):

	X Käytä kääntövarren, monitorin varren ja ohjausyksikön varren varmistamiseen kuljetuslaatikkoon sisältyviä hihnakiinnityksiä (kuva 1)  
(F20: kuvat 2 - 4; F40: kuvat 5 - 6).

Kuva 1 - Kiinnityshihna
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Jalusta F20

Kuva 2 - Suunnikkaan 
hihnakiinnitys

Kuva 3 - Monitorin  
hihnakiinnitys

Kuva 4 - Ohjausyksikön  
hihnakiinnitys

Jalusta F40

Kuva 5 - Suunnikkaan hihnakiinnitys Kuva 6 - Monitorin hihnakiinnitys

Mikroskoopin säilyttäminen kaltevalla alustalla (vain F20):

	X Käytä kuljetuslaatikkoon sisältyvää kiilaa (kuvat 7 - 8) .

Kuva 7 Kuva 8
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14.13 Tasapainotettavien kokoonpanojen painojen luettelo

Leica M844 F40 voi siirtyä paikoiltaan,  
jos lattian kaltevuus on >0,3°.

Varusteet Leica M844 sarjanumero....................................................
Jalustan maksimikuormitus mikroskoopin rajapinnasta alkaen ........... kg

Asennus

Ryhmä Tuotenro Kuvaus Paino Lukumäärä Yhteensä

Avustaja 10448192 0° avustaja 2,04 kg                         ,      

10446472 Toinen uloke 1,20 kg                         ,     

10448231 Avustajan stereomikroskooppi (sis. sovittimen): 1,10 kg                         ,      

10446482 Säteenjakaja 70/30 0,41 kg                         ,    

10446565 Säteenjakaja 50/50 0,41 kg                         ,    

10448487 Käännettävä säteenjakaja 50/50 1,04 kg                         ,    

10448354 Käännettävä säteenjakaja 70/30 1,04 kg                         ,    

10446992 Stereosovitin 0,22 kg                         ,    

10448597 Stereoputki toiselle tarkastelijalle 1,01 kg                         ,    

Optiikka 10445937 Objektiivi APO WD200

0,41 kg10445938 Objektiivi APO WD175                         ,    

10445909 Objektiivi APO WD225

10448547 Binokulaaritubus, 10° - 50°, tyyppi II, UltraLow ™ III 1,42 kg                         ,     

10448217 Binokulaaritubus kallistettavissa 5°-25°, PD 0,74 kg                         ,     

10448159 Binokulaaritubus 10°-50°, PD 1,26 kg                         ,   

10448088 Binokulaaritubus, muunn. 0–180°, T, tyyppi II 1,42 kg                         ,     

10446574 Binokulaaritubus, kallistettava, T, tyyppi II 0,74 kg                         ,     

10448572 Leica DI C800 2,12 kg                         ,     

10448028 Okulaari 10×

0,10 kg10448125 Okulaari 8.33×                         ,    

10446739 Okulaari 12.5×

Varusteet, 
etummainen 
silmäosa

10448558 Leica-keratoskooppi 0,21 kg                         ,     

10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                         ,     

Varusteet, 
taempi silmäosa

10448555 Leica RUV800 WD175, kokonaisuus
0,53 kg                         ,     

10448556 Leica RUV800 WD200, kokonaisuus

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

10448041 Oculus BIOM 4c/m, kaikkine osineen 0,68 kg                         ,     

10448355 Leica-rakovalaisin 3,34 kg                         ,     

Lasersuodatin 0,30 kg                         ,     
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Asennus

Ryhmä Tuotenro Kuvaus Paino Lukumäärä Yhteensä

Sterilisoitavat 
komponentit

10180591 Paikoituskahva 0,08 kg                         ,     

10428238 Binokulaaritubuksen T kääntönupin suojus 0,01 kg                         ,     

10446468 Pidike suojalasille 0,10 kg                         ,     

10446467 Suojalasi 0,06 kg                         ,     

Suojukset                         ,     

Dokumentointi 10446592 Leica-zoom-videosovitin (ZVA) 0,76 kg                         ,     

10448292 Leica -kaukovideosovitin (RVA) 0,44 kg                         ,     

10448290 Leica -manuaalinen videosovitin (MVA) 0,42 kg                         ,     

10448584 Leica HD C100 (optiikkapää ja kaapeli) 0,64 kg                         ,     

Kuormitus                         ,    

Tämä luettelo sisältää varustukseen tyypillisesti kuuluvia tuotteita. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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14.14 Mittapiirustukset
14.14.1 Mittapiirustus (mm) Leica M844 F40
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14.14.2 Mittapiirustus (mm) Leica M844 CT40

   

Pyörimisakseli
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14.14.3 Mittapiirustus (mm) Leica M844 F20
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15 Liite
15.1 Tarkistusluettelo, ennen leikkausta
Potilas  .......................................................................................................................................................................................

Kirurgi  .......................................................................................................................................................................................

Päivämäärä  .......................................................................................................................................................................................

Vaihe Menettely Yksityskohdat Tarkistettu/allekirjoitus

1 Optisten varusteiden puhdistus 	X Tarkista tubusten, okulaarien ja dokumentointivarusteiden 
(jos käytössä) puhtaus.
	X Poista pöly ja lika.

2 Varusteiden asentaminen 	X Lukitse M844 paikoilleen ja asenna mikroskooppiin kaikki 
varusteet, jotta se on valmis käytettäväksi (katso luku 7.5).
	X Liitä jalkakytkin, jos sitä halutaan käyttää.
	X Tarkista kameran kuva monitorissa ja kohdista tarvittaessa 

uudelleen.

3 Tubussäädön tarkistus 	X Tarkista valitun käyttäjän tubuksen ja okulaarin asetukset.

4 Tasapainotus 	X Tasapainota M844 (katso luku 7.11.1 tai luku 7.12.2).
	X Kierrä kahvoja eteenpäin ja pidä tässä asennossa.

Kaikki jarrut vapautetaan.
	X Tarkista tasapainotus.

5 Toimintatarkastus 	X Liitä virtajohto.
	X Kytke mikroskooppiin virta.
	X Tarkista lampun historia ja varmista, että jäljellä oleva 

käyttöaika on riittävä suunnitellulle leikkaukselle.
	X Tarkasta Main Light 1-, Main Light 2-valaisimet ja 

OttoFlex™-valaisin.
	X Vaihda vialliset lamput ennen leikkausta.
	X Testaa suurennosmoottorin ja tarkannusmoottorin 

toimintavalmius.
	X Testaa kaikki kahvojen ja jalkakytkimen toiminnot.
	X Tarkista valitun käyttäjän käyttäjäasetuksen 

ohjausyksikössä.

6 Paikoittaminen leikkauspöytään 	X Paikoita M844 leikkauspöytään tarvittavalla tavalla ja 
lukitse jalkajarru (luku 7.1.1 tai luku 7.1.2).

7 Steriiliys 	X Asenna steriilit komponentit ja tarvittaessa steriili suojus 
(katsoluku 7.14).

8 Viimeistely 	X Tarkista, että kaikki välineet ovat oikeilla paikoillaan 
(kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).
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