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Děkujeme vám, že jste zakoupili chirurgický mikroskop Leica PROVIDO.
Při vývoji našich systémů jsme kladli velký důraz na jednoduché, intuitivní 
ovládání. Přesto doporučujeme důkladně prostudovat tento návod k použití,  
abyste mohli využívat všechny výhody vašeho nového chirurgického mikroskopu.
Máte-li zájem o informace ohledně produktů a služeb Leica Microsystems 
a ohledně adresy nejbližšího zástupce Leica, navštivte naši internetovou stránku: 

www.leica-microsystems.com

Děkujeme, že si vybíráte naše produkty. Doufáme, že oceníte kvalitu a výkonnost 
nového chirurgického mikroskopu Leica Microsystems.

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

Zřeknutí se práv
Veškeré specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Informace uvedené v tomto návodu k obsluze se přímo týkají provozu tohoto 
zařízení. Za lékařská rozhodnutí nese odpovědnost lékař.
Společnost Leica Microsystems věnovala maximální úsilí, aby návod k obsluze 
poskytoval úplné a jasné informace, a zdůraznila klíčové oblasti používání výrobku. 
Pokud potřebujete další informace o použití výrobku, kontaktujte místního 
zástupce společnosti Leica.
Nikdy nepoužívejte lékařský výrobek společnosti Leica Microsystems, pokud plně 
nechápete princip použití a technické vlastnosti výrobku.

Odpovědnost
Podmínky naší odpovědnosti najdete ve všeobecných obchodních podmínkách. 
Žádné ustanovení zřeknutí se práv nemá vliv na naši odpovědnost, ani tuto 
odpovědnost nevylučuje, pokud to neumožňuje příslušný zákon.
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1 Úvod
1.1 O této uživatelské příručce
V tomto návodu k použití je popsán chirurgický mikroskop 
PROVIDO.

V tomto návodu k použití jsou kromě poznámek 
k použití přístroje podány důležité bezpečnostní 
informace (viz kapitola "Bezpečnostní pokyny").

	X Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto 
uživatelskou příručku.

1.2 Symboly v této uživatelské 
příručce

Symboly používané v této uživatelské příručce mají následující 
význam:

Symbol Výstražné 
slovo

Význam

Výstraha Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít za 
následek vážné zranění osob nebo smrt. 

Pozor Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít za 
následek drobná nebo střední zranění. 

Upozornění Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít  
za následek hmotné škody a škody na 
životním prostředí.

Informace o použití, která pomůže uživateli 
využívat výrobek technicky správným 
a efektivním způsobem. 

	X  Požadavek akce; tento symbol označuje,  
že musíte provést specifickou činnost nebo 
řadu činností.

Technická dokumentace a pokyny k montáži

Tato technická dokumentace je součástí dokumentu "Pokyny 
k montáži".

1.3 Volitelné vlastnosti výrobku
Na přání jsou k dispozici výrobky s jinými vlastnostmi 
a příslušenství. Dostupnost se může v jednotlivých zemích lišit 
a podléhá místním regulačním předpisům. Informace o dostupnosti 
získáte u vašeho místního zástupce.

2 Identifikace výrobku
Název modelu a sériové číslo výrobku se nachází na identifikačním 
štítku na spodní straně vodorovného ramena. 
	X Zapište si tyto údaje do uživatelské příručky a uvádějte je vždy, 

jakmile kontaktujete nás nebo servisní pracoviště s jakýmikoliv 
dotazy. 

Typ Výrobní č.

 
...

 
...
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3 Bezpečnostní pokyny
Chirurgický mikroskop PROVIDO je vyroben podle nejnovější 
technologie. Přesto mohou během provozu vznikat určitá rizika. 
	X Vždy dodržujte pokyny v této uživatelské příručce, zejména 

bezpečnostní pokyny.

3.1 Určený účel použití
• Chirurgický mikroskop PROVIDO je optickým přístrojem, který 

prostřednictvím zvětšení a osvětlení zlepšuje viditelnost 
objektů. Může být používán k pozorování a dokumentování  
i pro lékařské ošetření.

• Na chirurgický mikroskop PROVIDO se vztahují speciální 
preventivní opatření týkající se elektromagnetické 
kompatibility. 

• Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení mohou mít na 
spolehlivost chirurgického mikroskopu PROVIDO nepříznivý vliv.

• PROVIDO je určen pouze pro profesionální použití.

3.2 Účel použití
• Chirurgický mikroskop PROVIDO se používá především 

v neurochirurgii / ušní, nosní a krční chirurgii (ORL) / k operacím 
páteře / v dentální chirurgii a plastické chirurgii v nemocnicích, 
na klinikách nebo jiných zdravotnických zařízeních humánní 
medicíny.

• Chirurgický mikroskop PROVIDO se smí používat jen 
v uzavřených prostorách a musí být umístěn na pevné podlaze.

• Tento návod k použití je určen pro lékaře, zdravotní sestry 
a ostatní zdravotnický a technický personál, který přístroj 
připravuje, provozuje nebo udržuje. Povinností vlastníka/
provozovatele zařízení je vyškolit a informovat veškerý 
obsluhující personál.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku.
	X Nepoužívejte PROVIDO v oftalmologii.

3.3 Kontraindikace
Nepoužívejte PROVIDO v oftalmologii.

3.4 Pokyny pro osobu zodpovídající 
za přístroj

	X Chirurgický mikroskop PROVIDO smí být používán 
pouze kvalifikovanými osobami.
	X Uživatelská příručka k chirurgickému mikroskopu PROVIDO  

musí být stále k dispozici v místě instalace.
	X Provádějte pravidelné prohlídky a kontrolujte, jestli oprávnění 

uživatelé dodržují bezpečnostní požadavky.

	X Během školení nových uživatelů pečlivě vysvětlete významy 
výstražných symbolů a zpráv.
	X Určete odpovědnost za uvedení do provozu, provoz a údržbu. 

Sledujte dodržování těchto pokynů.
	X Používejte chirurgický mikroskop PROVIDO pouze v bezvadném 

stavu.
	X Jestliže zjistíte závadu na výrobku, která by mohla být příčinou 

zranění nebo škody, informujte okamžitě zástupce Leica nebo 
přímo společnost Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division, 9435 Heerbrugg, Švýcarsko. 
	X Pokud s chirurgickým mikroskopem PROVIDO používáte 

příslušenství jiných výrobců, ujistěte se, že tito výrobci 
potvrzují, že použití této kombinace je bezpečné. Dodržujte 
pokyny v uživatelské příručce pro tato příslušenství.

• Úpravy nebo servisní zásahy na chirurgickém mikroskopu 
PROVIDO smí provádět pouze technici výslovně k tomu pověření 
společností Leica. 

• Při servisu výrobku smí být používány pouze originální náhradní 
díly Leica.

• Po provedení servisních prací nebo technických úpravách se 
zařízení musí znovu seřídit podle naší technické specifikace.

• Pokud je přístroj upraven nebo opravován neoprávněnými 
osobami, je nesprávně udržován (pokud není údržba provedena 
námi) nebo se s ním manipuluje nesprávně, nepřijme 
společnost Leica Microsystems žádnou odpovědnost.

• Vliv chirurgického mikroskopu na ostatní přístroje byl testován 
podle normy EN 60601-1-2. Systém splnil zkoušky na emise 
a odolnost. Dodržujte obvyklá preventivní a bezpečnostní 
opatření týkající se elektromagnetického a jiných forem 
vyzařování.

• Elektrická instalace v budovách musí odpovídat místním 
normám, doporučuje se použít např. proudový chránič (ochrana 
proti poruchovému proudu).

• Jako každý jiný přístroj na operačním sále, i tento systém může 
selhat. Společnost Leica Microsystems (Schweiz) AG proto 
doporučuje, aby byl během operace k dispozici záložní systém.

• Smí být používán pouze dodávaný napájecí kabel.
• Napájecí kabel musí obsahovat ochranný vodič a nesmí být 

poškozený.
• Napájecí kabel musí být mechanicky zabezpečen v "napájecí 

zásuvce", aby se předešlo náhodnému vytažení.
• Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně 

periferií, jako jsou anténní kabely a externí antény) by se 
neměla používat blíže než 30 cm od jakékoli části přístroje  
Leica PROVIDO, včetně kabelů specifikovaných výrobcem.  
Jinak by mohlo dojít k zhoršení výkonu tohoto přístroje.
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Upozornění:
Vyzařovací charakteristiky tohoto zařízení umožňují jeho použití 
v průmyslovém prostředí i nemocnicích (CISPR 11 třída A). Při 
použití v obytném prostředí (pro které je normálně vyžadováno 
CISPR 11 třídy B) nemusí přístroj poskytovat dostatečnou ochranu 
vůči vysokofrekvenčním komunikacím. Může být také nutné, aby 
uživatel přijal opatření ke zmírnění dopadů, jako je přemístění nebo 
změna orientace zařízení.

3.5 Pokyny pro provozovatele 
přístroje

	X Postupujte podle uvedených pokynů.
	X Dodržujte pokyny zaměstnavatele ohledně organizace práce 

a bezpečnosti při práci.

3.6 Nebezpečí při používání

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pohybu PROVIDO směrem dolů!
	X Nikdy neprovádějte vyvažování nebo dovybavování 

přístroje nad operačním polem.
	X Po změně vybavení proveďte vždy znovu vyvážení 

mikroskopu PROVIDO.

VÝSTRAHA

Nebezpečí překlopení při překročení povoleného zatížení!
	X Zatížení rozhraní mikroskopu nesmí překročit 8,5 kg.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku.
	X Nepoužívejte PROVIDO v oftalmologii.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění:
• nekontrolovaný boční pohyb systému ramene
• naklánění stativu
• nohy v lehkých botách mohu být zachyceny pod krytem 

základny
	X Při přepravě vždy manipulujte s chirurgickým 

mikroskopem PROVIDO v přepravní poloze. 
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je jednotka 

vysunutá. 
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze. 
	X Chirurgický mikroskop PROVIDO vždy tlačte za madlo 

a nikdy za něj netahejte.
	X Zkontrolujte, jestli je dráha pohybu volná.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Paralelogram vždy zamykejte:

• při přepravě mikroskopu
• při provádění změny vybavení

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku vlivem infračerveného a UV 
záření.
	X Nedívejte se do pracovní lampy.
	X Minimalizuje působení na oči nebo kůži.
	X Používejte vhodné stínění.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů.
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Nikdy neměňte příslušenství, ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Před výměnou příslušenství vždy chirurgický mikroskop 

PROVIDO zajistěte. 
	X Po změně vybavení znovu proveďte vyvážení 

mikroskopu PROVIDO. 
	X Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu. 
	X Před změnou vybavení v průběhu operace nejdříve 

otočte mikroskop mimo operační pole.
	X Nikdy neprovádějte vyvažování nad pacientem.
	X Během přípravy systému před operací zkontrolujte 

upevnění a dobré připojení všech částí a kabelů. 
Nesprávně namontované součásti a špatná spojení 
mohou vést k nebezpečným situacím a selhání systému.

VÝSTRAHA

Nebezpečí infekce.
	X Chirurgický mikroskop PROVIDO používejte vždy se 

sterilními ovládacími prvky a sterilní rouškou.
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VÝSTRAHA

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
	X Chirurgický mikroskop PROVIDO smí být zapojen pouze 

do uzemněné napájecí zásuvky.
	X Pracujte se systémem, jen když je veškeré vybavení ve 

správné poloze (všechny kryty jsou namontované, dveře 
uzavřené).

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku vlivem infračerveného a UV 
záření.
	X Nedívejte se do pracovní lampy.
	X Minimalizuje působení na oči nebo kůži.
	X Používejte vhodné stínění.

VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení při otologických zákrocích.
	X Používejte nejnižší přijatelnou intenzitu osvětlení.
	X Upravte zorné pole podle pole operačního.
	X Ránu často zvlhčujte.
	X Zakryjte odkryté části boltce vlhkou chirurgickou 

houbou.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku.
Při krátké ohniskové vzdálenosti může být světelný zdroj 
osvětlovací jednotky pro operujícího lékaře a pacienta příliš 
silný.
	X Začněte s nižší intenzitou světelného zdroje a pomalu ji 

zvyšujte až do dosažení optimálního osvětlení pro 
operujícího lékaře.

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného poškození tkání v důsledku nesprávné 
pracovní vzdálenosti.
	X Při použití laserů vždy nastavte pracovní vzdálenost 

mikroskopu na vzdálenost laseru a mikroskop v poloze 
zajistěte.
	X Při použití laseru nepoužívejte k ručnímu nastavení 

pracovní vzdálenosti otočný knoflík.

VÝSTRAHA

Nebezpečí pro pacienta při selhání motoru pracovní 
vzdálenosti.
	X Dojde-li k závadě motoru pracovní vzdálenosti, upravte 

pracovní vzdálenost ručně.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku laserovým zářením.
	X Nikdy nesměrujte laserový paprsek přímo nebo nepřímo 

odrazem do očí.
	X Nikdy nesměrujte laser do očí pacienta.
	X Nedívejte se do laserového paprsku.

VÝSTRAHA

Nebezpečí pro pacienta při selhání motoru zvětšení.
	X V případě selhání motoru zvětšení upravte zvětšení 

ručně.

POZOR

Chirurgický mikroskop se může bez varování pohnout.
	X  Pokud systémem nemanipulujete, vždy aktivujte nožní 

brzdu.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVIDO 
následkem nekontrolovaného naklánění.
	X Držte rukojeť a pak uvolněte brzdu.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVIDO 
během přepravy.
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je vysunutý.
	X Při přemisťování stativu vždy nastavte přístroj PROVIDO 

do přepravní polohy.
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
	X Nenajíždějte na rampy se sklonem ≥ 10°.
	X Systém nepřemisťujte a neskladujte v místech o sklonu 

nad 10°.
	X Nenaklánějte systém o více než 10°, mohl by se 

převrátit.
	X Přístroj PROVIDO přemisťujte vždy v přepravní poloze.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVIDO 
následkem nekontrolovaného naklánění.
	X Než stisknete tlačítko ALL-FREE, uchopte bezpečně 

rukojeti.
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POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu neřízeným 
nakloněním!
	X Před spuštěním funkce "All Brakes" uchopte pevně 

rukojeti.

POZOR

Nebezpečí infekce.
	X Kolem stativu musí zůstat dostatečný prostor, aby 

nedošlo ke kontaktu sterilní roušky s nesterilními díly.

POZOR

Nebezpečí poškození.
	X Před zvednutím mikroskopu se přesvědčte, jestli je 

prostor nad stativem volný, aby nedošlo ke kolizi 
s operačním svítidlem, stropem apod.
	X Než přesunete rameno s monitorem, přesvědčte se, jestli 

je rozsah pohybu bez překážek.
	X Části stativu by mohly narazit do stropu, stěny nebo 

jiného zařízení v místnosti. Než přesunete mikroskop 
nebo stativ, přesvědčte se, jestli je rozsah pohybu bez 
překážek.
	X Chirurgický mikroskop přemisťujte pouze s uvolněnými 

brzdami.

POZOR

Nebezpečí přehřátí systému.
Po zakrytí přívodu vzduchu může dojít k řízenému vypnutí 
systému následkem přehřátí.
	X Přívod vzduchu musí být vždy volný.

POZOR

Je-li průměr pole větší než zorné pole a intenzita osvětlení je 
příliš vysoká, může dojít k nekontrolovanému ohřevu tkáně 
mimo oblast viditelnou mikroskopem.
	X Nenastavujte příliš vysokou intenzitu osvětlení.

POZOR

Zničení motoru zvětšení.
	X Nastavujte zvětšení ručně, jen když dojde k závadě 

motoru zvětšení.

POZOR

Zničení motoru pracovní vzdálenosti.
	X Pracovní vzdálenost upravujte ručně, pouze dojde-li 

k závadě motoru pracovní vzdálenosti.

POZOR

Poškození dotykového panelu.
	X Ovládejte dotykový panel pouze prsty. 

Nikdy nepoužívejte tvrdé, ostré nebo špičaté předměty 
vyrobené ze dřeva, kovu nebo plastu.
	X Nikdy nečistěte dotykový panel abrazivními čističi. Tyto 

látky mohou poškrábat povrch a může se stát matným.

POZOR

Nebezpečí pro pacienta při změně uživatelských nastavení.
	X Nikdy neměňte nastavení konfigurace ani needitujte 

seznam uživatelů za provozu.
	X Během přípravy systému před operací zkontrolujte 

upevnění a dobré připojení všech částí a kabelů. 
Nesprávně namontované součásti a špatná spojení 
mohou vést k nebezpečným situacím a selhání systému.

POZOR

Nebezpečí popálení kůže. Vložka lampy se zahřeje na velmi 
vysokou teplotu.
	X Před výměnou lampy zkontrolujte, jestli vychladl kryt.
	X Nedotýkejte se horké vložky lampy.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVIDO 
během přepravy!
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je vysunutý.
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
	X Systém nepřemisťujte a neskladujte v místech o sklonu 

nad 10°.

POZOR

Poškození krytu stativu nebo ovládacího panelu řídicí 
jednotky!
Pokud je držák optiky přesunut do přepravní polohy nebo 
z přepravní polohy do pracovní polohy:
	X Zajistěte, aby byl zajištěn přepravní zámek.
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POZOR

Poškození jiného zdravotnického přístroje nebo úraz osoby.
	X Dávejte pozor na pohyb monitoru při otáčení stativu. 

Monitor se bude pohybovat spolu se stativem a může  
se srazit s jiným zdravotnickým přístrojem nebo 
personálem.

POZOR

Nebezpečí poškození.
	X Chirurgický mikroskop přemisťujte pouze s uvolněnými 

brzdami.
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3.7 Značky a štítky

11,12,
17,20,
21,22,
27

24

26

25 19

1014

Záznamový systém 
(volitelně) – viz kapitola 10 

Rameno monitoru (volitelně) 
– viz kapitola 10 
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1 Značka nebezpečí 
přiskřípnutí

2

   

Otevřeno

3

   

Zavřeno

4 LAMP 2

5 Značka nebezpečí 
horkého povrchu

6

7 LAMP 1

8
max. 8.5 kg (18.74 lb) Maximální zátěž 

držáku optiky 

9

 

�������������
�������������

Kontraindikace

 

������������������
��������������

10

MD

Typový štítek

11
�������������������������
��������������������

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

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

Štítek zemnění 
(pouze USA 
a Kanada)

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

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

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

12 Štítek MET

13 Povinné označení – 
přečtěte si návod
k použití před 
použitím výrobku.
Webová adresa 
s elektronickou verzí 
návodu k použití.
Zdravotnický 
prostředek

14 Ekvipotenciální 
spojení

15

 

Štítek laseru

16

17 RISK GROUP 3

WARNING IR emitting from this product. Do not 
look at operating lamp.

WARNING  Possibly hazardous optical radiation 
emitted from this product. Do not look at 
operating lamp. Eye injury may result.

NOTICE  UV emitted from this product. 
Minimise exposure to eyes or skin. Use 

appropriate shielding.

Výstraha 
xenonového 
světelného zdroje

18 Štítek hmotnosti 
systému
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19 REF
SN

a
b

Výrobní štítek
a Referenční číslo
b Sériové číslo

20 Registrační číslo 
ANVISA (pouze 
Brazílie)

21

OCP 0004

Štítek INMETRO 
(pouze Brazílie)

22 Štítek vypínače 
lampy

23 Lampa zap/vyp

24 Štítek LAN (Local 
Area Network) 
(volitelně)

25 Štítek UDI

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

Identifikátor výroby (PI)
Sériové číslo
Datum výroby

Kód GS1 Data Matrix
Identifikátor prostředku (DI)

26
max. 11.5 kg (25.35 lbs)

Max. zatížení 
ramena monitoru 
(nachází se na 
volitelné montážní 
desce monitoru)

27 Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Výstraha omezení 
na vyškolené osoby
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4 Konstrukce
4.1 Stativ PROVIDO

1 Sklopné rameno (označované také jako paralelogram)
2 Spojka XY (volitelně)
3 C sáňky 
4 Rukojeti
5 Držák optiky Leica M530
6 Nástavce
7 Video monitor (volitelně) 
8 Základna
9 Madlo 
10 Dokumentační systém (volitelně)
11 Ovládací modul
12 Řídicí jednotka kamery (volitelně)
13 Vodorovné rameno
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4.2 Držák optiky Leica M530
4.2.1 Leica M530 s horní deskou

• Základní držák optiky

4.2.2 Leica M530 s IVA530

• Držák optiky s integrovaným videoadaptérem C-mount pro 
instalaci kamery

• Rozhraní asistenta, přepínatelné na levou nebo pravou stranu

4.2.3 Leica M530 s ULT530

• Držák optiky s integrovanou kamerou pro viditelné světlo  
Leica HD C100 (volitelně)

• Rozhraní pro asistenta, přepínatelné na levou nebo pravou 
stranu nebo dozadu

• Rozhraní hlavního chirurga a zadního asistenta, obě otočná 
o 360°

• Rozhraní zadního asistenta s knoflíkem jemného ostření

Volitelné příslušenství pro držák optiky a jeho funkce jsou 
popsány v příslušném návodu k použití.
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5 Funkce
5.1 Vyvážení systému
S vyváženým mikroskopem PROVIDO můžete pohybovat držákem 
optiky do libovolné polohy bez naklánění nebo pádu. 
Po vyvážení je k jakýmkoliv pohybům během provozu nutná pouze 
malá síla.

5.1.1 Vyvážení PROVIDO

VÝSTRAHA

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
	X Chirurgický mikroskop PROVIDO smí být zapojen pouze 

do uzemněné bezpečnostní napájecí zásuvky.

	X Připojte přístroj k napájení.

Instalace příslušenství

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pohybu PROVIDO směrem dolů!
	X Nikdy neprovádějte vyvažování nebo dovybavování 

přístroje nad operačním polem.
	X Po změně vybavení proveďte vždy znovu vyvážení 

mikroskopu PROVIDO.

VÝSTRAHA

Nebezpečí překlopení při překročení povoleného zatížení!
	X Zatížení rozhraní mikroskopu nesmí překročit 8,5 kg.

	X Nainstalujte na PROVIDO nezbytné příslušenství  
(viz strana 25).
	X Zapněte vypínač (2) na řídicí jednotce. Rozsvítí se LED 

ve vypínači.

�

�

Vyvážení PROVIDO

V některých případech nemusí být možné určitá uspořádání 
přístroje vyvážit v rozsahu vyvážení A a B.
V technických údajích je seznam příslušenství, která nelze 
vyvážit (viz strana 62).

	X Přesuňte nástavce (binokulární nástavec, nástavec pro druhého 
pozorovatele, videozoomovací nástavec) do operační polohy.
	X Na dotykovém panelu (1) stiskněte tlačítko "Balance Support".
	X Následující hlášení na dotykovém panelu (1) potvrďte 

stisknutím tlačítka "Confirm".

Nastavte PROVIDO ve vodorovném směru.
	X Stiskněte tlačítko "C Free".

Tlačítko se rozsvítí zeleně.

	X Stiskněte tlačítko ALL-FREE.
Tím se uvolní C brzda.
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PROVIDO se naklání doleva:
	X Otáčejte otočným knoflíkem C (1) doprava, dokud nebude 

mikroskop PROVIDO s uvolněnou brzdou vyvážen.
PROVIDO se naklání doprava:
	X Otáčejte otočným knoflíkem C (1) doleva, dokud nebude 

mikroskop PROVIDO s uvolněnou brzdou vyvážen.

�

	X Stiskněte tlačítko "AB Free".
Tlačítko se rozsvítí zeleně.
Stiskněte tlačítko ALL-FREE.
Tím se uvolní AB brzda.
PROVIDO se naklání dozadu:
	X Otáčejte otočným knoflíkem A (3) doleva, dokud nebude 

mikroskop PROVIDO s uvolněnou brzdou vyvážen.
Nakloňte PROVIDO o 90°.

PROVIDO se naklání dopředu:
	X Otáčejte otočným knoflíkem B (2) doleva, dokud nebude 

mikroskop PROVIDO s uvolněnou brzdou vyvážen.
PROVIDO se naklání dozadu:
	X Otáčejte otočným knoflíkem B (2) doprava, dokud nebude 

mikroskop PROVIDO s uvolněnou brzdou vyvážen.
	X Nastavte PROVIDO vodorovně vzad do pracovní polohy.

Aby nedošlo k náhlému překlopení při uvolnění brzdy, 
doporučujeme držet a pomalu pouštět rukojeť.

�

�

Seřízením otočným knoflíkem C (1) vyvažte držák mikroskopu.
	X Stiskněte tlačítko "D free".

Tlačítko se rozsvítí zeleně.
	X Uchopte pevně mikroskop.



Funkce

14 PROVIDO Ref. 10732418 / verze 04  PROVIDO Ref. 10732418 / verze 04 15

Zatáhněte za páčku zarážky (4) a otočte jí do vodorovné polohy.
Přepravní zámek je uvolněn.
	X Stiskněte tlačítko ALL-FREE.

Tím se uvolní D brzda.
	X Zkontrolujte, jestli se mikroskop pohybuje se sklopným 

ramenem ve vodorovné poloze.
Mikroskop ujíždí dolů:
Otočte otočným knoflíkem (5) doprava.
Mikroskop ujíždí nahoru:
	X Otočte otočným knoflíkem (5) doleva.
	X Po dosažení vyváženého stavu, ve kterém se mikroskop 

nepohybuje samovolně nahoru nebo dolů, stiskněte tlačítko 
"Balancing completed".

Systém je vyvážen.

�

�

	X Pokud nelze otočným knoflíkem (5) snadno otáčet, 
podržte sklopné rameno ve vyšší nebo nižší poloze,  
kde bude otáčení knoflíkem snazší.

5.2 Brzdy
Systém PROVIDO má 6 elektromagnetických brzd, které zastaví 
pohyb stativu a chirurgického mikroskopu:

1

2

3
4

5

6

1 Vodorovná na sloupu
2 Vodorovná přední
3 Nahoru/dolů v paralelogramu
4 V otočném spoji 
5 V C sáňkách držáku mikroskopu
6 V A/B sáňkách chirurgického mikroskopu

Brzdy se obsluhují pomocí rukojeti.

Tlačítko rukojeti s přiřazenou funkcí "Selected Brakes"  
(viz také kapitolu "Přiřazení rukojetí", strana 45) může spouštět 
různé kombinace brzd. Zvolené brzdy lze volně konfigurovat,  
viz kapitolu 9.3.9. 
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5.2.1 Zvolené brzdy – XYZ Free  
(volně v osách XYZ)

Když je aktivovaná kombinace brzd "XYZ Free", lze provádět 
s chirurgickým mikroskopem následující pohyby:

5.2.2 Zvolené brzdy – Focus Lock (zámek ohniska)
Když je aktivovaná kombinace brzd "Focus Lock", lze provádět 
s chirurgickým mikroskopem následující pohyby:

5.2.3 Zvolené brzdy – Carrier Free (volně držák)
Když je aktivovaná kombinace brzd "Carrier Free", lze provádět 
s chirurgickým mikroskopem následující pohyby:

Režim Carrier Free se od režimu Focus Lock odlišuje v následujícím:
V režimu Carrier Free se musí tlačítko na rukojeti stisknout pouze 
jednou, zatímco v režimu Focus Lock se tlačítko na rukojeti musí 
stisknout a držet.

Před zapnutím této funkce je vhodné zajistit vyvážení 
přístroje PROVIDO.
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5.3 Osvětlení
Hlavním zdrojem osvětlení přístroje PROVIDO je xenonová lampa 
umístěná ve stojanu. Osvětlení je vedeno optickým nosičem 
vláknovým optickým světlovodem.
Záložní lampou může být buďto další xenonová lampa nebo lampa 
LED. V případě závady používané lampy lze ručně zvolit druhou 
lampu pomocí posuvného přepínače pod vodorovným ramenem 
(viz strana 21).

5.3.1 AutoIris
AutoIris (automatická clona) automaticky synchronizuje světelné 
pole podle faktoru zvětšení. 
Automatickou clonu lze ručně přepnout na ruční nastavení 
světelného pole.

5.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus je bezpečnostní funkce, která automaticky omezuje 
maximální jas v závislosti na pracovní vzdálenosti. Nadměrná 
intenzita osvětlení v kombinaci s malou pracovní vzdáleností  
může způsobit popálení pacientů.

Ve výrobním nastavení je bezpečnostní funkce "BrightCare 
Plus" aktivována pro všechny uživatele.

Světelná energie
Optika systému PROVIDO má proměnnou pracovní vzdálenost 
v rozsahu od 225 do 600 mm. Systém je konstruován pro 
xenonovou 300 W lampu takovým způsobem, aby generoval 
dostatek světla pro vytvoření jasného obrazu dokonce i při velké 
pracovní vzdálenosti 600 mm.
Podle vzorce Ev=Iv/d2 se intenzita osvětlení zvyšuje při změně 
pracovní vzdálenosti z 600 na 225 mm o 710 %. 
(Ev = intenzita osvětlení, Iv= jas, d= vzdálenost od světelného 
zdroje).
To znamená, že při práci s mikroskopem na kratší vzdálenost je 
zapotřebí méně světla než na větší vzdálenost.

Je vhodné začít s nižší intenzitou osvětlení a zvyšovat ji až 
do dosažení optimálního osvětlení.

Tepelné vyzařování
Teplo z neviditelného světelného záření (nad 700 nm) je z použitého 
xenonového světelného zdroje odfiltrováno. Nicméně bílé světlo 
také vytváří teplo. Nadměrné množství bílého světla může vést 
k přehřátí tkání a kovových předmětů. 

Je vhodné začít s nižší intenzitou osvětlení a zvyšovat ji až 
do dosažení optimálního osvětlení.

Zobrazení BrightCare Plus

Když je aktivována funkce BrightCare Plus, ukazuje červená čára na 
indikátoru seřízení jasu maximální nastavitelný jas pro aktuální 
pracovní vzdálenost.
Jas nelze nastavit přes červenou čáru jinak než záměrnou inaktivací 
funkce BrightCare Plus.
Když je při nastaveném jasu příliš zkrácena pracovní vzdálenost, 
automaticky se sníží i jas.

5.4 Leica FusionOptics
Tato funkce nabízí zvětšení rozlišení a hloubku pole pro ideální 
optický 3D obraz.
Leica FusionOptics pracuje se dvěma samostatnými dráhami 
paprsků s odlišnou informací: levá trasa paprsku je optimalizovaná 
pro vysoké rozlišení, pravá trasa paprsku pro optimální hloubku 
pole.
Lidský mozek spojí tyto dva různé obrazy do jednoho optimálního 
prostorového obrazu.
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5.5 Leica SpeedSpot
Mikroskop PROVIDO je vybaven prostředkem laserového zaostřování 
Leica SpeedSpot. 
Pokud je funkce Leica SpeedSpot aktivovaná pro aktuálního 
uživatele (viz strana 46), je zaostřovací zaměřovač aktivován při 
uvolnění brzd nebo při ostření. 
Dva sbíhavé světelné paprsky se setkají přesně v zaměřovacím bodu 
mikroskopu.

Výstup laserových paprsků

Laser

Dráha laserových paprsků

Laser

6 Ovládací prvky
6.1 Mikroskop PROVIDO se 

systémem ramen

�

��
�

�

�

� ��� �

1 C sáňky 
2 Držák mikroskopu 
3 Upínací páka rukojeti
4 Rukojeť
5 B sáňky
6 A sáňky
7 Držák optiky
8 Displej nastavení pracovní vzdálenosti a zvětšení
9 Stavový indikátor LED pro záznam fluorescence 

LED svítí červeně = probíhá nahrávání
10 Stavový indikátor LED pro fluorescenci

• LED nesvítí: Fluorescence není k dispozici
• Svítí žlutá LED: Je používána fluorescence FL800.
• Svítí modrá LED: Je používána fluorescence FL560.
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6.1.1 Zámek

�

1 Blokovací páčka – uzamknutí ve vodorovné poloze

6.1.2 Držák optiky – zezadu 
Leica M530 s horní deskou / Leica M530 s IVA530

1

2

1

2

1 Zásuvka CAN (pouze Leica M530 s horní deskou a IVA530)
2 Připojení vláknové optiky

Leica M530 s ULT530 / Leica FL800 ULT (a) nebo s Leica FL560  
pro M530 (b)

3

a

3

a

b

3 Připojení vláknové optiky

6.1.3 Držák optiky – ovládací prvky
Leica M530 s horní deskou / Leica M530 s IVA530

5

4 23 1

6
7

 
1 Tlačítko "Focus lock" (zapuštěné)
2 LED Focus lock aktivní
3 Přijímač dálkového ovládání kamery
4 Otočný knoflík "Working distance" (pouze nouzový provoz)
5 Otočný knoflík "Manual override AutoIris"
6 Otočný knoflík "Magnification" (pouze nouzový provoz)
7 Tlačítko "Reset AutoIris"
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Leica M530 s ULT530 / Leica FL560 pro M530 nebo s Leica FL800 ULT

13

11 10 9 8

15

16
12

14

 
8 Tlačítko "Focus lock" (zapuštěné)
9 LED Focus lock aktivní
10 Přijímač dálkového ovládání kamery
11 Otočný knoflík "Working distance" (pouze nouzový provoz)
12 Otočný knoflík "Manual override AutoIris"
13 Otočný knoflík "Magnification" (pouze nouzový provoz)
14 Asistent zadní/boční
15 Jemné ostření zadní asistent
16 Tlačítko "Reset AutoIris"

Leica M530 s IVA530

17

 
17 Asistent pravý/levý

6.2 Ovládací modul

1

2

1  Dotykový panel
2 Tlačítko s LED osvětlením (zap/vyp)
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6.3 Propojovací konektory

DIC
IN

Foot
Switch

Footswitch připojení druhého nožního spínače
Video out připojení externího monitoru (analogový CVBS)
DVI out připojení externího monitoru
CAN  připojení zařízení CAN
DIC in  není aktivní
AD.F.  přídavné funkce

6.4 Stativ

2

3

4

5

6

1 Zásuvka ekvipotenciálního spojení 
Pro připojení mikroskopu PROVIDO k zařízení s ekvipotenciálním 
spojením. To je součástí instalace v budově zákazníka.  
Dodržujte požadavky normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Napájecí vstup
3 Posuvný přepínač osvětlení (lampa 1 / lampa 2) 
4 Přístupový kryt k osvětlovací jednotce
5 Jistič
6 Svorka napájecího kabelu

PROVIDO má primární zdroj osvětlení a ekvivalentní 
pohotovostní zdroj osvětlení. 
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6.5 Rukojeti

1

2

4

3

5

4

1

2

Přiřazení výrobních nastavení
1 Zvětšení
2 Pákový ovladač se 4 funkcemi
3 Pracovní vzdálenost
4 Uvolnění všech brzd
5 Uvolnění předvolených brzd

Přepínače rukojetí 1, 2, 3 a 5 můžete přiřadit v konfigurační 
nabídce individuálně každému uživateli. 
Ve všech předvolbách tlačítko (4) uvolňuje všechny brzdy. 
Toto tlačítko nelze konfigurovat. Předvolby pákového 
ovladače a ostatních tlačítek lze měnit podle úlohy.

6.5.1 Předvolby pro kraniální / spinální / ORL využití
Rukojeti – pákový ovladač (k dispozici jen na nejvyšších typech 
rukojetí)

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

Rukojeti – tlačítka

F FZvětšení
Pracovní 

vzdálenost

Zvolené brzdy

ZvětšeníZ Z

6.6 Nožní přepínač
Toto je přehled všech možných nožních přepínačů, které můžete 
použít k ovládání systému PROVIDO.

Nožní přepínač
• 12 funkcí
• příčně

Nožní přepínač
• 14 funkcí
•  příčně

• Nožní přepínače lze v konfigurační nabídce přiřazovat 
individuálně každému uživateli.

6.6.1 Předvolby pro kraniální / spinální / ORL 
využití

Y +

Y –

X – X +

Bez funkceBez funkce

Bez funkceBez funkce

Focus –Focus +

Zoom –Zoom +
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7 Příprava před zákrokem
7.1 Přeprava

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění:
• nekontrolovaný boční pohyb sklopného ramene
• naklánění stativu
• nohy v lehkých botách mohu být zachyceny pod 

základnou
	X Při přepravě vždy manipulujte se systémem PROVIDO 

v přepravní poloze. 
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je vysunutý. 
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze. 
	X PROVIDO vždy tlačte – nikdy za něj netahejte.
	X Zkontrolujte, jestli je dráha pohybu volná.

POZOR

Chirurgický mikroskop se může bez varování pohnout.
	X  Pokud systémem nemanipulujete, vždy aktivujte nožní 

brzdu.

POZOR

Poškození systému PROVIDO neřízeným nakláněním.
	X Než stisknete tlačítko ALL-FREE, uchopte bezpečně 

rukojeti.

Vrácení mikroskopu PROVIDO do přepravní polohy
	X Zatáhněte za páčku zarážky (1) a otočte ji do svislé polohy.

�

	X Uchopte rukojeti a stiskněte tlačítko ALL-FREE.
	X Pohněte sklopným ramenem nahoru a dolů, až přepravní zámek 

zaskočí.
	X Srovnejte C sáňky do vodorovné polohy (2).

�

�

Přesvědčte se, jestli video monitor nekoliduje s vodorovným 
ramenem a sklopným ramenem stativu.

	X Otočením lehce odsaďte držák mikroskopu, kde bude horní 
červená šipka (3) směřovat na 1. segment (4) kroku.

�

�
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	X Přemístěte držák mikroskopu do transportní polohy, jak je 
znázorněno níže. Přitom stále udržujte odsazení držáku 
mikroskopu, jak je popsáno výše.

5

6 7 7 6

	X Zajistěte, aby mikroskop PROVIDO byl v přepravní poloze.
	X Přesuňte sklopné rameno do přepravní polohy.
	X Uvolněte tlačítko ALL-FREE.
	X Vypněte přístroj a odpojte jej od napájení.
	X Zavěste kabel přes madlo (5).
	X Odbrzděte kolečka (7) stisknutím nožní páčky (6).
	X Přemístěte PROVIDO pomocí madla (5).

7.2 Zamknutí/odemknutí 
mikroskopu PROVIDO

7.2.1 Zamknutí paralelogramu

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Paralelogram vždy zamykejte:

• při přepravě mikroskopu
• při provádění změny vybavení

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu neřízeným 
nakloněním!
	X Před spuštěním funkce "All Brakes" uchopte pevně 

rukojeti.

	X Vytáhněte přepravní zámek (1) a nastavte jej do horizontální 
polohy.

	X Otáčením jedné nebo obou rukojetí uvolněte brzdy (All Brakes).
	X Pohněte paralelogramem nahoru a dolů, až přepravní zámek 

zaskočí.
Nyní je paralelogram uzamknutý.
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7.2.2 Uvolnění paralelogramu

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu neřízeným 
nakloněním!
	X Před spuštěním funkce "All Brakes" uchopte pevně 

rukojeti.

	X Otáčením jedné rukojeti uvolněte brzdy (All Brakes).
	X Současně vytáhněte přepravní zámek (1) a nastavte jej do 

vertikální polohy.

Nyní je paralelogram odemknutý.

Je-li třeba, upravte vyvážení paralelogramu.

7.3 Instalace volitelného příslušenství

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů.
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Nikdy neměňte příslušenství, ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Před výměnou příslušenství vždy chirurgický mikroskop 

PROVIDO zajistěte. 
	X Po změně vybavení znovu proveďte vyvážení 

mikroskopu PROVIDO. 
	X Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu. 
	X Před změnou vybavení v průběhu operace nejdříve 

otočte mikroskop mimo operační pole.
	X Nikdy neprovádějte vyvažování nad pacientem.
	X Během přípravy systému před operací zkontrolujte 

upevnění a dobré připojení všech částí a kabelů. 
Nesprávně namontované součásti a špatná spojení 
mohou vést k nebezpečným situacím a selhání systému.

	X Zkontrolujte, že je optické příslušenství čisté.

7.3.1 Instalace kamery s C-mount

4 4

2

3

1 3

2

2

2

2

2

	X Sejměte kryt (1) z adaptéru c-mount.
	X Uvolněte šrouby (2).
	X Odstraňte adaptér (3).
	X Nasaďte kameru (4) na adaptér (3).
	X Instalujte a seřiďte kameru (4) s adaptérem (3).
	X Upevněte šrouby (2).

Další informace najdete v návodu k použití kamery.
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7.4 Nastavení binokulárního nástavce 
okuláru

7.4.1 Nastavení mezioční vzdálenosti
	X Upravte mezioční vzdálenost na hodnotu od 55 mm do 75 mm.
	X Pomocí seřizovacího kolečka (1) nastavte mezioční vzdálenost 

tak, abyste viděli kruhové obrazové pole.

2 1

7.4.2 Seřízení náklonu
	X Držte binokulární nástavce okuláru oběma rukama.
	X Nakloňte binokulární nástavec okuláru nahoru nebo dolů, 

abyste při sledování byli v pohodlné poloze.

7.5 Seřízení okuláru
7.5.1 Stanovení/nastavení dioptrické korekce 

uživatele
Dioptrická korekce může být plynule nastavena pro každý okulár 
v rozsahu od +5 do -5. Dioptrická korekce musí být nastavena 
přesně a samostatně pro obě oči. Pouze tímto způsobem bude 
zajištěno, že zaostření zůstane stabilní v celém rozsahu zvětšení = 
parfokální. Chirurgický mikroskop zajišťuje vysokou odolnost proti 
únavě, když jsou dioptrické korekce nastaveny správně pro obě oči.

Parfokálně seřízený mikroskop zajišťuje, že zorné pole 
asistenta a obraz na monitoru vždy zůstane ostrý bez 
ohledu na zvolené zvětšení.

	X Zvolte minimální zvětšení.
	X Pod objektiv v pracovní vzdálenosti vložte plochý předmět 

s ostrými obrysy.
	X Zaostřete mikroskop.
	X Nastavte maximální zvětšení.
	X Zaostřete mikroskop.
	X Nastavte minimální zvětšení.

	X Nedívejte se do okulárů a nastavte dioptrickou korekci na obou 
očích na hodnotu +5 dioptrií.
	X Pomalu otáčejte okuláry k hodnotě -5 pro každé oko jednotlivě, 

až se zobrazí ostré obrysy testovacího předmětu.
	X Zvolte nejvyšší zvětšení a zkontrolujte ostrost.

7.5.2 Seřízení oční vzdálenosti

	X Otočte očnice nahoru nebo dolů do požadované vzdálenosti.
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7.5.3 Kontrola parfokálnosti
	X Pod objektiv v pracovní vzdálenosti vložte plochý testovací 

předmět s ostrými obrysy.
	X Zoomujte v celém rozsahu a pozorujte testovací předmět.

Obrázek musí zůstat ostrý v celém rozsahu zvětšení.  
Pokud tomu tak není, zkontrolujte nastavení dioptrické 
korekce okulárů.

7.6 Volba asistenta
7.6.1 Leica M530 s IVA530

1

	X Pomocí knoflíku (1) přepněte světlo pro asistenta zleva doprava 
nebo naopak. 

7.6.2 Leica M530 s ULT530 nebo Leica FL800 ULT

1

	X Pomocí knoflíku (1) přepněte osvětlení ze zadního asistenta na 
boční asistenty.

7.7 Polohování na operačním stole

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů.
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Nikdy neměňte příslušenství, ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Před výměnou příslušenství vždy chirurgický mikroskop 

PROVIDO zajistěte. 
	X Po změně vybavení znovu proveďte vyvážení 

mikroskopu PROVIDO. 
	X Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu. 
	X Před změnou vybavení v průběhu operace nejdříve 

otočte mikroskop mimo operační pole.
	X Nikdy neprovádějte vyvažování nad pacientem.
	X Během přípravy systému před operací zkontrolujte 

upevnění a dobré připojení všech částí a kabelu. 
Nesprávně namontované součásti a špatná spojení 
mohou vést k nebezpečným situacím a selhání systému.

POZOR

Nebezpečí poškození.
	X Před zvednutím mikroskopu se přesvědčte, jestli je 

prostor nad stativem volný, aby nedošlo ke kolizi 
s operačním svítidlem, stropem apod.
	X Než přesunete rameno s monitorem, přesvědčte se, jestli 

je rozsah pohybu bez překážek.
	X Části stativu by mohly narazit do stropu, stěny nebo 

jiného zařízení v místnosti. Než přesunete mikroskop 
nebo stativ, přesvědčte se, jestli je rozsah pohybu bez 
překážek. 
	X Chirurgický mikroskop přemisťujte pouze s uvolněnými 

brzdami.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození chirurgického monitoru při kolizi.
	X Přesvědčte se, jestli je kolem podstavy volný prostor  

přibližně 1 m.

Mikroskop PROVIDO lze snadno polohovat na operačním stole 
a poskytuje škálu možností pro operace hlavy nebo páteře.
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Velkého rozsahu poloh dosahuje PROVIDO díky systému velmi 
dlouhých a vysokých ramen.
	X Uvolněte nožní brzdy (viz strana 23).
	X Přemístěte PROVIDO pomocí rukojeti opatrně nad operační stůl 

a do požadované polohy pro operaci.

Doporučení pro polohování PROVIDO nad operačním stolem

Všechny polohy lze také realizovat zrcadlově.

Přístroj musí být polohován tak, aby byl rozsah jeho pohybů 
dostatečně velký pro předpokládané úkony.

Možné použití pro neurochirurgii s různými pracovními pozicemi 
pro chirurga (přibližné rozměry v mm):

764

76
9

695

11
50

45°

984

45
5
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7.8 Upevnění sterilních ovládacích 
prvků a roušky

VÝSTRAHA

Nebezpečí infekce.
	X PROVIDO používejte vždy se sterilními ovládacími prvky 

a sterilní rouškou.

7.8.1 Kryty otočných knoflíků

Používejte kryty, i když máte jednorázové sterilní roušky. 
Ovládací prvky se budou lépe brát do ruky.

	X Nasaďte párou sterilizovatelné kryty na knoflíky zvětšení, 
pracovní vzdálenosti a ručního přenastavení AutoIris.

	X Nasaďte parou sterilizovatelné kryty na příslušenství (pokud je 
k dispozici).

7.8.2 Sterilní rouška pro stativ

• Používejte pouze sterilní roušky testované společností 
Leica, jak je uvedeno v části Příslušenství.

• Zakrývejte pouze systém ramen (viz obrázek níže). 

POZOR

Nebezpečí infekce.
	X Kolem stativu musí zůstat dostatečný prostor, aby 

nedošlo ke kontaktu sterilní roušky s nesterilními díly.

	X Aktivujte funkci "All Brakes" na rukojeti a rozviňte ramenní 
systém.
	X Nasaďte si sterilní rukavice.
	X  Připojte všechny sterilní ovládací prvky.
	X Opatrně vybalte sterilní roušku a překryjte jí PROVIDO až po 

sklopné rameno.
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	X Upněte na objektiv ochranné sklo (volitelně).
	X Neutahujte silně roušku dodanými páskami.  

Přístroj se musí pohybovat lehce.
	X Zkontrolujte lehkost pohybu přístroje.

Dodržujte pokyny uvedené výrobcem sterilní roušky.

Roušku používejte vždy s ochranným sklem.

Nenatahujte roušku dále než do polohy (1).

�

POZOR

Nebezpečí přehřátí systému.
Po zakrytí přívodu vzduchu (2) může dojít k řízenému 
vypnutí systému následkem přehřátí.
	X Přívod vzduchu (2) musí být vždy volný.

2

7.8.3 Nasazení ochranného skla na objektiv
	X Přiložte sterilizované ochranné sklo na držák optiky tak, aby  

se srovnaly značky na PROVIDO (1) a ochranném skle (2).

a

b

1

2

	X Nasaďte ochranné sklo nahoru na bajonetový úchyt ve 
směru (a).
	X Upevněte ochranné sklo otočením ve směru (b).

7.9 Kontrola funkce
Než začnete se zařízením pracovat, projděte si kontrolní 
seznam na straně 72.
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8 Obsluha
8.1 Zapnutí mikroskopu

VÝSTRAHA

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
	X Chirurgický mikroskop PROVIDO smí být zapojen pouze 

do uzemněné napájecí zásuvky.
	X Pracujte se systémem, jen když je veškeré vybavení  

ve správné poloze (všechny kryty jsou namontované, 
dveře uzavřené).

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku vlivem infračerveného a UV 
záření.
	X Nedívejte se do pracovní lampy.
	X Minimalizuje působení na oči nebo kůži.
	X Používejte vhodné stínění.

VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení při otologických zákrocích.
	X Používejte nejnižší přijatelnou intenzitu osvětlení.
	X Upravte zorné pole podle pole operačního.
	X Ránu často zvlhčujte.
	X Zakryjte odkryté části boltce vlhkou chirurgickou 

houbou.

	X Zapojte mikroskop do zemněné zásuvky.
	X Zajistěte napájecí kabel (2) ke stativu pomocí svorky napájecího 

kabelu (1).
1

2

	X Zapněte mikroskop vypínačem (4) na stativu.
Po zapnutí chirurgického mikroskopu se provede zkouška  
obou lamp a načte se nastavení posledního uživatele.

Pokud je zjištěna vadná lampa, zobrazí se výstražné hlášení.

	X Zkontrolujte připojení světlovodného kabelu k držáku optiky.
	X Zapněte osvětlení tlačítkem (3) na řídicí jednotce.

3

4

Objeví se hlavní zobrazení.

	X Zkontrolujte počitadlo času obou lamp. 
Aby byla zaručena správná funkčnost osvětlení, nesmí doba 
použití překročit 500 hodin u xenonové i LED lampy. U systému 
s FL560 (volitelně) nesmí doba použití lampy 1 překročit 
150 hodin.
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8.2 Polohování mikroskopu 
8.2.1 Hrubé polohování
	X Uchopte mikroskop oběma rukama.
	X Stisknutím tlačítka uvolněte všechny brzdy a nastavte polohu 

mikroskopu.
	X Uvolněte tlačítko brzdy.

Přečtete si také kapitolu "Rukojeti" na straně 22.

POZOR

Poškození systému PROVIDO neřízeným nakláněním.
	X Držte rukojeť a pak uvolněte brzdu.

8.2.2 Jemné polohování (volitelně)
	X Polohování mikroskopu s pohonem XY pomocí pákového 

ovladače na rukojeti nebo pomocí pákového ovladače na  
nožním přepínači.

V zobrazení "Speed"  můžete měnit rychlost motorů 
pohonu XY.
Tuto hodnotu lze uložit individuálně pro každého uživatele 
(viz strana 41).

8.3 Seřízení mikroskopu
8.3.1 Seřízení svítivosti
Osvětlení můžete zesílit nebo zeslabit pomocí dotykového panelu 
monitoru a ručního/nožního přepínače nebo rukojeti.

Na dotykovém panelu monitoru v zobrazení nabídky "Main" 

	X Stisknutím tlačítka  nebo  na panelu seřiďte jas 
osvětlovací lampy "Lamp 1" nebo "Lamp 2".

– nebo –
	X Stiskněte sloupec nastavení jasu.

Jas aktivního hlavního osvětlení se změní.

• Klepnutím na tlačítko  nebo  se změní hodnota 
jasu o 1 úroveň. Přidržením prstu na tlačítku se bude jas 
měnit po 5 úrovních.

• Počáteční nastavení lze uložit individuálně pro každého 
uživatele (viz strana 41).

• Hlavní osvětlení lze vypínat a zapínat pouze pomocí 
tlačítka osvětlení na stativu.

• Nastavení jasu je vidět i při vypnutém osvětlení.  
Lišta se však zobrazí tmavěji.

Nožním spínačem / rukojetí
V závislosti na přiřazení (viz strana 44) můžete také zvyšovat 
nebo snižovat jas hlavního osvětlení pomocí dvou příslušně 
přiřazených tlačítek na nožním spínači / rukojeti.
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8.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus je bezpečnostní funkce, která automaticky omezuje 
maximální jas v závislosti na pracovní vzdálenosti. Nadměrná 
intenzita osvětlení v kombinaci s malou pracovní vzdáleností  
může způsobit popálení pacientů.
Funkce BrightCare Plus je součástí zobrazení hlavní "Main"  
nabídky .

1

2

34

1 Tlačítko BrightCare Plus 
zelené funkce BrightCare Plus je aktivována 
žlutá funkce BrightCare Plus je vypnutá

2 Konfigurované osvětlení pro BrightCare Plus  
(konfigurovaný jas (3) / 
max. konfigurovatelný jas (4) v %)

3 Procentuální hodnota konfigurovaného jasu 
4 Červená čára max. konfigurovatelného jasu s BrightCare Plus

Červená čára ukazuje na indikátoru seřízení jasu maximální 
nastavitelný jas pro aktuální pracovní vzdálenost.
Jas nelze nastavit přes červenou čáru.
Když je při nastaveném jasu příliš zkrácena pracovní vzdálenost, 
automaticky se sníží i jas.

Je vhodné začít s nižší intenzitou osvětlení a zvyšovat ji až 
do dosažení optimálního osvětlení.

Ve výrobním nastavení je bezpečnostní funkce "BrightCare 
Plus" aktivována pro všechny uživatele.

Inaktivace funkce BrightCare Plus

Inaktivaci funkce BrightCare Plus lze provést pouze tehdy, 
pokud je tato funkce aktivovaná v servisní nabídce. 
Pokud je aktivovaná, klepnutím na tlačítko "BrightCare 
plus" se otevře dialogové okno, ve kterém musíte potvrdit, 
že si přejete tuto bezpečnostní funkci inaktivovat.

Když je bezpečnostní funkce "BrightCare plus" deaktivována, změní 
se barva tlačítka "BrightCare plus" ze zelené na žlutou.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku.
Při krátké ohniskové vzdálenosti může být světelný zdroj 
osvětlovací jednotky pro operujícího lékaře a pacienta příliš 
silný.
	X Začněte s nižší intenzitou světelného zdroje a pomalu  

ji zvyšujte až do dosažení optimálního osvětlení pro 
operujícího lékaře.

Stav bezpečnostní funkce "BrightCare plus" lze změnit 
pouze trvale v nabídce "User settings". Změna stavu během 
pracovních úkonů nebude uložena při ukládání 
uživatelských nastavení pomocí "Save" nebo "Save as"!

Opětovná aktivace bezpečnostní funkce "BrightCare Plus"
	X Znovu klepněte na žluté tlačítko "BrightCare plus".

Funkce "BrightCare plus" je nyní aktivována a tlačítko  
se opět zobrazí zeleně.
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8.3.3 Změna lamp
V případě selhání primárního xenonového osvětlení můžete pomocí 
posuvného přepínače (1) v dolní části sklopného ramena přepnout 
na náhradní osvětlení.

1

	X Při nejbližší příležitosti vadnou lampu vyměňte.
	X Nikdy nezačínejte operovat pouze s jednou funkční 

xenonovou lampou.
Lampu LED může vyměnit pouze servisní technik 
společnosti Leica.

Když ztrácí xenonová lampa svítivost a je již nedostatečná, 
budete o tom informováni dialogovým oknem. 
Doporučujeme mít náhradní lampu po ruce.

	X Stiskněte tlačítko "Close".
Dialogové okno se zavře.
	X Vyměňte vadnou lampu, viz část 11.4.

8.3.4 Nastavení průměru světelného pole

POZOR

Je-li průměr pole větší než zorné pole a intenzita osvětlení je 
příliš vysoká, může dojít k nekontrolovanému ohřevu tkáně 
mimo oblast viditelnou mikroskopem.
	X Nenastavujte příliš vysokou intenzitu osvětlení.

Pomocí funkce AutoIris lze průměr pole automaticky přizpůsobit 
velikosti zorného pole na držáku optiky M530. 

	X Chcete-li seřídit průměr světelného pole ručně, použijte otočný 
knoflík (2). 
Automatické seřízení AutoIris se inaktivuje. 
	X Chcete-li funkci AutoIris opět aktivovat, stiskněte tlačítko 

nulování (1).

2

1

Pokud je průměr světelného pole při nastavení vysokého 
zvětšení zablokován na vysoké intenzitě a nelze jej upravit 
automaticky nebo ručně, potom se musí intenzita osvětlení 
snížit, aby se zabránilo poškození tkáně.

Pokud je průměr pole zablokován na malé hodnotě a nelze 
jej upravit automaticky nebo ručně, můžete k lepšímu 
osvětlení velkého zorného pole použít operační svítidlo 
(poloha malé zvětšení).
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8.3.5 Nastavení zvětšení (přiblížení)
Zvětšení můžete upravit pomocí nožního spínače / rukojeti nebo 
pomocí sloupce nastavení "Magnification" v zobrazení nabídky 
"Main"  řídicí jednotky.

Na dotykovém panelu monitoru v zobrazení nabídky "Main":

	X Stisknutím tlačítka  nebo  na liště indikátoru seřiďte 
zvětšení.

– nebo –
	X Stiskněte přímo sloupec nastavení zvětšení.

Zvětšení se změní.

• Klepnutím na tlačítko  nebo  se změní hodnota 
zvětšení o 1 úroveň. Přidržením prstu na tlačítku se 
bude jas měnit po 5 úrovních.

• Rychlost motoru zvětšení můžete nastavit v nabídce 
"Speed" .

• Tyto hodnoty lze uložit individuálně pro každého 
uživatele (viz strana 41).

VÝSTRAHA

Nebezpečí pro pacienta při selhání motoru zvětšení.
	X V případě selhání motoru zvětšení upravte zvětšení 

ručně.

Aktuálně nastavené zvětšení zjistíte na displeji (1) na držáku 
optiky M530.

1

Ruční nastavení zvětšení (přiblížení)

POZOR

Zničení motoru zvětšení.
	X Nastavujte zvětšení ručně, jen když dojde k závadě 

motoru zvětšení.

Pokud dojde k závadě motoru zvětšení, můžete zvětšení nastavovat 
ručně pomocí otočného knoflíku (2).

	X Stiskněte otočný knoflík (2).
	X Otáčením knoflíku nastavte požadované zvětšení. 

2



Obsluha

36 PROVIDO Ref. 10732418 / verze 04  PROVIDO Ref. 10732418 / verze 04 37

8.3.6 Nastavení pracovní vzdálenosti (WD, focus)

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného poškození tkání v důsledku nesprávné 
pracovní vzdálenosti.
	X Při použití laserů vždy nastavte pracovní vzdálenost 

mikroskopu na vzdálenost laseru a mikroskop v poloze 
zajistěte.
	X Při použití laseru nepoužívejte k ručnímu nastavení 

pracovní vzdálenosti otočný knoflík.

VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zraku laserovým zářením.
	X Nikdy nesměrujte laserový paprsek přímo nebo nepřímo 

odrazem do očí.
	X Nikdy nesměrujte laser do očí pacienta.
	X Nedívejte se do laserového paprsku.

Pracovní vzdálenost můžete seřídit pomocí nožního přepínače / 
rukojeti nebo indikátoru seřízení "WD" (pracovní vzdálenost) 
v zobrazení hlavní nabídky "Main"  řídicí jednotky.

Na dotykovém panelu monitoru v zobrazení nabídky "Main" :

	X Stisknutím tlačítka  nebo  na liště indikátoru seřiďte 
pracovní vzdálenost (WD).

– nebo –
	X Stiskněte přímo sloupec nastavení pracovní vzdálenosti.

Pracovní vzdálenost se změní.

• Klepnutím na tlačítko  nebo  se změní hodnota 
pracovní vzdálenosti o 1 úroveň. Přidržením prstu na 
tlačítku se bude jas měnit po 5 úrovních.

• Rychlost motoru pracovní vzdálenosti můžete nastavit 
v nabídce "Speed" .

• Tyto hodnoty lze uložit individuálně pro každého 
uživatele (viz strana 41).

• Motor pracovní vzdálenosti můžete vrátit do pracovní 
vzdálenosti uložené pro aktuálního uživatele pomocí 
tlačítka "WD Reset". 

• Můžete uložit aktuálně nastavenou pracovní vzdálenost 
v zobrazení nabídky "Main"  řídicí jednotky, nebo ji 
přečíst na displeji (1) na držáku optiky M530.

• Aktuálně nastavenou pracovní vzdálenost zjistíte na 
displeji (1) na držáku optiky M530.

1

VÝSTRAHA

Nebezpečí pro pacienta při selhání motoru pracovní 
vzdálenosti.
	X Dojde-li k závadě motoru pracovní vzdálenosti, upravte 

pracovní vzdálenost ručně.

Ruční nastavení pracovní vzdálenosti

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného poškození tkání v důsledku nesprávné 
pracovní vzdálenosti.
	X Při použití laserů vždy nastavte pracovní vzdálenost 

mikroskopu na vzdálenost laseru a mikroskop v poloze 
zajistěte.
	X Při použití laseru nepoužívejte k ručnímu nastavení 

pracovní vzdálenosti otočný knoflík.
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POZOR

Zničení motoru pracovní vzdálenosti.
	X Pracovní vzdálenost upravujte ručně, pouze dojde-li 

k závadě motoru pracovní vzdálenosti.

Pokud dojde k závadě motoru pracovní vzdálenosti, můžete zvětšit 
pracovní vzdálenost ručně pomocí otočného knoflíku (3).

3 12

	X Otáčejte otočným knoflíkem (3) a nastavte požadovanou 
pracovní vzdálenost.

Uzamknutí/uvolnění pracovní vzdálenosti

Při práci na pevnou vzdálenost nebo při používání laseru je 
třeba uzamknout pracovní vzdálenost.

	X Stiskněte tlačítko (1).
Rozsvítí se žlutá LED (2) a pracovní vzdálenost je uzamknuta.
	X Znovu stiskněte tlačítko (1).

Zhasne se žlutá LED (2) a pracovní vzdálenost je uvolněna.

8.3.7 Seřízení jemného ostření videa (volitelně)
Leica FL800 ULT a ULT530 nabízejí možnost ostření a nulování 
parfokálnosti ostření videa.

123

	X Ostření videa si můžete přizpůsobit svým potřebám stisknutím 
tlačítka ostření nahoru (3) nebo dolů (1). Tento povel lze vyslat 
z GUI a z rukojeti, pokud je přiřazen.

Seřízení ostření funguje v obou směrech v nekonečné 
smyčce. 

Jemné zaostření videa lze upravit do parfokální polohy stisknutím 
tlačítka parfokality (2). Ohnisková rovina videa bude vyrovnána pro 
všechny pozorovatele s nulovými dioptriemi, respektive se 
správným individuálním dioptrickým nastavením. Tento povel lze 
vyslat z GUI i z rukojeti, pokud je přiřazen.
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8.4 Přeprava

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění:
• neřízený boční pohyb paralelogramu
• naklánění stativu
• nohy v lehkých botách mohu být zachyceny pod krytem 

základny
	X Při přepravě vždy manipulujte se systémem PROVIDO 

v přepravní poloze. 
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je jednotka 

vysunutá. 
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze. 
	X PROVIDO vždy tlačte za madlo a nikdy za něj netahejte.
	X Zkontrolujte, jestli je dráha pohybu volná.

POZOR

Chirurgický mikroskop se může bez varování pohnout!
	X  Pokud systémem nemanipulujete, vždy aktivujte  

nožní brzdu.

POZOR

Poškození systému PROVIDO neřízeným nakláněním!
	X Držte rukojeť a pak uvolněte brzdu.

POZOR

Poškození systému PROVIDO při přepravě!
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je vysunutý.
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
	X Systém nepřemisťujte a neskladujte v místech o sklonu 

nad 10°.

POZOR

Poškození krytu stativu nebo ovládacího panelu řídicí 
jednotky!
Pokud je držák optiky přesunut do přepravní polohy  
nebo z přepravní polohy do pracovní polohy:
	X Zajistěte, aby byl zajištěn přepravní zámek.

POZOR

Poškození jiného zdravotnického přístroje nebo úraz osoby.
	X Dávejte pozor na pohyb monitoru při otáčení stativu. 

Monitor se bude pohybovat spolu se stativem a může  
se srazit s jiným zdravotnickým přístrojem nebo 
personálem.

	X Zajistěte, aby byl mikroskop PROVIDO v přepravní poloze  
(viz část 7.1).
	X Odbrzděte nožní brzdy stlačením nožní páčky (viz strana 23).
	X Přesuňte PROVIDO pomocí madla.
	X Brzdy na podstavci uzamknete stlačením nožní páky  

(viz strana 23).

8.5 Vypnutí chirurgického 
mikroskopu

	X Vypněte nahrávací systém, pokud je instalovaný,  
podle pokynů výrobce.
	X Vypněte osvětlení pomocí vypínače osvětlení.
	X Uveďte chirurgický mikroskop do přepravní polohy.
	X Vypněte chirurgický mikroskop vypínačem.
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9 Řídicí jednotka 
s dotykovým panelem

POZOR

Poškození dotykového panelu.
	X Ovládejte dotykový panel pouze prsty. 

Nikdy nepoužívejte tvrdé, ostré nebo špičaté předměty 
vyrobené ze dřeva, kovu nebo plastu.
	X Nikdy nečistěte dotykový panel abrazivními čističi. Tyto 

látky mohou poškrábat povrch a může se stát matným.

9.1 Struktura nabídky

1

2

3

4

5

1 Rychlý přístup do zobrazení "Main" , "Speed" , "Menu"  
a "Help" 

2 Stavový řádek
3 Rozsah zobrazení
4 Dynamická lišta s tlačítky
5 Výstražná hlášení 

V operačním režimu je ve stavovém řádku zobrazen aktuální 
uživatel a stále je zde uvedena aktuální poloha v nabídce.

9.2 Volba uživatelů
V zobrazení nabídek "Main"  a "Speed"  se vždy objeví na 
dynamické tlačítkové liště tři tlačítka "Presets", "User List" a "Show 
Parameters".
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9.2.1 Předvolby
Seznam standardních uživatelů přednastavených společností Leica 
pro nejběžnější typy operací najdete v záložce "Presets".

	X Klepněte na jednoho ze standardních uživatelů a pak klepněte 
na "Select".
PROVIDO je připraven k okamžitému použití.

• Můžete si podle potřeby přizpůsobit a uložit nastavení 
těchto výchozích uživatelů (viz strana 41).

• Kdykoliv můžete klepnout na tlačítko "Show Settings" 
a podívat se na přehled nastavení aktuálního uživatele.

9.2.2 Seznam uživatelů
Tlačítko "User List" otevře dvoustránkový seznam uživatelů, ve 
kterém můžete vybírat z až 30 uživatelů a ukládat jejich nastavení.

	X Přepínat mezi zobrazeními můžete klepnutím na tlačítko "1-15" 
nebo "16-30".
	X Zvolte uživatele.

Zobrazí se tlačítko "Select".
	X Klepněte na tlačítko "Select".

Uživatelská nastavení jsou načtená.

• Když je seznam uživatelů otevřený, může být kdykoliv 
editován.

• Před každou operací se ujistěte, že jste zvolili požado-
vaného uživatele a seznamte se s přiřazením rukojetí 
a volitelným nožním spínačem (pokud ho používáte).

9.2.3 Zobrazit nastavení
	X Klepněte na tlačítko "Show Settings" v dynamické liště s tlačítky 

a podívejte se na přehled nastavení aktuálního uživatele.
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9.3 Nabídka – Uživatelská nastavení
V této nabídce můžete konfigurovat uživatelská nastavení.

	X Klepněte na tlačítko "Menu" a zvolte "User settings".

Objeví se následující zobrazení:

"Load"  Načte pro úpravu nastavení stávajícího uživatele 
ze seznamu uživatelů.

"New User"  Otevře nového uživatele s "prázdným" 
nastavením.

"New (Preset)"  Otevře se zobrazení "Preset", ve kterém můžete 
zvolit standardního uživatele, abyste mohli 
vytvořit nového uživatele s nastavením 
požadovaných předvoleb a načíst nebo upravit 
nastavení uživatele.

"Edit User List"  Umožňuje přejmenovat, přesunout nebo smazat 
uživatele.

• Můžete přidat uživatele z operační nabídky. 
• Pokud chcete zachovat aktuální nastavení pro 

aktuálního uživatele ("Save as Current") nebo pod 
novým uživatelským jménem ("Save as New"), můžete 
je uložit klepnutím na tlačítko "Save" (které se zobrazí, 
jakmile se změní základní nastavení aktuálních 
uživatelů).

Editace seznamu uživatelů
V seznamu uživatelů jsou v závislosti na situaci k dispozici různé 
funkce.

	X Zvolte uživatele.
Dostupné funkce jsou zobrazené na dynamické liště s tlačítky:

"Move"  Přesune vybraného uživatele na jiné 
místo podle vaší volby.

"Delete"  Smaže vybraného uživatele. 
"Rename"  Přejmenuje stávajícího uživatele. 

Uživatelská nastavení se nezměnila.
"Confirm"  Potvrdí předchozí akci.
"Change password"  Změní heslo.

POZOR

Nebezpečí pro pacienta při změně uživatelských nastavení.
	X Nikdy neměňte nastavení konfigurace ani needitujte 

seznam uživatelů za provozu.
	X Během přípravy systému před operací zkontrolujte 

upevnění a dobré připojení všech částí a kabelů. 
Nesprávně namontované součásti a špatná spojení 
mohou vést k nebezpečným situacím a selhání systému.
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9.3.1 Ochrana uživatelského nastavení
Chcete-li zabránit neoprávněným nebo náhodným změnám 
uživatelských nastavení, lze každé uživatelské nastavení ochránit 
heslem/PIN. Díky tomu budou zachovány identické pracovní 
parametry při každém načtení chráněných uživatelských nastavení. 
Změny lze provádět během použití, ale nebudou uloženy, pokud 
neklepnete na "Save" a následně na "Save as Current" nebo na 
"Save as New" se zadáním hesla/PIN pro stávajícího uživatele nebo 
vytvořením nového jména uživatele a hesla/PIN pro nového 
uživatele. 

Ukládání a ochrana uživatelských nastavení se provádí dvěma 
způsoby:

Nastavení jako aktuální uživatel
Obdržíte výzvu k zadání hesla/PIN.
	X Pokud bylo definováno heslo/PIN, uložte změny uživatelských 

nastavení se zadáním správného hesla/PIN.
Pokud bude nesprávné, vrátí se systém do "Start values main".
	X Zvolte "Save as Current" a znovu zadejte heslo/PIN.

Pokud nebylo definováno heslo/PIN, můžete heslo/PIN definovat 
(4–10 znaků). 
	X Zadání a potvrzení provedete stisknutím "OK". 

Pokud se opětovně zadané heslo/PIN neshoduje, musí se celý proces 
opakovaného zadání zopakovat.
Pokud by nebylo heslo/PIN zadáno, můžete postup ukončit 
stisknutím "Skip" nebo před opětovným zadáním pomocí "Cancel".

Nastavení jako nový uživatel
Po zadání názvu uživatelského nastavení se zobrazí hlášení a výzva 
k zadání hesla/PIN. Pokud je třeba nastavení chránit:
	X Zadejte heslo/PIN (4–10 znaků) a stisknutím "OK" proveďte 

zadání a potvrzení.
Pokud by nebylo heslo/PIN zadáno, můžete postup ukončit 
stisknutím "Skip" nebo před opětovným zadáním pomocí "Cancel".
Pokud se opětovně zadané heslo/PIN neshoduje, musí se celý proces 
opakovaného zadání zopakovat.
Ochrana uživatele nastavením hesla/PIN je indikována výrazem 
"(locked)" hned za názvem nastavení uživatele na hlavní stránce 
GUI nebo ikonou zámku před názvem nastavení uživatele na stránce 
volby uživatele.

Změna hesla

	X Zvolte uživatele a klepněte na tlačítko "Change Password".
	X Postupujte podle zobrazených pokynů.
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9.3.2 Nastavení výchozích hodnot v zobrazení 
"Main"

Pro zvoleného uživatele můžete v tomto zobrazení nastavit 
počáteční hodnoty pro osvětlení, pracovní vzdálenost a zvětšení.

	X Klepnutím na tlačítko nebo  se změní hodnoty 
o přírůstek jedna. Přidržením prstu na tlačítku se hodnota 
změní o 5.
	X Požadovanou hodnotu můžete nastavit přímo klepnutím na 

sloupce.

BrightCare Plus
	X Nastavte pro zvoleného uživatele stav bezpečnostní funkce 

BrightCare Plus.

9.3.3 Nastavení výchozích hodnot v zobrazení 
"Speed"

Pro zvoleného uživatele můžete v tomto zobrazení nastavit 
počáteční hodnoty pro rychlost pohybu zvětšování, pracovní 
vzdálenost a motory XY.

	X Klepnutím na tlačítko nebo  se změní hodnoty 
o jedničku. Přidržením prstu na tlačítku se hodnota změní o 5.
	X Požadovanou hodnotu můžete nastavit přímo klepnutím na 

sloupce.

Intelligent Focus Speed (inteligentní rychlost ostření)
	X Pokud je aktivováno "Intelligent Focus Speed", přizpůsobí  

se rychlost ostření automaticky aktuálnímu zvětšení.
Velké zvětšení nízká rychlost
Malé zvětšení vysoká rychlost

Intelligent XY Speed Linked to Zoom
	X Jestliže je aktivováno "Intelligent XY Speed Linked to Zoom", 

závisí rychlost xy na aktuálním zvětšení.
Velké zvětšení nízká rychlost
Malé zvětšení vysoká rychlost

WD Reset
	X Zadejte výchozí nastavení pro WD-Reset. 

Pokud je aktivována funkce "WD Reset", potom když budou 
uvolněny "All Brakes" všechny brzdy, automaticky se změní 
pracovní vzdálenost motoru na pracovní vzdálenost uloženou 
pro každého uživatele v uživatelských nastaveních. 
Tato funkce je inaktivována ve výchozích nastaveních ve výrobě.
	X Klepnutím na tlačítko "WD Reset" se aktivuje/inaktivuje funkce 

"WD Reset" a barva tlačítka se změní na zelenou (aktivováno) / 
šedou (inaktivováno). 
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9.3.4 Přiřazení nožního spínače  
(Footswitch 1 a Footswitch 2)

Zde můžete konfigurovat nastavení individuálně pro každého 
uživatele volitelného nožního přepínače.

Karta pod záložkou "Footswitch 1" umožňuje konfiguraci 
předinstalovaného interního nožního spínače . Karta pod 
záložkou "Footswitch 2" umožňuje konfiguraci nožního 
spínače spárovaného s externě připojeným přijímačem –  
viz část 6.3 "Propojovací konektory".

	X Nejprve zvolte nožní přepínač.
	X V pravém výběrovém poli zvolte nožní přepínač, který 

používáte.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.
	X Klepněte na tlačítko "Default".

Zvolenému nožnímu přepínači jsou přiřazena výchozí nastavení.
	X Tato nastavení můžete upravit podle potřeby. 

Klepnutím na tlačítko "Clear All" smažete přiřazení všech 
tlačítek.

Konfigurace jednotlivých tlačítek
	X V pravém výběrovém poli zvolte nožní přepínač, který 

používáte.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.
	X V levém výběrovém poli zvolte skupinu s požadovanými 

funkcemi.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.
	X Zvolte požadovanou funkci.
	X Klepněte na titulek požadovaného tlačítka a přiřaďte mu 

zvolenou funkci. 

Přehled funkčních skupin
Dostupná konfigurace je rozdělena do následujících funkčních 
skupin:
• Drive 
• Extra
• Light
• XY (volitelně)
• Fluorescence (volitelně)

	X Stav funkce můžete změnit funkcí "přepínače" (například zap/
vyp). Funkce "Pulse" plynule mění stav (například zvyšuje jas).
	X Pokud chcete smazat přiřazení, zvolte prvek "No Function"  

(je k dispozici ve všech funkčních skupinách) a přiřaďte ho 
požadovanému tlačítku.
	X Pokud vytváříte pro jednoho uživatele pouze jedno uspořádání 

nožního přepínače, doporučujeme je duplikovat na druhém 
vstupu nožního přepínače stisknutím tlačítka "Duplicate".  
Takto se zajistí, že bude nožní přepínač fungovat tak, jak chcete, 
bez ohledu na to, ke kterému vstupu je připojen.
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9.3.5 Přiřazení rukojeti (Handle Left / 
Handle Right)

Ve dvou zobrazeních pro přiřazení rukojeti můžete přiřadit podle 
své volby až devět funkcí pravé a levé rukojeti. 

1

2

4

3

5

4

1

2

Funkce "All Brakes" (všechny brzdy) je vždy přiřazena 
zadnímu přepínači (4) obou rukojetí a nelze ji přepsat ani 
odstranit.

	X V levém výběrovém poli zvolte skupinu s požadovanými 
funkcemi.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.
	X Zvolte požadovanou funkci.
	X Klepněte na volný titulek požadovaného tlačítka a přiřaďte mu 

zvolenou funkci. 
	X Vnitřní přepínač (2), na kterém je předvoleno "Selected Brakes" 

(zvolené brzdy), lze podle požadavků volně přiřadit.
	X Můžete rovněž přiřadit jeden ze tří výchozích režimů "X/Y", 

"FL800" nebo "FL560" zcela na jednu rukojeť.

Výchozí přiřazení madla XY
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9.3.6 Nastavení Leica SpeedSpot

Leica SpeedSpot nefunguje v režimu FL800.

SpeedSpot Function
	X Zvolte z následujících možností: 

Active, Not active

SpeedSpot Trigger

Funkce Leica SpeedSpot může být automaticky zapnuta a vypnuta 
v závislosti na následujících podmínkách:
• Focus   Pohyb motoru pracovní vzdálenosti
• Brakes   Brzdy uvolněny
• XY (volitelně)  Pohyb motorů XY

SpeedSpot Delay

Pro spouštění Leica SpeedSpot lze nastavit časovou prodlevu 0 až 
10 sekund. 
Výchozí prodleva je 5 sekund. 
0 sekund znamená, že bude funkce vypnuta okamžitě.

9.3.7 Nastavení Leica FL560 pro M530 / Leica 
FL800 ULT

Nastavení FL560 / FL800 jsou popsána v příslušných návodech 
k použití.

• Pro FL560 by se měla použít pouze lampa 1.
• Pro optimální pracovní výkon doporučujeme počítat  

se životností 150 hodin.

9.3.8 Nastavení AutoFocus 

• AutoFocus je volitelná funkce a lze ji objednat 
dodatečně.

• AutoFocus nefunguje v režimu FL800.

Malé šedé pole uprostřed představuje okno AutoFocus.

Size (velikost)
	X Seřiďte velikost okna AutoFocus

Možná nastavení:  10 % až 100 %
Výchozí nastavení:  25 %

X Position / Y Position (volitelně)
	X Seřiďte polohu X a polohu Y okna AutoFocus

Možná nastavení:  5 % až 100 %
Výchozí nastavení:   Obě 50 %, takže je okno AutoFocus 

přesně uprostřed

AF Mode (režim AF) (volitelně)
	X Zvolte z následujících možností: 

Active, Not active

Brake starts AF

Když je aktivováno, uvolnění brzd spouští funkci AutoFocus. 

Parfocality
• Když je aktivována, je objektiv automaticky přiveden  

do pracovní vzdálenosti s maximálním zvětšením.
• Když je inaktivována, je objektiv automaticky přiveden do 

pracovní vzdálenosti s aktuálním nastavením zvětšení.

Funkci AutoFocus lze obsluhovat nožním/ručním 
přepínačem. Nastavení AutoFocus je součástí skupiny  
funkcí "Extra", viz strana 44.
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9.3.9 Selected Brakes 

	X Zvolenou brzdu aktivujte/inaktivujte pomocí "přepínacího" 
tlačítka.

– nebo –
	X Na dotykovém panelu aktivujte klepnutím na příslušné tlačítko 

požadovanou kombinaci brzd "Focus Lock" nebo "XYZ Free". 
Tlačítko předvolené kombinace brzd se rozsvítí zeleně.

POZOR

Nebezpečí poškození.
	X Chirurgický mikroskop přemisťujte pouze s uvolněnými 

brzdami.

9.3.10 Uložení uživatelských nastavení
	X Klepněte na tlačítko "Save".
	X Zvolte volné místo v seznamu uživatelů, do kterého chcete uložit 

uživatele.

Pokud chcete, můžete nejdříve editovat seznam uživatelů.

	X Na klávesnici zadejte požadované jméno uživatele.

	X Klepnutím na tlačítko "Save" uložte na požadovaném místě 
uživatele pod zadaným jménem.
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9.4 Menu – Maintenance
	X Stiskněte tlačítko Menu a zvolte "Maintenance".

Po stisknutí tlačítka Maintenance menu se otevřou následující 
zobrazení:
• Historie výbojek
• Kontrola spínačů
• Nastavení mikroskopu
• Verze

9.4.1 Maintenance –> Lamp History
V tomto zobrazení můžete sledovat a vynulovat pracovní dobu 
lampy 1 a lampy 2.

Kdykoli vyměníte výbojku, vynulujte počitadlo pracovní 
doby na 0 dvojím klepnutím na tlačítko "Reset".
Když ztrácí xenonová lampa svítivost a je již nedostatečná, 
budete o tom informováni dialogovým oknem.

9.4.2 Údržba –> Kontrola spínačů
V tomto zobrazení můžete testovat rukojeti a volitelný nožní 
přepínač.

Pravé horní výběrové pole
V tomto poli můžete zvolit používané propojení nebo požadovanou 
rukojeť.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu a vybrat propojení.

Pravé dolní výběrové pole
V tomto poli můžete zvolit nožní přepínač, který chcete 
zkontrolovat.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu a vybrat nožní přepínač.
	X Stiskněte jedno po druhém všechna tlačítka nožního přepínače 

nebo rukojeti, která chcete otestovat.
Pokud tlačítko, které stisknete, funguje správně, zobrazí se na 
něm zelená tečka. V poli s popisem tlačítka se objeví komentář 
"Tested".
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9.4.3 Údržba –> Nastavení mikroskopu
V tomto zobrazení můžete konfigurovat používané příslušenství.
Tím se zajistí správné zobrazení zvětšení v nabídce "Main" .

Volba binokulárního nástavce pro chirurga
V tomto poli můžete zadat binokulární nástavec, který právě 
používá chirurg.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.

Volba okuláru
V tomto poli můžete zvolit zvětšení okulárů, které právě používá 
chirurg.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.

Pokud nezvolíte žádnou možnost, zvětšení se vypočítá pro 
standardní vybavení: 
binokulární nástavec 30–150° a okulár s 10  zvětšením.

9.5 Menu – "How to..." 

Na obrazovce se zobrazí stručné uživatelské pokyny pro práci 
s chirurgickým mikroskopem.

	X Stiskněte tlačítko požadovaného tématu.
Zobrazí se podrobné informace "How to ...".

Tlačítko "Help"  (nápověda) na statické nabídkové liště 
umožňuje vždy přístup do zobrazení "How To...".

9.6 Menu – "Servis"

Tato oblast je chráněná heslem.

Před spuštěním servisního menu ukončete proces záznamu 
v dokumentačním systému. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě 
dat.
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10 Příslušenství a doplňky
Komplexní řada příslušenství umožňuje přizpůsobit systém 
PROVIDO požadavkům daného úkolu. Zástupce společnosti Leica 
vám ochotně pomůže při výběru vhodného příslušenství.

Obrázek Zařízení a příslušenství

   Ochranné sklo

Otočný binokulární nástavec 0° – 180°, T, typ II

Otočný binokulární nástavec 30° – 150°, T, typ II L

Nakloněný binokulární nástavec, T, typ II

Rovný binokulární nástavec, T, typ II

Nakloněný binokulární nástavec 45°, typ II

   

Okulár 10×

Okulár 12,5×

Okulár 8,3×

Zvětšovací člen

Stereoskopický nástavec druhého pozorovatele

Videoadaptér (RVA, MVA)

Leica HD C100, pro IVA530

Nožní přepínače
• Bezdrátový nožní přepínač Leica, 14 funkcí, typ B
• Bezdrátový nožní přepínač Leica, 12 funkcí, typ B

Záznamové systémy
• Evolution 4K500

Kamerové systémy
• Kamerový systém Leica HD C100

Monitory
• Monitor FSN 24" 
• Monitor FSN 27" 

Ostatní příslušenství
• Leica AutoFocus
• Leica FL800 ULT
• Leica FL560
• Spojka XY
• Laserový manipulátor Lumenis AcuSpot 712L a Digital AcuBlade 

(volitelně)

Při použití laserového příslušenství bude snížena 
manévrovatelnost.

Roušky

Dodava-
tel

Číslo 
výrobku

Hlavní 
přední

Zadní 
asistent

Asistent 
levý

Asistent 
pravý

Mikrotek 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Doporučuje se používat ochranné sklo Leica 10446058  
(má zabránit odrazům a hologramům).

Další informace naleznete v příslušném návodu k použití.
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11 Péče a údržba
11.1 Pokyny k údržbě
• Pokud s přístrojem nepracujete, zabalte ho do protiprachového 

obalu.
• Pokud příslušenství nepoužíváte, uložte ho v bezprašném 

prostředí.
• Prach odstraňujte pryžovým balonkem nebo měkkým štětcem.
• Objektivy a okuláry čistěte speciální tkaninou na optiku a čistým 

alkoholem.
• Chraňte chirurgický mikroskop před vlhkostí, párami, 

kyselinami, alkaloidy a látkami způsobujícími korozi. 
V blízkosti přístroje se nesmí nacházet chemikálie.

• Chraňte chirurgický mikroskop před nevhodným zacházením. 
Nikdy neinstalujte patice jiných přístrojů ani neodšroubovávejte 
optické systémy nebo mechanické díly, pokud až není výslovně 
uvedeno v této uživatelské příručce.

• Chraňte chirurgický mikroskop před oleji a mazivy. 
Nikdy neolejujte ani nemažte vazelínou vodicí plochy ani 
mechanické díly.

• Hrubé nečistoty otřete vlhkou utěrkou.
• Dezinfikujte chirurgický mikroskop směsí dezinfekčních 

prostředků s následujícími aktivními přísadami:
• aldehydy, 
• alkoholy, 
• kvarterní amoniové sloučeniny. 

Nikdy nepoužívejte výrobky obsahující následující přísady, 
protože by mohlo dojít k poškození materiálů přístroje:
• sloučeniny uvolňující halogeny, 
• silné organické kyseliny, 
• sloučeniny uvolňující kyslík.
	X Dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního prostředku.

Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se společností Leica 
Service.

11.2 Čištění dotykového panelu
	X Před zahájením čištění vypněte mikroskop PROVIDO a odpojte 

ho od napájecího zdroje. 
	X K čištění dotykového panelu používejte měkkou utěrku.
	X Nenanášejte čisticí prostředek přímo na dotykový panel. 

Naneste ho na čisticí utěrku.
	X K čištění dotykového panelu používejte komerčně dostupné 

čističe skla a čoček nebo plastů. 
	X Při čištění nevyvíjejte na dotykový panel velký tlak.

Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se společností Leica 
Service.

POZOR

Poškození dotykového panelu.
	X Ovládejte dotykový panel pouze prsty. 

Nikdy nepoužívejte tvrdé, ostré nebo špičaté předměty 
vyrobené ze dřeva, kovu nebo plastu.
	X Nikdy nečistěte dotykový panel abrazivními čističi. Tyto 

látky mohou poškrábat povrch a může se stát matným.

11.3 Údržba
PROVIDO obecně nevyžaduje údržbu. Aby mikroskop vždy pracoval 
bezpečně a spolehlivě, doporučujeme kontaktovat příslušnou 
servisní organizaci.
Můžete si dohodnout pravidelné prohlídky a v případě potřeby 
uzavřít smlouvu o údržbě.

• Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se společností 
Leica Service.

• Při servisu používejte pouze originální náhradní díly.
• Po uplynutí 18 měsíců se po zapnutí mikroskopu zobrazí 

upomínka, že je nutná prohlídka.

	X Stiskněte tlačítko "Confirm".
Dialogové okno se zavře.
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11.4 Výměna výbojek

Lampu LED může vyměnit pouze servisní technik 
společnosti Leica.
	X Před výměnou lampy odpojte chirurgický mikroskop  

od napájení.

11.4.1 Systém s dokumentačním systémem
	X Odšroubováním knoflíku (1) otevřete přístupová dvířka (2) pro 

vkládání lampy.

�

�

POZOR

Nebezpečí popálení kůže. Vložka lampy se zahřeje na velmi 
vysokou teplotu.
	X Před výměnou lampy zkontrolujte, jestli vychladl kryt.
	X Nedotýkejte se horké vložky lampy.

	X Vyjměte vložku vadné lampy (3 nebo 4) a instalujte novou 
vložku lampy (k dostání u Leica Microsystems).

�

�

�

	X Zavřete přístupová dvířka.
	X Zapněte chirurgické zařízení.

Provede se zkouška obou lamp.
	X Nastavte časovač příslušné lampy na nulu ("Maintenance –> 

Lamp History" na straně 48).

PROVIDO s LED na místě lampy 2

5

	X Nechejte vyměnit vadnou LED (5) servisním technikem Leica.

11.4.2 Systém s dokumentačním systémem 
(volitelně)

	X Uvolněte šroub (1).
	X Zatlačte dokumentační držák (2) o 90° doleva.
	X Výměna výbojek viz část 11.4.1.
	X Zatlačte dokumentační držák zpět na původní místo a utáhněte 

šroub (1).
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11.5 Spínač jističe

�

Spínač jističe je standardně stisknutý.
	X Spínač jističe (1) stiskněte, pokud se systém vybavil.

11.6 Poznámky k regeneraci 
opakovaně sterilizovatelných 
výrobků

11.6.1 Obecně
Výrobky
Spotřební výrobky dodávané systémem Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, jako jsou otočné knoflíky, ochranná skla objektivů 
a kryty.

Omezení regenerace:
V případě lékařských zařízení používaných na pacientech trpících 
Creutzfeldt-Jacobovou nemocí (CJD) nebo u nichž je podezření na 
tuto nemoc nebo jinou variantu CJD, musí být splněny místní 
zákonné požadavky. Běžně sterilizovatelné výrobky používané 
u této skupiny pacientů musí být bezpečně zlikvidovány spálením.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zvláštní pozornost musí být věnována bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví osob odpovědných za přípravu kontaminovaných výrobků. 
Při přípravě, čištění a dezinfekci předmětů je nutné dodržovat 
platné předpisy nemocniční hygieny a prevenci infekcí.

Omezení regenerace
Častá regenerace má malý vliv na tyto výrobky. Konec životnosti 
výrobku je obvykle určen opotřebením během používání.

11.6.2 Pokyny
Pracoviště
	X Odstraňujte kontaminaci povrchů jednorázovými nebo 

papírovými utěrkami. 

Skladování a přeprava
• Bez zvláštních požadavků.
• Doporučujeme provádět regeneraci výrobku ihned po jeho 

použití.

Příprava k čištění
	X Vyjměte výrobek ze systému PROVIDO.

Čistění: ruční
• Vybavení: tekoucí voda, saponát, alkoholy, mikrovlákno

Postup:
	X  Opláchněte kontaminovaný povrch výrobku (teplota < 40 °C). 

Podle stupně kontaminace použijte čisticí prostředek.
	X Líh lze rovněž používat k čištění silně znečištěné optiky,  

např. otisky prstů, mastné šmouhy atd.
	X Osušte výroky, s výjimkou optických součástí, jednorázovou 

nebo papírovou utěrkou. Povrch optiky osušte utěrkou bez 
vláken.

Čistění: automatické
• Vybavení: čisticí/dezinfekční zařízení

Nedoporučujeme v čisticím/dezinfekčním zařízení čistit výrobky 
s optickými součástmi. Optické součásti se nesmí čistit ultrazvukem, 
aby nedošlo k jejich poškození.

Dezinfekce
Alkoholový dezinfekční roztok "Mikrozid, Liquid" musí být používán 
podle pokynů na štítku.
Nezapomeňte, že po provedení dezinfekce se musí optické povrchy 
opláchnout čistou pitnou vodou a poté čistou destilovanou vodou. 
Před následnou sterilizací předměty důkladně osušte.

Údržba
Bez zvláštních požadavků.

Kontrola a test funkce
Zkontrolujte mechanickou funkci otočných knoflíků a rukojetí.

Balení
Jednotlivé: Používá se standardní PE vak. Vak musí být dostatečně 
velký, aby po zabalení výrobku nebyl napnutý.

Sterilizace
Viz sterilizační tabulka na straně 54.
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Skladování
Bez zvláštních požadavků.

Další informace
Žádné

Kontaktní informace na výrobce
Adresa místního prodejce
Společnost Leica Microsystems (Schweiz) AG ověřila, že výše uvedené pokyny pro přípravu výrobku jsou vhodné pro opakované použití. 
Regenerační pracovník je odpovědný za regeneraci zařízení, materiály, personál a za dosažení požadovaných výsledků v regeneračním 
zařízení. Obecně je vyžadováno potvrzování a rutinní sledování procesu. Každá odchylka od dodaných pokynů musí být důkladně prověřena 
regeneračním pracovníkem, aby byl zjištěn vliv a možné škodlivé důsledky.

11.6.3 Sterilizační tabulka
V následující tabulce je uveden přehled dostupných sterilizovatelných součástí pro chirurgické mikroskopy společnosti 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Povolené sterilizační metody Výrobky

Číslo 
výrobku

Název Parní autokláv 
134 °C,  

t > 10 min.

Etylenoxid 
max. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530 M720

10180591 Zaklapávací rukojeť  –  – –   – – –

10428328 Otočný knoflík, binokulární 
nástavce okuláru T

 – – –  –    

10384656 Otočný knoflík, transparentní  –  –   – – – –

10443792 Prodloužení páčky  – – – –   – – –

10446058 Ochranné sklo, multifokální 
čočka

   – – – –   –

10448439 Ochranné sklo   – – – –  – – 

10448440 Krytka, sterilizovatelná  – –  – – – – – –

10448431 Ochranné sklo objektivu     – – – – – –

10448296 Ochranné sklo objektivu,  
náhradní díl (balení po 10 ks)

  – – – –  – – 

10448280 Ochranné sklo objektivu, 
kompletní, sterilizovatelné

  – – – –  – – 

10448581 Krytka, sterilizovatelná, pro 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Krytka, sterilizovatelná  –   – –  – – –

10429792 Návlek pro štěrbinové osvětlení  –  – – – – – – –

1)    Toto lékařské zařízení splňuje schválené sterilizační požadavky systémů STERRAD®100S / STERRAD® 100NX™ / STERRAD®50 / 
STERRAD®200. Před zahájením sterilizace zařízení v systémech STERRAD® dodržte pokyny v návodu k obsluze tohoto systému.
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12 Likvidace
Při likvidaci produktů je třeba dodržovat odpovídající použitelné vnitrostátní předpisy a zapojit do toho příslušné společnosti zabývající se 
likvidací odpadů. Obal přístroje by se měl recyklovat.

13 Co dělat, když...?
V případě závady přístroje, která zde není popsaná,  
se obraťte na zástupce společnosti Leica.

13.1 Závady
Závada Příčina Opatření

Mikroskop se nakloní, když stisknete 
tlačítko "All Brakes" (všechny brzdy).

Systém ramen není správně vyvážen. 	X Vyvažte držák mikroskopu (viz strana 13).

Mikroskopem nelze pohybovat nebo lze 
jen s velkým úsilím.

Je zaklíněný kabel. 	X Upravte příslušný kabel.

PROVIDO je uzamknutý. 	X Uvolněte blokovací mechanismus (viz strana  23).

Nelze aktivovat funkce nožním 
přepínačem nebo ovládacími prvky na 
rukojeti.

Uvolnilo se kabelové připojení. 	X Zkontrolujte připojení nožního spínače.

Nesprávné přiřazení v řídicí jednotce. 	X Změňte přiřazení v řídicí jednotce.

V mikroskopu není žádné světlo. Byl odpojen světlovodný kabel. 	X Zkontrolujte připojení světlovodného kabelu vláknové 
optiky.

Je vadný hlavní nebo pomocný zdroj 
osvětlení.

	X Přepněte na jiný světelný zdroj (viz strana 34).

Nečekaně nízká intenzita osvětlení. Kabel vláknové optiky není řádně 
umístěný.

	X Zkontrolujte připojení světlovodného kabelu.

Životnost lampy je u konce. 	X Zkontrolujte životnost lampy a je-li třeba, vyměňte 
výbojku.

Zadní asistent / postranní asistent nemá 
světlo.

Není správně nastavena volba asistentů. 	X Zkontrolujte volbu asistentů (viz strana 27).

Levý / pravý asistent nemá světlo. Není správně nastavena volba asistenta. 	X Zkontrolujte volbu asistenta (viz strana 27).

Obraz nelze zaostřit. Okuláry nejsou správně namontované. 	X Úplně zašroubujte okuláry.

Nesprávně nastavená dioptrická korekce. 	X Proveďte dioptrickou korekci přesně podle pokynů  
(viz strana 26).

AutoFocus nepracuje správně. 	X Zkontrolujte nastavení AutoFocus (viz strana 46).

Mikroskop nebo systém ramen se 
pohybuje nahoru/dolů, nebo se 
samovolně otáčí.

Systém ramen není správně vyvážen. 	X Vyvažte PROVIDO (viz strana 13).

Kabely nejsou správně uloženy a svezly se 
mimo polohu a působí na systém silou 
(může se jednat o přídavný videokabel).

	X Veďte kabely podle návodu k instalaci a odstraňte 
zatížení.

PROVIDO byl vyvážen v uzamknutém 
stavu.

	X Uvolněte blokovací mechanismus (viz strana 23) 
a vyvažte PROVIDO (viz strana  13).
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Závada Příčina Opatření

Mikroskopem a držákem mikroskopu lze 
pohybovat jen obtížně nebo vůbec.

Nebylo provedeno vyvážení. 	X Přesvědčte se, jestli byla zaujata poloha B  
(viz strana 13).

Zvětšení nelze nastavit elektricky. Závada motoru zvětšení. 	X Stiskněte otočný knoflík zvětšení.
	X Otáčením nastavte zvětšení (viz strana  35).

Jednou ze dvou rukojetí nelze provádět 
pohyby XY.

V řídicí jednotce nebyly konfigurovány 
pohyby rukojetí XY.

	X Nastavte pákový ovladač na pohyb XY (viz strana  45).

Mikroskop nebyl přesně vyvážen v ose B. Instalované příslušenství nebylo vráceno 
do pracovní polohy při vyvažování osy B.

	X Vyvažte znovu osu B. 
	X Při vyvažování osy B se přesvědčte, jestli bylo vráceno 

příslušenství do pracovní polohy (viz strana 13).

Systémem ramen nelze pohybovat. Systém ramen je uzamknutý. 	X Uvolněte blokovací mechanismus (viz strana  23).

Stativ PROVIDO se pohybuje. Nožní brzdy nejsou zajištěny. 	X Zajistěte brzdy na místě (viz strana  23).

Rozsah pohybů PROVIDO je omezen 
(sklopení, náklon, otáčení, pohyb XY).

Příliš těsně napnutý kabel. 	X Položte znovu kabel (viz pokyny k sestavení PROVIDO).

Příliš těsná rouška. 	X Roušku lehce uvolněte.

Videokamera nebyla správně 
namontována a dotýká se systému 
ramen.

	X Instalujte videokameru správně.

Mikroskop PROVIDO není správně 
vyvážený.

Poloha příslušenství se po vyvážení 
změnila.

	X Vyvažte PROVIDO (viz strana 13).

PROVIDO nelze vyvážit. PROVIDO byl vyvážen v přepravní poloze. 	X Zrušte transportní polohu PROVIDO a proveďte znovu 
vyvážení.

Clona se nemění se zvětšením. AutoIris je v režimu překonání. 	X Stiskněte tlačítko nulování AutoIris.

Pracovní vzdálenost se nemění. Nouzový pohon pracovní vzdálenosti 
zablokovala rouška.

	X Uvolněte nouzový pohon pracovní vzdálenosti.

Pracovní vzdálenost na mikroskopu nelze 
seřídit.

Aktivován Leica FocusLock. 	X Zkontrolujte nastavení Leica FocusLock. 
Výjimka: Pracujete s laserovým mikromanipulátorem,  
na kterém byla z bezpečnostních důvodů naprogramovaná 
tato funkce.

Obraz má v rozích stíny způsobené 
mikroskopem a osvětlovací pole je mimo 
zorné pole.

Příslušenství není správně instalováno. 	X Instalujte příslušenství přesně v držácích  
(viz strana  24).

13.2 Závady příslušenství
Závada Příčina Opatření

Videozáznam není zaostřený. Mikroskop nebo videoadaptér není správně 
zaostřen.

	X Zaostřete přesně, v případě potřeby 
použijte nitkový kříž.
	X Nastavte dioptrickou korekci přesně  

podle pokynů.
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13.3 Chybová hlášení v řídicí jednotce
Když řídicí jednotka detekuje chybu, rozsvítí se žluté tlačítko "Check".
	X Stiskněte tlačítko "Check".

Zobrazí se seznam chybových hlášení.
	X Pokud chcete hlášení potvrdit, vyberte příslušné hlášení a stiskněte tlačítko "Confirm".

Když není aktuálně zobrazeno chybové hlášení, zmizí žluté tlačítko "Check" (zkontrolovat).

Hlášení Příčina Opatření

Luxmeter, no calibration data available Luxmeter nebyl možná kalibrovaný. 	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

Lamp1 overtemperature Může být ucpaný/zablokovaný ventilační otvor. 	X Odstraňte zablokování ventilačního otvoru.

Lamp2 overtemperature Může být ucpaný/zablokovaný ventilační otvor. 	X Odstraňte zablokování ventilačního otvoru.

Lamp1 fan defective Je vadný ventilátor lampy 1. 	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

Lamp2 fan defective Je vadný ventilátor lampy 2. 	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

Lamp door is open Nejsou zavřená přístupová dvířka osvětlovací 
jednotky. 
Bliká tlačítko vypínače osvětlení.

	X Zavřete přístupová dvířka osvětlovací jednotky 
a zajistěte je knoflíkem.

Lamp1 defective Je vadná lampa 1. 	X Po skončení operace lampu 1 vyměňte.

Lamp2 defective Je vadná lampa 2. 	X Po skončení operace lampu 2 vyměňte.

Exhaust fan defective Je vadný výstupní ventilátor. 	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

Overtemperature in tower base Může být ucpaný/zablokovaný ventilační otvor. 	X Odstraňte zablokování ventilačního otvoru.

No lamp selected Přepínač volby lampy je v mezipoloze. 	X Přesuňte knoflík do platné polohy.

Držák optiky nebyl nalezen • Uvolněné připojení kabelu.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.

	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

CAN-handle left not found • Uvolněné připojení kabelu.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.

	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

CAN-handle right not found • Uvolněné připojení kabelu.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.

	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

Autofocus not found • Uvolněné připojení kabelu.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.

	X Obraťte se na zástupce společnosti Leica.

Nebyla nalezena řídicí jednotka kamery Kamera možná není zapnutá. 	X Zapněte kameru. 
Pokud chyba přetrvá, obraťte se na zástupce 
společnosti Leica.

Luxmeter defective error Fotodioda v držáku optiky může být vadná nebo 
není řádně zapojený světlovod.

	X Zapojte správně světlovodný kabel nebo se, 
pokud chyba přetrvá, obraťte zástupce 
společnosti Leica.
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14 Technické údaje
14.1 Elektrické parametry
Připojení napájení 
pro PROVIDO

800 VA 50/60 Hz
100–240 V~, 50/60 Hz

Třída ochrany Třída 1

14.2 Leica M530
14.2.1 Vlastnosti mikroskopu

Zvětšení zoom 6:1, elektrický

Objektiv / pracovní 
vzdálenost

225–600 mm, motorizovaný multifokální objektiv, 
spojitě nastavitelný; možnost ručního seřízení

Okuláry Široké okuláry pro osoby nosící brýle 
dioptrické nastavení 8,3×, 10× a 12,5× 
korekce ±5 dioptrií, 
nastavitelné očnice

Osvětlení Osvětlovací systém byl speciálně vyvinutý pro 
mikrochirurgické použití;  
Spojitě proměnné osvětlovací pole s Gaussovým 
rozdělením světla. 
Spojitě nastavitelný jas při konstantní barevné 
teplotě

AutoIris Vestavěný automatický poloměr světelného pole 
se synchronizovaným zoomem,  
s ručním překonáním a funkcí nulování

Hlavní osvětlení Vysoce jasná xenonová lampa 300 W, přes 
vláknový optický kabel

Nouzová lampa 75 W LED nebo 300 W xenonová výbojka 
s redundantní vysokonapěťovou částí 

BrightCare Plus Bezpečnostní funkce pro omezení jasu v závislosti 
na pracovní vzdálenosti
řízená vestavěným luxmetrem

SpeedSpot Pomůcka laserového zaměřování pro rychlé 
a přesné polohování mikroskopu
Laser Třída 2 
Vlnová délka 635 nm
Optický výkon < 1 mW

Jemné ostření Pro zadního asistenta

Zvětšovací člen 1,4×

Infračervené čidlo Pro dálkové ovládání Leica HD C100

14.2.2 Optické parametry

Zvětšení zoom
binokulárních nástavců 
s ohniskovou 
vzdáleností f162.66

Pracovní vzdálenost

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Okulár 8,3×
min. 1.60 114.5 0.80 230.4

max. 9.6 19.1 4.8 38.4

Okulár 10×
min. 1.92 109.3 0.96 219.9

max. 11.5 18.2 5.7 36.7

Okulár 12,5×
min. 2.40 88.5 1.19 178.0

max. 14.4 14.7 7.2 29.7

Zvětšení zoom
binokulárních nástavců 
s ohniskovou 
vzdáleností f170.0

Pracovní vzdálenost

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Okulár 8,3×
min. 1.68 109.4 0.83 220.2

max. 10.1 18.2 5.0 36.7

Okulár 10×
min. 2.01 104.4 1.0 210.2

max. 12.1 17.4 6.0 35.0

Okulár 12,5×
min. 2.51 84.5 1.25 170.1

max. 15.1 14.1 7.5 28.35

Mtot  Celkové zvětšení
FoV Zorné pole

Výše uvedené hodnoty jsou s tolerancí ±5 %

Binokulární 
nástavec

Ohnisková 
vzdálenost

Č. výrobku

Typ A f162.66 10448088

Typ B f170.0 10446797
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14.2.3 Volitelné příslušenství
Leica M530 s horní deskou

Horní deska Plný stereoobraz pro hlavního chirurga a zadního 
asistenta
Částečný stereoobraz pro bočního asistenta, 
levého nebo pravého
Volitelně: Rozhraní C-mount pro kameru

Leica M530 s IVA530

IVA530 Plný stereoobraz pro hlavního chirurga
Částečný stereoobraz pro bočního asistenta, 
levého nebo pravého
Rozhraní C-mount pro kameru

Leica M530 s ULT530

ULT530 Plný stereoobraz pro hlavního chirurga a zadního 
asistenta
Částečný stereoobraz pro bočního asistenta, 
levého nebo pravého
Volitelně: Integrovaná HD kamera (Leica HD C100)

Leica FL800 ULT ULT s funkcí Leica FL800

Leica FL560 pro 
M530

Modul filtru Leica FL560

14.2.4 Držák optiky Leica M530

Otáčení optiky ± 270°

Boční náklon 45° doleva / 45° doprava

Podélný náklon –30° / +95°

Vyvážení Osy A, B a C, všechny lze ručně korigovat

Brzdy 1 brzda pro osu A/B
1 brzda pro osu C

Indikátor Stavový indikátor LED pro fluorescenci
Stavový indikátor LED pro fluorescenci 
s nahráváním

Infračervené čidlo Pro dálkové ovládání externí kamery Leica HD C100

Leica M530 s IVA530

Integrovaný 
videoadaptér

Pro připojení externí videokamery s C-mount, 
nejlépe se snímačem velikosti 1/3"

FusionOptics Pro rozšíření hloubky pole 
Pro hlavního chirurga

Integrovaný otočný 
adaptér 360°

Pro binokulár hlavního chirurga

Boční asistent Volitelně vlevo nebo vpravo

Rozdělení světla 67 % pro chirurga
23 % pro bočního asistenta
10 % pro port C-mount

Leica M530 s ULT530

Integrovaná kamera 
pro viditelné světlo

Leica HD C100 s vestavěným CCD 1/3" (volitelně)

FusionOptics Pro rozšíření hloubky pole 
Pro hlavního chirurga a zadního asistenta

Ruční jemné ostření Pro zadního asistenta, ±5 D

Integrovaný otočný 
adaptér 360°

Pro binokulár hlavního chirurga a zadního 
asistenta

Rozdělení světla 50 % pro hlavního chirurga
Přepínatelný asistent:
buď 15 % pro bočního asistenta,
nebo 30 % pro zadního asistenta.

Velikost obrazu kamery s ohledem na zorné pole

•  Kamera pro 
viditelné světlo

Velikost obrazu kamery

Zorné pole

Zorné pole

Tento obrázek znázorňuje velikost obrazu kamery vzhledem 
k zornému poli pro vizuální videokameru. Mějte na paměti, 
že zorné pole není plně pokryto dokumentačním systémem.

Další informace naleznete v příslušných návodech k použití.
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14.3 Podlahový stativ PROVIDO
Typ Podlahový stativ s 6 elektromagnetickými brzdami

Základna 700 × 700 mm se čtyřmi otočnými kolečky 360° 
o průměru 126 mm a integrovanými brzdami

Vyvážení Ruční vyvážení na držáku mikroskopu a sklopném 
rameni

Řídicí jednotka 
pojízdného 
stativu

Nejnovější elektronické řízení pro trvalé řízení všech 
funkcí motoru a intenzity světla.  
Zabudovaná bezpečnostní funkce BrightCare Plus pro 
omezení jasu v závislosti na pracovní vzdálenosti. 
Volba nabídky na bázi jedinečného softwaru pro 
uživatelské konfigurace, s vestavěnou elektronickou 
autodiagnostikou a uživatelskou podporou. 

Stav řídicí 
jednotky

Softwarově nezávislá klávesa pro osvětlení. 
Indikátor pro hlavní/záložní osvětlení a režimy 
fluorescence. 
Otevřená architektura pro budoucí softwarový vývoj.

Světelný zdroj Jedna xenonová výbojka jako hlavní osvětlení s LED 
lampou jako záložním zdrojem.
Osvětlení s dvěma xenonovými výbojkami (volitelně).

Ovládací prvky Pistolová rukojeť s 10 funkcemi pro zvětšení, pracovní 
vzdálenost, tlačítkem "All Brakes" uvolnění 6 brzd, 
bočním knoflíkem uvolňujícím kombinace brzd, 
motorizovaným bočním náklonem (XY). Všechna 
tlačítka kromě "All Brakes" lze volně přiřazovat. 
Nožní přepínač.

Integrovaná 
dokumentace

Připraveno pro integraci videa, kamerového systému 
a digitálního záznamového systému.  
Otevřená architektura

Konektory Mnoho integrovaných konektorů pro video a přenos 
řídicích dat. Vnitřní napájení 12 V DC, 24 V AC 
a střídavé svorky

Držák monitoru 610 mm dlouhé flexibilní rameno s otáčením 180° 
a náklonem pro volitelný videomonitor

Materiály Pevná celokovová konstrukce

Lakovaný povrch Antimikrobiální nátěr

Minimální výška V parkovací poloze: 1 975 mm

Rozsah nosníku Max. 1 487 mm

Zatížení Max. 8,5 kg z adaptéru mikroskopu

Hmotnost Přibližně 350 kg bez zátěže

14.4 Okolní podmínky
Používání +10 °C až +40 °C 

+50 °F až +104 °F 
Relativní vlhkost 30–95 % 
Atmosférický tlak 800–1 060 mbar

Skladování –30 °C až +70 °C 
–86 °F až +158 °F 
Relativní vlhkost 10–100 % 
Atmosférický tlak 500–1 060 mbar

Transportní –30 °C až +70 °C 
–86 °F až +158 °F 
Relativní vlhkost 10 % až 100 % 
Atmosférický tlak 500 mbar až 1060 mbar

14.5 Elektromagnetická kompatibilita 
(EMC)

Vhodná prostředí pro tento přístroj

Nemocnice s výjimkou blízkých vysokofrekvenčních chirurgických 
přístrojů a vysokofrekvenčně odstíněné místnosti systému ME pro 
zobrazování magnetickou rezonancí, kde je vysoká intenzita 
elektromagnetického rušení.

Soulad s IEC 60601-1-2

Vyzařo-
vání

• CISPR 11, třída A, skupina 1
• Harmonické zkreslení dle IEC 61000-3-2 třída A
• Napěťové kolísání a blikání dle IEC 61000-3-3  

třída A, obr. 3-7
Odolnost • Elektrostatický výboj IEC 61000-4-2: 

CD +/– 8 kV, AD +/– 15 kV
• Zářivá elektromagnetická pole IEC 61000-4-3: 

80–2 700 MHz: 10 V/m
• Blízká bezdrátová pole IEC 61000-4-3: 

380–5 785 MHz: 9 V/m; 28 V/m
• Rychlé přechodové elektrické jevy 

a trsy IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Napájecí vedení

• Přepětí IEC 61000-4-5: 
± 1 kV mezi fázemi 
± 2 kV fáze proti zemi

• Vedené rušení indukované VF poli IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Magnetické pole jmenovité napájecí frekvence 
IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Poklesy a přerušení napětí IEC 61000-4-11: 
dle IEC 60601-1-2:2014
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14.6 Odpovídající standardy
Označení CE
• Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 

o zdravotnických prostředcích ve znění dodatků.
•  Klasifikace: Třída I podle přílohy IX pravidla 1 a pravidla 12 

směrnice o zdravotnických prostředcích.
•  Zdravotnické elektrické přístroje, Část 1: Obecně definováno pro 

bezpečnost IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 č. 60601-1:14 (2014).

•  Elektromagnetická kompatibilita  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Další aplikované harmonizované normy:  IEC 62366, IEC 60825-
1, EN 60825-1, IEC 62471, EN 62471.

• Zdravotnická divize společnosti Leica Microsystems (Schweiz) 
AG vlastní certifikáty systému managementu podle 
mezinárodní normy ISO 13485 týkající se řízení kvality 
a zajištění kvality.

14.7 Omezení použití
Mikroskop PROVIDO se smí používat jen v uzavřených prostorách 
a musí být umístěn na pevné podlaze.
Mikroskop PROVIDO není vhodný pro přejíždění přes prahy vyšší než 
20 mm. Pro přejíždění prahů vyšších než 20 mm chirurgickým 
mikroskopem lze použít klín (1), který je součástí balení. 

1

	X Umístěte klín (1) před práh.
	X Přemístěte chirurgický mikroskop přes práh v transportní poloze 

zatlačením za rukojeť.

POZOR

Poškození systému PROVIDO při přepravě.
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je vysunutý.
	X Při přemisťování stativu vždy nastavte přístroj PROVIDO 

do přepravní polohy.
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
	X Nikdy nepřemisťujte a nepohybujte systémem ve větším 

náklonu než 10°.
	X Nenaklánějte systém o více než 10°, mohl by se 

převrátit.
	X Přístroj PROVIDO přemisťujte vždy v přepravní poloze.
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14.8 Seznam hmotností konfigurací, které lze vyvážit
14.8.1 Leica M530 s horní deskou a 180° duálním stereoskopickým nástavcem
180° duální stereoskopický nástavec je namontován na Leica M530 
s rozdělovačem světelného svazku a 180° duálním stereoskopickým 
nástavcem.

1

2

3

4
1 Držák optiky
2 Horní deska
3 Rozdělovač světelného svazku
4 180° duální stereoskopický nástavec

1 boční asistent
vlevo nebo vpravo

1 videoadaptér
opačná strana než asistent

Nástavec 30°–150°

Nástavec 30°–150° Nástavec 0°–180°

 Stereoskopický
nástavec

Zvětšovací
člen

Nakloněný nástavec 

Nástavec 30°–150°

Rovný nástavec 

Nástavec 45° 

Zvětšovací videoadaptér

Vzdálený videoadaptér / 
ruční videoadaptér

Nakloněný nástavec Rovný nástavec Nástavec 45° 
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Zařízení PROVIDO sériové číslo ..................................        Max. zátěž držáku optiky mikroskopu: 8,5 kg

Zařízení M530 s horní deskou a 180° duálním stereoskopickým nástavcem Instalace

Č. výrobku Popis Komentář/omezení Hmotnost # Celkem

10448692 M Horní deska 0,22 kg                         .     

10446565 S Rozdělovač světelného svazku 70/30 % 0,40 kg                         .     

10446567 M 180° duální stereoskopický nástavec 0,98 kg                         .     

M Binokulární nástavec pro hlavního 
chirurga

Celkem musí být instalovány 4 nástavce.
Kvůli vyvážení systému může být třeba 
upravit orientaci nástavců.                         .    

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, 
typ II L

Doporučeno 0,81 kg
                        .     

10446587 S Rovný binokulární nástavec T, typ II 0,72 kg                         .    

10446618 S Nakloněný binokulární nástavec 45°, 
typ II

0,56 kg

10446574 S Nakloněný binokulární nástavec T, typ II 0,74 kg

10448668 O Zvětšovací člen 0,28 kg                         .   

M Binokulární nástavec pro zadního 
asistenta                         .     

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, 
typ II L

Doporučeno 0,81 kg
                        .     

10448088 S Otočný binokulární nástavec 0°-180° T, 
typ II

1,42 kg
                        .     

M Boční pozorování Pouze 1 kus, vlevo nebo vpravo, musí být 
na opačné straně než videoadaptér                         .     

10448597 S Stereoskopický nástavec 1,01 kg                         .     

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, 
typ II L

Doporučeno 0,81 kg

10446587 S Rovný binokulární nástavec T, typ II 0,72 kg

10446618 S Nakloněný binokulární nástavec 45°, 
typ II

0,56 kg

10446574 S Nakloněný binokulární nástavec T, typ II 0,74 kg

M Binokulární nástavec se stereo 
nástavcem

Jestliže je zvolen stereo nástavec
                        .    

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, 
typ II L

Doporučeno 0,81 kg
                        .    

10448028 S Okulár 10× 2 okuláry na jeden binokulární nástavec 0,10 kg                         .    

10448125 S Okulár 8,3× 0,10 kg                         .    

10443739 S Okulár 12,5× 0,10 kg                         .    

M = musí být, O = volitelně, S = výběr Pokračování na další stránce Zatížení                         .    
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Zařízení Leica M530 s horní deskou a ULT530 Instalace

Č. výrobku Popis Komentář/omezení Hmotnost # Celkem

M Videoadaptér Pouze 1 kus, vlevo nebo vpravo                         .    

10448215 S ZVA 0,74 kg

S MVA/RVA 0,40 kg

O Kamera Doporučeno: Leica HD C100 0,12 kg                         .    

O Laserový mikromanipulátor                         .    

O Filtr laseru 0–2 kusy, (hlavní, zadní, boční)                         .    

10446058 O Ochranné sklo 0,02 kg                         .    

Zatížení z předchozí stránky                         .    

M = musí být, O = volitelně, S = výběr
Celkem
Zatížení                         .    
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14.8.2 Leica M530 s IVA530

1

2

1 Leica s IVA530
2 Držák optiky

UPOZORNĚNÍ

Zničení optiky IVA530.
	X Nepoužívejte zoomovací videoadaptér v kombinaci 

s Leica M530 s IVA530.

1 nebo 2 boční asistenti, 
přepínatelné – pouze jeden aktivní 

Kamera

Zvětšovací 
člen

Nástavec 0°–180°

Stereoskopický nástavec

Nakloněný nástavec 

Nástavec 30°–150°

Rovný nástavec 

Nástavec 45° 

Nástavec 30°–150°Nakloněný 
nástavec 

Rovný nástavec Nástavec 45° 
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 Zařízení PROVIDO sériové číslo ..................................        Max. zátěž držáku optiky mikroskopu: 8,5 kg

Vybaveno Leica M530 s IVA530 Instalace

Č. výrobku Popis Komentář/omezení Hmotnost # Celkem

10448691 M IVA530 0,82 kg                         .     

M Binokulární nástavec pro 
hlavního chirurga

Kvůli vyvážení systému může být třeba 
upravit orientaci nástavců.                         .    

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-
150° T, typ II L

Doporučeno 0,81 kg
                        .     

10448088 S Otočný binokulární nástavec 
0°-180° T, typ II

1,42 kg
                        .    

10446587 S Rovný binokulární nástavec T, 
typ II 

0,72 kg

10446618 S Nakloněný binokulární nástavec 
45°, typ II

0,56 kg

10446574 S Nakloněný binokulární nástavec 
T, typ II

0,74 kg

10448668 O Zvětšovací člen 0,28 kg                         .    

1×M
1×O

Boční pozorování Pouze při pozorování zleva nebo zprava 
lze získat osvětlení současně (přepínač)                         .     

10448597 S Stereoskopický nástavec 1,01 kg                         .     

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-
150° T, typ II L

Doporučeno 0,81 kg

10446587 S Rovný binokulární nástavec T, 
typ II 

0,72 kg

10446618 S Nakloněný binokulární nástavec 
45°, typ II

0,56 kg

10446574 S Nakloněný binokulární nástavec 
T, typ II

0,74 kg

M Binokulární nástavec se stereo 
nástavcem

Jestliže je zvolen stereo nástavec
                        .    

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-
150° T, typ II L

Doporučeno 0,81 kg
                        .    

10448028 S Okulár 10× 2 okuláry na jeden binokulární nástavec 0,10 kg                         .    

10448125 S Okulár 8,3× 0,10 kg                         .    

10443739 S Okulár 12,5× 0,10 kg                         .    

O Kamera Max. 1 kamera                         .    

S Kamera s C-mount Doporučeno: Leica HD C100 0,12 kg                         .    

O Laserový mikromanipulátor                         .    

O Filtr laseru 0–3 kusy, (hlavní, boční)                         .    

10446058 O Ochranné sklo 0,22 kg                         .    

M = musí být, O = volitelně, S = výběr Celkové 
zatížení                         .    



Technické údaje

66 PROVIDO Ref. 10732418 / verze 04  PROVIDO Ref. 10732418 / verze 04 67

14.8.3 Leica M530 s ULT530 nebo Leica FL800 ULT a Leica FL560

1 1

32

1 Držák optiky
2 ULT530 nebo Leica FL800 ULT 
3 ULT530 v kombinaci s Leica FL560

UPOZORNĚNÍ

Zničení optiky ULT530.
	X Nepoužívejte žádný videoadaptér v kombinaci s ULT530.

Volitelně: Boční asistent

Zvětšovací
člen Nástavec 30°–150° Nástavec 0°–180°

Ergonomický klínový podstavec *)

Stereoskopický nástavec

Nakloněný nástavec 

Nástavec 30°–150°

Rovný nástavec 

Nástavec 45° 

Nástavec 30°–150°Nakloněný nástavec Rovný nástavec Nástavec 45° 

 
*) Ergo Wedge (10448429) lze instalovat pod nástavec 0°–180°, ale není to nutné
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Zařízení PROVIDO sériové číslo ..................................        Max. zátěž držáku optiky mikroskopu: 8,5 kg

Zařízení Leica M530 s ULT530 nebo s Leica FL800 ULT Instalace

Č. výrobku Popis Komentář/omezení Hmotnost # Celkem

M Rozhraní ULT530               .     

10449022 S ULT530 1,64 kg               .    

10448795 S Leica FL560 0,47 kg               .    

10449023 S Leica FL800 ULT 1,76 kg               .    

M Binokulární nástavec pro hlavního chirurga Kvůli vyvážení systému může být třeba 
upravit orientaci nástavců.

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, typ II L Doporučeno 0,81 kg               .    

10448088 S Otočný binokulární nástavec 0°-180° T, typ II Nedoporučuje se (vinětace) 1,42 kg               .    

M Binokulární nástavec pro zadního asistenta

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, typ II L Doporučeno 0,81 kg               .    

10448088 S Otočný binokulární nástavec 0°-180° T, typ II 1,42 kg               .    

10448429 O Ergo Wedge 0,4 kg               .    

O Boční pozorování 0 nebo 1 boční asistent

10448597 S Stereoskopický nástavec 1,01 kg               .    

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, typ II L Doporučeno 0,81 kg               .     

10446587 S Rovný binokulární nástavec T, typ II 0,72 kg               .    

10446618 S Nakloněný binokulární nástavec 45°, typ II 0,56 kg               .    

10446574 S Nakloněný binokulární nástavec T, typ II 0,74 kg               .    

M Binokulární nástavec se stereo nástavcem Jestliže je zvolen stereo nástavec

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, typ II L Doporučeno 0,81 kg               .    

10448668 O Zvětšovací člen Pouze 1 kus, pouze hlavní chirurg a pouze 
s binokulárním nástavcem 30°–150° 
(vinětace)

0,28 kg

              .    

10446797 S Otočný binokulární nástavec 30°-150° T, typ II L Doporučeno 0,81 kg               .    

10446587 S Rovný binokulární nástavec T, typ II 0,72 kg               .    

10446618 S Nakloněný binokulární nástavec 45°, typ II 0,56 kg               .    

10446574 S Nakloněný binokulární nástavec T, typ II 0,74 kg               .    

10449016 O Leica HD C100

O Laserový mikromanipulátor

O Filtr laseru 0–4 kusy, (hlavní, zadní, boční)

10448028 O Okulár 10× 2 okuláry na jeden binokulární nástavec 0,10 kg               .    

10448125 O Okulár 8,3× 0,10 kg               .    

10443739 O Okulár 12,5× 0,10 kg               .    

M = musí být, O = volitelně, S = výběr Pokračování na další stránce Zatí-
žení
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Vybaveno Leica M530 s ULT530 Instalace

Č. výrobku Popis Komentář/omezení Hmotnost # Celkem

10446058 O Ochranné sklo 0,02 kg                         .    

O Laserový mikromanipulátor                         .    

O Filtr laseru 0–4 kusy, (hlavní, zadní, boční)                         .    

10448028 S Okulár 10× 2 okuláry na jeden binokulární 
nástavec

0,10 kg                         .    

10448125 S Okulár 8,3× 0,10 kg                         .    

10443739 S Okulár 12,5× 0,10 kg                         .    

10446058 O Ochranné sklo 0,02 kg                         .    

Zatížení z předchozí stránky                         .    

M = musí být, O = volitelně, S = výběr
Celkem
Zatížení                         .    

UPOZORNĚNÍ

Zničení optiky ULT530.
	X Nepoužívejte zoomovací videoadaptér v kombinaci 

s Leica M530 s ULT530.
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14.9 Rozměrové výkresy
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15 Příloha
15.1 Kontrolní seznam před operací

Pacient  .......................................................................................................................................................................................

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

Datum  .......................................................................................................................................................................................

Krok Postup Detaily Zkontroloval/podpis

1 Čištění optického příslušenství 	X Zkontrolujte čistotu nástavců, okulárů a dokumentačního 
příslušenství (pokud se používá).
	X Odstraňte prach a nečistoty.

2 Instalace příslušenství 	X Zamkněte PROVIDO na místě a instalujte zařízení na mikroskop 
tak, aby byl připraven k použití (viz strana  24).
	X Nastavte požadovanou polohu rukojetí.
	X Používáte-li nožní přepínač, připojte jej.
	X Zkontrolujte obraz kamery na monitoru a podle potřeby ho 

vylaďte.
	X Zkontrolujte veškeré vybavení, jestli je ve správné poloze 

(všechny kryty namontované a uzavřené).

3 Kontrola nastavení nástavců 	X Zkontrolujte nastavení nástavce a okulárů pro zvoleného 
uživatele.

4 Kontrola funkce 	X Zkontrolujte připojení světlovodného kabelu k držáku optiky.
	X Připojte napájecí kabel.
	X Zapněte mikroskop.
	X Zapněte na řídicí jednotce osvětlení.
	X Nechejte osvětlení zapnuté alespoň 5 minut.
	X Zkontrolujte historii lampy a přesvědčte se, jestli je zbývající 

životnost dostatečná pro plánovaný operační zákrok.
	X Před operací vyměňte vadné výbojky.
	X Otestujte všechny funkce na rukojetích a nožním spínači.
	X V řídicí jednotce zkontrolujte nastavení pro zvoleného uživatele.

5 Vyvážení 	X Vyvažte PROVIDO (viz strana 13).
	X Stiskněte tlačítko "All Brakes" na rukojeti a zkontrolujte vyvážení.

6 Sterilita 	X Sterilní díly a sterilní rouška, pokud se používají (viz strana 29).
	X Zopakujte vyvážení.

7 Nastavení polohy na operačním 
stole

	X Umístěte PROVIDO dle požadavků v přepravní poloze 
k operačnímu stolu a po nastavení polohy zamkněte nožní brzdu 
(viz strana 27).
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