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Takk for at du valgte et operasjonsmikroskop fra Leica, PROVIDO.
Under utviklingen av systemene våre har vi lagt stor vekt på enkel og selv
forklarende betjening. Likevel anbefaler vi deg å lese nøye gjennom denne 
bruksanvisningen for å kunne utnytte alle fordelene med det nye operasjons
mikroskopet.
Du finner verdifull informasjon om Leica Microsystems produkter og tjenester, 
samt adressen til nærmeste Leicaforhandler, på hjemmesiden vår: 

www.leicamicrosystems.com

Takk for at du valgte våre produkter. Vi håper du får glede av kvaliteten og 
 prestasjonene til operasjonsmikroskopet fra Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
MaxSchmidheinyStrasse 201 CH9435 Heerbrugg
Tlf.: +41 71 726 3333
Faks: +41 71 726 3334

Ansvarsfraskrivelse
Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Informasjonen i denne bruksanvisningen er direkte relatert til bruk av utstyret. 
Medisinske avgjørelser er behandlende leges ansvar.
Leica Microsystems har gjort sitt ytterste for å lage en komplett og forståelig 
bruksanvisning som belyser produktets viktigste bruksområder. Ta kontakt med  
din lokale Leicaforhandler for ytterligere informasjon om bruken av produktet.
Du må ikke bruke et medisinsk produkt fra Leica Microsystems uten å ha full 
 forståelse av produktets bruk og ytelse.

Ansvar
Se våre generelle salgsvilkår og betingelser for informasjon om ansvarsområdet 
vårt. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen begrenser forpliktelsene våre uten at 
det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, og ingenting utelukker forpliktelser 
som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lovgivning.
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1 Innledning
1.1 Om denne bruksanvisningen
Denne bruksanvisningen beskriver operasjonsmikroskopene 
PROVIDO.

I tillegg til informasjon om bruken av apparatene  
gir bruksanvisningen viktig sikkerhetsinformasjon  
(se kapittelet "Sikkerhetsmerknader").

	X Les bruksanvisningen nøye før du bruker produktet.

1.2 Symboler i bruksanvisningen
Symbolene som brukes i bruksanvisningen, har følgende betydning:

Symbol Varselord Betydning

Advarsel Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk, som kan resultere i alvorlige 
personskader eller død. 

Forsiktig Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk. som kan resultere i mindre 
eller moderate personskader. 

Merk Angir en potensielt farlig situasjon eller 
feilaktig bruk, som kan resultere i 
betydelige materielle, økonomiske og 
miljømessige skader.

Nyttig informasjon som hjelper brukeren  
å bruke produktet riktig og effektivt. 

	X  Nødvendig handling. Dette symbolet betyr 
at du må utføre en spesiell handling eller 
en serie med handlinger.

Teknisk dokumentasjon og monteringsanvisning

Den tekniske dokumentasjonen er del av dokumentet 
"Monteringsanvisning".

1.3 Valgfrie produktegenskaper
Ulike produktegenskaper og tilbehør er tilgjengelig som 
ekstrautstyr. Tilgjengeligheten varierer fra land til land,  
og er underlagt lokale forskrifter. Ta kontakt med din lokale 
forhandler for informasjon om tilgjengelighet.

2 Produktidentifikasjon
Modell og serienummeret for produktet finnes på 
identifikasjonsetiketten nederst på horisontalarmen. 
	X Skriv disse opplysningene i bruksanvisningen, og oppgi  

dem alltid når du kontakter oss eller serviceverkstedet med 
spørsmål. 

Type Serienr.

 
...

 
...
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3 Sikkerhetsmerknader
Operasjonsmikroskopet PROVIDO har toppmoderne teknologi. 
Likevel kan det oppstå visse farer under bruk. 
	X Følg derfor alltid anvisningene i bruksanvisningen, særlig 

sikkerhetsmerknadene.

3.1 Tiltenkt bruk
• Operasjonsmikroskopet PROVIDO er et optisk instrument som 

gjør objekter mer synlige ved hjelp av forstørrelse og belysning. 
Det kan brukes til observasjon og dokumentasjon og til 
medisinsk behandling.

• Operasjonsmikroskopet PROVIDO er underlagt bestemte 
forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet. 

• Både bærbart, mobilt og stasjonært HFkommunikasjonsutstyr 
kan påvirke virkemåten til operasjonsmikroskopet PROVIDO 
negativt.

• PROVIDO er kun tiltenkt profesjonell bruk.

3.2 Indikasjoner
• Operasjonsmikroskopet PROVIDO brukes primært til 

nevrokirurgi, øre, nese og halskirurgi, ryggradskirurgi, 
tannkirurgi og PRSkirurgi på sykehus, klinikker eller andre 
medisinske institusjoner.

• Operasjonsmikroskopet PROVIDO skal bare brukes i lukkede  
rom og på et solid gulv.

• Denne brukerhåndboken er ment for leger, sykepleiere og  
annet medisinsk og teknisk personale som klargjør, bruker  
og vedlikeholder apparatet. Det er eierens/operatørens ansvar  
å lære opp alle som skal bruke apparatet.

ADVARSEL

Fare for øyeskade.
	X Ikke bruk PROVIDO innen oftalmologi.

3.3 Kontraindikasjoner
Ikke bruk PROVIDO innen oftalmologi.

3.4 Merknader for ansvarshavende
	X Sørg for at det bare er kvalifisert personale som arbeider med 

operasjonsmikroskopet PROVIDO.
	X Sørg for at bruksanvisningen alltid er tilgjengelig i nærheten av 

operasjonsmikroskopet PROVIDO.
	X Kontroller regelmessig at personalet arbeider i henhold til 

sikkerhetskravene.

	X Gi nye brukere omfattende opplæring, og forklar betydningen 
av varselskilter og varseltekster.
	X Fordel ansvaret for idriftsetting, drift og vedlikehold. Se til at 

dette overholdes.
	X Operasjonsmikroskopet PROVIDO skal kun brukes når det er 

feilfritt.
	X Produktmangler som kan føre til personskader eller andre 

skader, skal rapporteres umiddelbart til Leicaforhandleren  
eller Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
9435 Heerbrugg, Sveits. 
	X Hvis du bruker tilbehør fra andre produsenter sammen med 

operasjonsmikroskopet PROVIDO, skal du forvisse deg om at 
produsentene bekrefter at kombinasjonen er trygg. Følg 
instruksene i bruksanvisningen for dette tilbehøret.

• Endringer og service på operasjonsmikroskopet PROVIDO skal 
bare utføres av teknikere med uttrykkelig autorisasjon fra Leica. 

• Det skal kun brukes originaldeler fra Leica når produktet 
vedlikeholdes.

• Etter service eller tekniske endringer skal apparatet stilles inn 
på nytt i samsvar med våre tekniske spesifikasjoner.

• Leica Microsystems fraskriver seg ethvert ansvar hvis 
uautoriserte personer utfører endringer eller service på 
apparatet, hvis apparatet vedlikeholdes feil (med mindre 
vedlikeholdet ble utført av oss), eller hvis apparatet  
håndteres feil.

• Operasjonsmikroskopets effekt på andre apparater har blitt 
testet som spesifisert i EN 6060112. Systemet besto strålings 
og interferensstabilitetstesten. Vanlige forholdsregler og 
sikkerhetstiltak elektromagnetisk stråling og annen stråling 
skal overholdes.

• De elektriske installasjonene i bygningen skal overholde 
nasjonale standarder. Det anbefales å montere en jordfeilbryter 
(jordfeilvern).

• I likhet med alle andre maskiner i operasjonssalen kan også 
dette systemet svikte. Leica Microsystems (Schweiz) AG 
anbefaler derfor at et reservesystem holdes i beredskap under 
operasjonen.

• Bruk bare den medfølgende strømledningen.
• Strømledningen må ha en beskyttende leder og være uskadd.
• Strømnettkabelen må være mekanisk sikret med 

"strøminngangskontakten" for å forhindre utilsiktet frakobling.
• Bærbart RFkommunikasjonsutstyr (inkludert eksternt utstyr 

som antennekabler og eksterne antenner) skal ikke brukes 
nærmere enn 30 cm fra Leica PROVIDO, inkludert kabler 
spesifisert av produsenten. Ellers kan dette føre til dårligere 
ytelse fra apparatet.
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Merk:
Utslippsegenskapene til dette utstyret gjør det egnet for bruk  
i industriområder og sykehus (CISPR 11 klasse A). Hvis det brukes  
i et boligområde (der vanligvis CISPR 11 klasse B er nødvendig),  
kan ikke dette utstyret gi tilstrekkelig beskyttelse for radio
frekvente kommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje 
iverksette forebyggende tiltak, for eksempel flytte eller forandre 
retningen på utstyret.

3.5 Merknader for brukeren
	X Følg instruksjonene som beskrives i dette dokumentet.
	X Følg instruksjonene fra arbeidsgiver når det gjelder 

organiseringen av arbeidet og arbeidssikkerhet.

3.6 Farer ved bruk

ADVARSEL

Fare for skade på grunn av PROVIDO som beveger seg 
nedover.
	X Utskiftning/montering eller avbalansering må aldri 

utføres over operasjonsfeltet.
	X Balanser alltid PROVIDO etter at du har skiftet utstyr.

ADVARSEL

Fare for velt hvis lasten overskrider tillatte last!
	X Maks. 8,5 kg kan lastes på grensesnittet på mikroskopet.

ADVARSEL

Fare for øyeskade.
	X Ikke bruk PROVIDO innen oftalmologi.

ADVARSEL

Fare for skade på grunn av:
• ukontrollert sidebevegelse av armsystemet
• vipping av stativet
• føtter med lette sko kan bli sittende fast under rammen 

på understellet
	X Operasjonsmikroskopet PROVIDO skal alltid settes i 

transportstilling under transport. 
	X Stativet skal aldri flyttes når det er utstrakt. 
	X Rull aldri over kabler som ligger på gulvet. 
	X Operasjonsmikroskopet PROVIDO skal alltid skyves i 

håndlisten, aldri trekkes.
	X Kontroller at bevegelsesområdet er tomt.

ADVARSEL

Fare for personskade når operasjonsmikroskopet beveger 
seg nedover!
	X Lås alltid parallellogrammet:

• når mikroskopet transporteres
• når utstyr byttes

ADVARSEL

Fare for øyeskade på grunn av mulig farlig optisk infrarød 
stråling og UV-stråling.
	X Ikke se på operasjonslampen.
	X Minimer eksponering av øyne og hud.
	X Bruk egnet skjerming.

ADVARSEL

Fare for personskade når operasjonsmikroskopet beveger 
seg nedover.
	X Fullfør alle forberedelser og justeringer av stativet før 

operasjonen. 
	X Ikke skift tilbehør eller prøv å balansere mikroskopet  

når det befinner seg over operasjonsfeltet.
	X Lås alltid PROVIDO operasjonsmikroskopet før du skifter 

tilbehør. 
	X Balanser PROVIDO etter at du har skiftet utstyr. 
	X Ikke slipp bremsene når apparatet er i ubalanse. 
	X Før du skifter utstyr under operasjonen, skal du først 

svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.
	X Utfør aldri justeringsbalanseringen over pasienten.
	X Under forberedelsen av systemet før operasjonen skal 

du kontrollere at alle deler og kabler har riktig 
plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig 
festet eller er dårlig tilkoblet, kan føre til farlige 
situasjoner og systemsvikt.

ADVARSEL

Infeksjonsfare.
	X Bruk alltid operasjonsmikroskopet PROVIDO med sterile 

betjeningselementer og en steril hette.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt.
	X Operasjonsmikroskopet PROVIDO skal bare kobles til en 

jordet stikkontakt.
	X Systemet skal bare brukes med alt utstyr i riktig posisjon 

(alle deksler montert, dører lukket).
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ADVARSEL

Fare for øyeskade på grunn av mulig farlig optisk infrarød 
stråling og UV-stråling.
	X Ikke se på operasjonslampen.
	X Minimer eksponering av øyne og hud.
	X Bruk egnet skjerming.

ADVARSEL

Fare for brannskade under ørekirurgi.
	X Bruk den laveste behagelige lysintensiteten.
	X Juster synsfeltet så det stemmer overens med 

operasjonsfeltet.
	X Skyll såret ofte.
	X Dekk til utsatte deler av øremuslingen med en fuktig 

kirurgisk svamp.

ADVARSEL

Fare for øyeskade.
Når brennvidden er kort, kan lyskilden til belysningsenheten 
være for sterk for pasienten og den opererende legen.
	X Start med lyskilden justert ned til minimum, og drei 

sakte oppover til den opererende legen har et bilde med 
optimal belysning.

ADVARSEL

Feil arbeidsavstand kan føre til alvorlige vevsskader.
	X Under arbeid med laser skal mikroskopets 

arbeidsavstand alltid stilles inn og låses på 
laseravstanden.
	X Ikke juster dreiebryteren for manuell innstilling av 

arbeidsavstanden mens du bruker laseren.

ADVARSEL

Svikt i arbeidsavstandsmotoren kan sette pasienten i fare.
	X Hvis arbeidsavstandsmotoren svikter, stilles 

arbeidsavstanden inn manuelt.

ADVARSEL

Fare for øyeskade på grunn av laserstråling.
	X Rett aldri laseren mot øynene, verken direkte eller 

indirekte via reflekterende flater.
	X Rett aldri laseren mot pasientens øyne.
	X Ikke se inn i laserstrålen.

ADVARSEL

Svikt i forstørrelsesmotoren kan sette pasienten i fare.
	X Hvis forstørrelsesmotoren svikter, stilles forstørrelsen 

inn manuelt.

FORSIKTIG

Operasjonsmikroskopet kan bevege seg av seg selv.
	X  Fotbremsen skal alltid være låst, unntatt under 

transport.

FORSIKTIG

Skade på operasjonsmikroskopet PROVIDO på grunn av 
ukontrollert vipping.
	X Hold fast i håndtaket når bremsen frigjøres.

FORSIKTIG

Skade på operasjonsmikroskopet PROVIDO under transport.
	X Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand.
	X Alltid bytt til transportposisjon før PROVIDOstativet 

flyttes.
	X Rull aldri over kabler som ligger på gulvet.
	X Ikke kjør på ramper med en helling ≥ 10°.
	X Ikke transporter eller oppbevar systemet i områder med 

en elevasjonsvinkel på mer enn 10°.
	X Ikke vipp systemet mer enn 10°. Det kan velte.
	X Bare flytt PROVIDO i transportposisjon.

FORSIKTIG

Skade på operasjonsmikroskopet PROVIDO på grunn av 
ukontrollert vipping.
	X Hold fast i håndtakene før du trykker på ALLFREE

knappen.
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FORSIKTIG

Fare for skader på operasjonsmikroskopet på grunn av 
ukontrollert velt!
	X Hold godt tak i håndtakene før du utløser funksjonen 

"All Brakes".

FORSIKTIG

Infeksjonsfare.
	X Sørg for å ha tilstrekkelig plass rundt stativet, så du 

unngår å berøre den sterile hetten med ikkesterile 
deler.

FORSIKTIG

Fare for materiell skade.
	X Før du løfter mikroskopet, må du kontrollere at området 

over stativet er tomt for å unngå kollisjoner med 
ORlamper, tak osv.
	X Kontroller at bevegelsesområdet er tomt før du flytter 

armen med monitoren.
	X Deler av stativet kan kollidere med taket, veggen eller 

annet utstyr i rommet. Kontroller at bevegelsesområdet 
er tomt før du flytter mikroskopet eller stativet.
	X Operasjonsmikroskopet skal bare flyttes når alle 

bremsene er frigjort.

FORSIKTIG

Fare for overoppheting av systemet.
Tildekking av luftinntaket kan føre til en kontrollert 
avstenging av systemet på grunn av overoppheting.
	X Sørg for at luftinntaket alltid holdes åpent.

FORSIKTIG

Hvis feltdiameteren er større enn synsfeltet og 
lysintensiteten er for høy, kan det oppstå ukontrollert 
vevsoppvarming utenfor området som er synlig gjennom 
mikroskopet.
	X Sett ikke lysintensiteten for høyt.

FORSIKTIG

Forstørrelsesmotoren kan bli ødelagt!
	X Forstørrelsen skal bare reguleres manuelt hvis 

forstørrelsesmotoren er defekt.

FORSIKTIG

Arbeidsavstandsmotoren kan bli ødelagt.
	X Arbeidsavstanden skal bare reguleres manuelt hvis 

arbeidsavstandsmotoren er defekt.

FORSIKTIG

Skader på berøringspanelet.
	X Berøringspanelet skal bare betjenes med fingrene. 

Ikke bruk harde, skarpe eller spisse gjenstander av tre, 
metall eller plast.
	X Ikke rengjør berøringspanelet med rengjøringsmiddel 

som inneholder slipende stoffer. Disse stoffene kan lage 
riper i overflaten slik at den blir matt.

FORSIKTIG

Pasienten utsettes for fare på grunn av endringer i 
brukerinnstillingene.
	X Du skal aldri endre konfigurasjonsinnstillingene eller 

redigere brukerlisten under en operasjon.
	X Under forberedelsen av systemet før operasjonen  

skal du kontrollere at alle deler og kabler har riktig 
plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig 
festet eller er dårlig tilkoblet, kan føre til farlige 
situasjoner og systemsvikt.

FORSIKTIG

Fare for forbrenning. Lampeinnsatsen blir svært varm.
	X Kontroller at lampeinnsatsen er avkjølt før lampen 

skiftes.
	X Ikke berør den varme lampeinnsatsen.

FORSIKTIG

Skade på operasjonsmikroskopet PROVIDO under transport!
	X Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand.
	X Rull aldri over kabler som ligger på gulvet.
	X Ikke transporter eller oppbevar systemet i områder med 

en elevasjonsvinkel på mer enn 10°.
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FORSIKTIG

Skade på huset til stativet eller på berøringspanelet til 
styreenheten!
Hvis optikkholderen beveges inn i transportstilling eller fra 
transportstilling til arbeidsstilling:
	X Pass på at transportlåsen er låst.

FORSIKTIG

Skade på annet medisinsk utstyr eller skade på personell.
	X Vær oppmerksom på skjermbevegelsen når tårnet 

roteres. Skjermen beveger seg sammen med tårnet  
og kan kollidere med annet medisinsk utstyr eller 
personell.

FORSIKTIG

Fare for materiell skade.
	X Operasjonsmikroskopet skal bare flyttes når alle 

bremsene er frigjort.
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3.7 Skilting og merking

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

24

26

25 19

1014

Opptakssystem (valgfritt) – 
se kapittel 10 

Skjermarm (valgfri) –  
se kapittel 10 
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1 Fareskilt for 
klemfare

2

   

Åpen

3

   

Lukket

4 LAMP 2

5 Faretegn for varm 
flate

6

7 LAMP 1

8
max. 8.5 kg (18.74 lb) Maks. belastning for 

optikkholder 

9
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Jordingsetikett 
(bare USA og 
Canada)
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12 METetikett

13 Obligatorisk 
etikett – les 
bruksanvisningen
nøye før du bruker 
produktet.
Nettadresse til 
elektronisk  
versjon av 
bruksanvisningen.
Medisinsk utstyr

14 Potensialutjevning

15

 

Laseretikett

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.

Advarsel om 
xenonlysutslipp

18 Systemvektetikett
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19 REF
SN

a
b

Fabrikasjonsetikett
a referanse

nummer
b serienummer

20 ANVISA 
registrerings
nummer  
(bare Brasil)

21

OCP 0004

INMETROetikett 
(bare Brasil)

22 Etikett på 
lampebryter

23 Lampe av/på

24 LANetikett (Local 
Area Network) 
(valgfritt)

25 UDIetikett

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

Produksjonsidentifikasjonskode (PI)
Serienummer
Produksjonsdato

GS1-datamatrisekode
Utstyrsidentifikasjonskode (DI)

26
max. 11.5 kg (25.35 lbs)

Maks. belastning for 
skjermarm (plassert 
på valgfri plate for 
skjermmontering)

27 Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Advarsel, kun 
opplært personale
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4 Utforming
4.1 PROVIDO-stativ

1 Leddarm (også kalt parallellogram)
2 XYkobling (ekstrautstyr)
3 Csleide 
4 Håndtak
5 Leica M530 optikkholder
6 Tuber
7 Videoskjerm (ekstrautstyr) 
8 Understell
9 Håndlist 
10 Dokumentasjonssystem (ekstrautstyr)
11 Styreenhet
12 Kameraets styreenhet (ekstrautstyr)
13 Horisontalarm
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4.2 Leica M530 optikkholdere
4.2.1 Leica M530 med topplate

• Standard optikkholder

4.2.2 Leica M530 med IVA530

• Optikkholder med integrert Cmount videoadapter for 
montering av kamera

• Assistentgrensesnitt, kan kobles til enten venstre eller høyre 
side

4.2.3 Leica M530 med ULT530

• Optikkholder med integrert kamera for synlig lys 
Leica HD C100 (ekstrautstyr)

• Grensesnitt for assistenter, enten til venstre og høyre side  
eller på baksiden

• Grensesnitt for hovedkirurg og bakre assistent, 360° roterbar 
begge veier

• Grensesnitt for bakre assistent med finfokusknapp

Valgfritt tilbehør til optikkholderen og dets funksjoner  
er beskrevet i den tilhørende brukerhåndbøken.
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5 Funksjoner
5.1 Balanseringssystem
Med et balansert PROVIDO kan du bevege optikkholderne i alle 
posisjoner uten at utstyret vipper eller faller ned. 
Når mikroskopet er balansert, trenger alle bevegelsene bare litt 
kraft under operasjonen.

5.1.1 Balansere PROVIDO

ADVARSEL

Fare for dødelig elektrisk støt!
	X PROVIDO skal alltid kobles til jordet stikkontakt.

	X Koble apparatet til strømnettet.

Montere tilbehøret

ADVARSEL

Fare for skade på grunn av PROVIDO som beveger seg 
nedover.
	X Utskiftning/montering eller avbalansering må aldri 

utføres over operasjonsfeltet.
	X Balanser alltid PROVIDO etter at du har skiftet utstyr.

ADVARSEL

Fare for velt hvis lasten overskrider tillatte last!
	X Maks. 8,5 kg kan lastes på grensesnittet på mikroskopet.

	X Monter nødvendig tilbehør på PROVIDO (se side 25).
	X Slå på hovedbryteren (2) på styreenheten.  

Lampen på hovedbryteren lyser.

�

�

Balansere PROVIDO

I A og Bbalanseringsområdet kan det hende at bestemt 
utstyr ikke kan balanseres.
Under tekniske data finner du en liste med konfigurasjoner 
som kan balanseres (se side 62).

	X Sett tubene i operasjonsstilling (binokulartubus, 
observatørfeste, videozoomtubus).
	X Trykk på knappen "Balance Support“ på berøringspanelet (1).
	X Trykk på knappen "Confirm" når følgende melding vises på 

berøringspanelet (1).

Sett PROVIDO vannrett.
	X Trykk på tasten "C Free“.

Tasten lyser grønt.

	X Trykk på ALLFREEknappen.
Cbremsen er åpen.
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PROVIDO vipper til venstre:
	X Drei rattet C (1) med klokken til PROVIDO har likevekt når 

bremsene er løsnet.
PROVIDO vipper til høyre:
	X Drei rattet C (1) mot klokken til PROVIDO har likevekt når 

bremsene er løsnet.

�

	X Trykk på tasten "AB Free“.
Tasten lyser grønt.
Trykk på ALLFREEknappen.
ABbremsen er åpen.
PROVIDO vipper bakover:
	X Drei rattet A (3) mot klokken til PROVIDO har likevekt  

når bremsene er løsnet.
Vipp PROVIDO 90°.

PROVIDO vipper forover:
	X Drei rattet B (2) mot klokken til PROVIDO har likevekt når 

bremsene er løsnet.
PROVIDO vipper bakover:
	X Drei rattet B (2) med klokken til PROVIDO har likevekt når 

bremsene er løsnet.
	X Sett PROVIDO tilbake i vannrett arbeidsposisjon.

For å unngå plutselig helning når bremsene løsnes, 
anbefaler vi å holde håndtaket og sakte slippe det.

�

�

Juster rattet C (1) til mikroskopholderen er balansert.
	X Trykk på tasten "D Free“.

Tasten lyser grønt.
	X Hold mikroskopet fast.
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Trekk i låsespaken (4) og vri den til vannrett posisjon.
Transportlåsen er løsnet.
	X Trykk på ALLFREEknappen.

Dbremsen er åpen.
	X Kontroller om mikroskopet beveger seg av seg selv med 

leddarmen i horisontal posisjon.
Mikroskopet synker nedover:
Drei rattet (5) med klokken.
Mikroskopet beveger seg oppover:
	X Juster dreieknappen (5) mot klokken.
	X Trykk på knappen "Balancing completed" når det er oppnådd en 

likevekt der mikroskopet ikke beveger seg opp eller ned av seg 
selv.

Systemet er avbalansert.

�

�

	X Hvis rattet (5) ikke enkelt kan dreies, holder du 
leddarmen høyere eller lavere i en posisjon der rattet 
kan dreies enkelt.

5.2 Bremser
PROVIDO har seks elektromagnetiske bremser, som stopper 
bevegelsene til stativet og operasjonsmikroskopet.

1

2

3
4

5

6

1 Horisontalt ved søyle
2 Horisontalt i front
3 Opp/ned i parallellogram
4 I dreieleddet 
5 I Csleiden til mikroskopholderen
6 På A/Bsleiden til operasjonsmikroskopet

Bremsene betjenes med håndtaket.

Knappen på håndtaket med den tilordnede funksjonen "Selected 
Brakes" (se også kapitlet om "Tilordning av håndtak", side 45) 
kan utløse forskjellige bremsekombinasjoner. De valgte bremsene 
kan fritt konfigureres, se kapittel 9.3.9. 
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5.2.1 "Selected Brakes" – "XYZ Free"
Følgende bevegelser kan utføres med operasjonsmikroskopet når 
bremsekombinasjonen "XYZ Free" er aktivert:

5.2.2 "Selected Brakes" – "Focus Lock"
Følgende bevegelser kan utføres med operasjonsmikroskopet når 
bremsekombinasjonen "Focus Lock" er aktivert:

5.2.3 "Selected Brakes" – "Carrier Free"
Følgende bevegelser kan utføres med operasjonsmikroskopet når 
"Carrier Free"modus er aktivert:

Carrier Freemodus har følgende forskjell fra Focus lock:
I Carrier Freemodus må knappen på håndtaket trykkes inn bare én 
gang, mens den i Focus Lockmodus må trykkes og holdes inne.

Det er tilrådelig å påse at PROVIDO er balansert før denne 
funksjonen slås på.



Funksjoner

16 PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04  PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04 17

5.3 Illumination
Hovedbelysningen for PROVIDO er en xenonlampe plassert i 
stativet. Belysningen er koblet til optikkholderen via den 
fiberoptiske kabelen.
Reservelampen kan enten være en ny xenonlampe eller en LED
lampe. Hvis lampen som brukes slutter å virke, kan du velge den 
andre lampen manuelt ved hjelp av skyvebryteren under 
horisontalarmen (se side 21).

5.3.1 AutoIris
AutoIris synkroniserer belysningsfeltet automatisk i henhold til 
forstørrelsesfaktoren. 
Ved hjelp av den manuelle overstyringen kan belysningsfeltet 
justeres manuelt.

5.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus er en sikkerhetsfunksjon som begrenser den 
maksimal lysstyrken automatisk ut fra arbeidsavstanden. 
Kombinasjonen av for sterkt lys og kort arbeidsavstand kan  
føre til forbrenninger hos pasienten.

Sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus" aktivert for alle 
brukere når apparatet sendes fra fabrikken.

Lysmengde
PROVIDO har en optikk med variabel arbeidsavstand mellom 225 og 
600 mm. For xenonlampe 300 W er systemet er laget slik at selv 
med lang arbeidsavstand på 600 mm, gir det tilstrekkelig lys til et 
lyst bilde.
Ifølge formel Ev=Iv/d2 øker lysstyrken konstant med 710 % når 
arbeidsavstanden endres fra 600 til 225 mm. 
(Ev = lysintensitet, Iv = lysstyrke, d = avstand fra lyskilde).
Dette betyr at det kreves mindre lys for å arbeide med mikroskopet 
på kortere avstand eller på lengre avstand.

Det er derfor tilrådelig å begynne med lav lysintensitet og 
deretter øke den til du har oppnådd optimal belysning.

Varmeavgivelse
Varme fra usynlig lys (over 700 nm) filtreres ut av lyset fra 
xenonlyskilden som brukes. Likevel utvikler hvitt lys alltid varme. 
For store mengder hvitt lys kan føre til overoppheting av vev og 
metallgjenstander. 

Det er derfor tilrådelig å begynne med lav lysintensitet og 
deretter øke den til du har oppnådd optimal belysning.

BrightCare Plus-display

Når BrightCare Plus er aktivert, viser den røde linjen på feltet for 
lysstyrkejustering maksimal justerbar lysstyrke for den aktuelle 
arbeidsavstanden.
Lysstyrken kan ikke stilles til et nivå over den røde linjen med 
mindre BrightCare Plusfunksjonen er bevisst deaktivert.
Hvis arbeidsavstanden reduseres for mye ved en angitt lysstyrke, 
reduseres lysstyrken automatisk.

5.4 Leica FusionOptics
Denne funksjonen gir større oppløsning og dybdeskarphet for et 
ideelt optisk bilde i 3D.
Leica FusionOptics opererer med to separate stråleganger med 
forskjellig informasjon: den venstre strålegangen er optimalisert  
for høy oppløsning, og den høyre strålegangen for optimal 
dybdeskarphet.
Den menneskelige hjernen fusjonerer disse to svært forskjellige 
bildene til ett enkelt, optimalt romlig bilde.



Betjeningselementer

18 PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04  PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04 19

5.5 Leica SpeedSpot
PROVIDO er utstyrt med laserfokushjelpen Leica SpeedSpot. 
Dersom Leica SpeedSpot er aktivert for den aktuelle brukeren  
(se side 46), frigjøres fokushjelpen når bremsene frigjøres eller 
når brukeren fokuserer. 
To konvergerende lysstråler møtes nøyaktig i mikroskopets 
fokuseringspunkt.

Utgangen til laserstrålene

Laser

Kursen til laserstrålene

Laser

6 Betjeningselementer
6.1 PROVIDO mikroskop med 

armsystem

�

��
�

�

�

� ��� �

1 Csleide 
2 Mikroskopholder 
3 Fastklemmingsspak for håndtak
4 Håndtak
5 Bsleide
6 Asleide
7 Optikkholder
8 Visning av innstilt arbeidsavstand og forstørrelse
9 Statuslysdiode for fluorescensopptak 

Lampen lyser rødt = opptaket går
10 Status LED for fluorescence

• LED SLUKKES: Fluorescens ikke tilgjengelig
• Gulfarget LED tent: Fluorescens FL800 er nå i drift.
• Cyanfarget LED tent: Fluorescens FL560 er nå i drift.
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6.1.1 Lås

�

1 Stoppspak – låser i horisontal retning

6.1.2 Optikkholder – bak 
Leica M530 med topplate / Leica M530 med IVA530

1

2

1

2

1 CANkontakt (kun Leica M530 med topplate og IVA530)
2 Optisk fibertilkobling

Leica M530 med ULT530/Leica FL800 ULT (a) eller med Leica FL560  
for M530 (b)

3

a

3

a

b

3 Optisk fibertilkobling

6.1.3 Optikkholder – betjeningselementer
Leica M530 med topplate / Leica M530 med IVA530

5

4 23 1

6
7

 
1 Knapp "Focus Lock" (innfelt)
2 Lysdiode "Focus Lock" aktiv
3 Mottaker for fjernstyring av kamera
4 Dreiebryter for "Working distance" (kun til nødbruk)
5 Dreiebryter for "Manual override AutoIris"
6 Dreiebryter for "Magnification" (kun til nødbruk)
7 Knapp "Reset AutoIris"
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Leica M530 med ULT530 / Leica FL560 for M530 eller med 
Leica FL800 ULT

13

11 10 9 8

15

16
12

14

 
8 Knapp "Focus Lock" (innfelt)
9 Lysdiode "Focus Lock" aktiv
10 Mottaker for fjernstyring av kamera
11 Dreiebryter for "Working distance" (kun til nødbruk)
12 Dreiebryter for "Manual override AutoIris"
13 Dreiebryter for "Magnification" (kun til nødbruk)
14 Assistent bak/side
15 Finfokus bakre assistent
16 Knapp "Reset AutoIris"

Leica M530 med IVA530

17

 
17 Assistent høyre/venstre

6.2 Styreenhet

1

2

1  Berøringspanel
2 Trykknapp med belysningsLED (på/av)
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6.3 Terminaler

DIC
IN

Foot
Switch

Fotbryter for å koble til mottaker for andre fotbryter
Video out  for tilkobling til en ekstern monitor (analog CVBS)
DVI out  for tilkobling til en ekstern monitor
CAN  for tilkobling til CANenheter
DIC in  Ikke aktiv
AD.F.  tilleggsfunksjon

6.4 Stativ

2

3

4

5

6

1 Ekvipotensialutjevningskontakt 
For å koble PROVIDO til en ekvipotensialutjevningsenhet.  
Dette er en del av kundens bygningsinstallasjon.  
Overhold kravene i EN 606011 (§ 8.6.7).

2 Strøminngang
3 Skyvebryter for belysning (lampe 1 / lampe 2) 
4 Adkomstluke til belysningsenhet
5 Effektbryter
6 Strømledningsklemme

PROVIDO har hovedbelysning og likeverdig 
reservebelysning. 
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6.5 Håndtak

1

2

4

3

5

4

1

2

Programmerte brytere i fabrikkinnstillingene
1 Forstørrelse
2 Joystick med fire funksjoner
3 Arbeidsavstand
4 Frigjør alle bremser
5 Frigjør forhåndsvalgte bremser

I konfigurasjonsmenyen kan du programmere bryterne 1, 2, 
3 og 5 på håndtakene individuelt for hver bruker. 
I alle forhåndsinnstillinger frigjør tast (4) alle bremsene. 
Denne tasten kan ikke konfigureres. Joysticken og de andre 
tastene kan forhåndsinnstilles etter behov.

6.5.1 Forhåndsinnstillingene Cranial / Spinal / 
ENT

Håndtak – styrespak (tilgjengelig bare med premiumhåndtak)

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

Håndtak – knapper

F FForstørrelse
Arbeidsavstand

Valgte bremser

ForstørrelseZ Z

6.6 Fotbryter
Her finner du en oversikt over alle fotbryterne du kan bruke for å 
styre PROVIDO.

Fotbryter
• 12 funksjoner
• på tvers

Fotbryter
• 14 funksjoner
•  på tvers

• I konfigurasjonsmenyen kan du programmere 
fotbryterne individuelt for hver bruker.

6.6.1 Forhåndsinnstillingene Cranial / Spinal / 
ENT

Y+

Y–

X– X+

Ingen funksjonIngen funksjon

Ingen funksjonIngen funksjon

Fokus –Fokus +

Zoom –Zoom +
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7 Forberedelser før 
operasjon

7.1 Transport

ADVARSEL

Fare for skade på grunn av:
• at svingarmen svinger ut ukontrollert
• vipping av stativet
• føtter med lette sko kan bli sittende fast under 

understellet
	X PROVIDO skal alltid settes i transportstilling under 

transport. 
	X Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand. 
	X Rull aldri over kabler som ligger på gulvet. 
	X PROVIDO skal alltid skyves – aldri trekkes.
	X Kontroller at bevegelsesområdet er tomt.

FORSIKTIG

Operasjonsmikroskopet kan bevege seg av seg selv.
	X  Fotbremsen skal alltid være låst, unntatt under 

transport.

FORSIKTIG

Skade på PROVIDO på grunn av ukontrollert vipping.
	X Hold fast i håndtakene før du trykker på ALLFREE

knappen.

Sette PROVIDO tilbake i transportstilling
	X Trekk i stoppespaken (1), og vri den til loddrett posisjon.

�

	X Ta tak i håndtakene, og trykk på ALLFREEknappen.
	X Drei svingarmen oppover og nedover til transportlåsen klikker 

på plass.
	X Rett inn Csleiden til horisontal posisjon (2).

�

�

Når du gjør dette, må du passe på at videoskjermen ikke 
kolliderer med den horisontale armen eller svingarmen.

	X Drei mikroskopholderen slik at den er litt forskjøvet der øvre 
røde pil (3) peker mot 1. segment (4) på trinnet.

�

�
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	X Sett mikroskopholderen i transportposisjon slik bildet nedenfor 
viser. Under denne prosessen skal mikroskopholderen fortsatt 
holdes forskjøvet som i ovenstående trinn.

5

6 7 7 6

	X Kontroller at PROVIDO er i transportstilling.
	X Sett svingarmen i transportstilling.
	X Slipp ALLFREEknappen.
	X Slå av apparatet, og koble det fra strømnettet.
	X Heng kabelen på håndlisten (5).
	X Tråkk på utløseren (6) til fotbremsen for å løsne fotbremsen (7).
	X Flytt PROVIDO ved hjelp av håndlisten (5).

7.2 Låse / låse opp PROVIDO
7.2.1 Låse parallellogrammet

ADVARSEL

Fare for personskade når operasjonsmikroskopet beveger 
seg nedover!
	X Lås alltid parallellogrammet:

• når mikroskopet transporteres
• når utstyr byttes

FORSIKTIG

Fare for skader på operasjonsmikroskopet på grunn av 
ukontrollert velt!
	X Hold godt tak i håndtakene før du utløser funksjonen 

"All Brakes".

	X Trekk i transportlåsen (1) og sett den i horisontal posisjon.

	X Hold og vri ett eller begge håndtakene for å frigjøre bremsene 
("All Brakes").
	X Flytt parallellogrammet opp og ned til transportlåsen aktiveres.

Parallellogrammet er nå låst.
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7.2.2 Frigjøre parallellogrammet

FORSIKTIG

Fare for skader på operasjonsmikroskopet på grunn av 
ukontrollert velt!
	X Hold godt tak i håndtakene før du utløser funksjonen 

"All Brakes".

	X Hold og drei et håndtak for å frigjøre bremsene.
	X Samtidig trekker du i transportlåsen (1) og setter den i vertikal 

posisjon.

Parallellogrammet er nå frigjort.

Balanser parallellogrammet på nytt om nødvendig.

7.3 Montere optisk tilbehør

ADVARSEL

Fare for personskade når operasjonsmikroskopet beveger 
seg nedover.
	X Fullfør alle forberedelser og justeringer av stativet før 

operasjonen. 
	X Ikke skift tilbehør eller prøv å balansere mikroskopet  

når det befinner seg over operasjonsfeltet.
	X Lås alltid PROVIDO før du skifter tilbehør. 
	X Balanser PROVIDO etter at du har skiftet utstyr. 
	X Ikke slipp bremsene når apparatet er i ubalanse. 
	X Før du skifter utstyr under operasjonen, skal du først 

svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.
	X Utfør aldri justeringsbalanseringen over pasienten.
	X Under forberedelsen av systemet før operasjonen skal 

du kontrollere at alle deler og kabler har riktig 
plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig 
festet eller er dårlig tilkoblet, kan føre til farlige 
situasjoner og systemsvikt.

	X Pass på at det optiske tilbehøret er rent og fritt for støv og 
smuss.

7.3.1 Montere C-stativkamera

4 4

2

3

1 3

2

2

2

2

2

	X Fjern dekselet (1) fra Cmountadapteren.
	X Løsne skruen (2).
	X Fjern adapteren (3).
	X Still inn kameraet (4) til adapteren (3).
	X Montere og juster kameraet (4) med adapter (3).
	X Fest skruen (2).

Se kameraets bruksanvisning for mer informasjon.
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7.4 Stille inn binokulartubus
7.4.1 Stille inn øyeavstand
	X Still inn øyeavstanden til en verdi mellom 55 mm og 75 mm.
	X Still inn øyeavstanden med innstillingshjulet (1) slik at du ser et 

sirkelformet bildefelt.

2 1

7.4.2 Justere hellingen
	X Hold binokulartubusene med begge hender.
	X Vipp binokulartubusen oppover eller nedover til du finner en 

behagelig posisjon for visning.

7.5 Stille inn okularet
7.5.1 Registrere/stille inn dioptri for brukeren
De individuelle dioptrene kan justeres trinnløst fra +5 til –5 for 
hvert okular. Dioptrene skal angis nøyaktig og separat for begge 
øyne. Bare denne metoden sikrer at bildet holdes i fokus innenfor 
hele forstørrelsesområdet = parfokalt. Operasjonsmikroskopet 
sikrer høy grad av tretthetsmotstand når diopterinnstillingen er 
riktig for begge øynene.

Et parfokalt innstilt mikroskop sikrer at assistent og 
videobildet alltid vises skarpt uavhengig av hvilken 
forstørrelse som er valgt.

	X Velg laveste forstørrelse.
	X Legg et flatt objekt med skarpe konturer på skjermen 

i arbeidsavstand fra objektivet.
	X Fokuser mikroskopet.
	X Still inn maksimal forstørrelse.
	X Fokuser mikroskopet.
	X Still inn minimal forstørrelse.

	X Drei begge øyelinsene til +5 diopter uten å se inn i okularene.
	X Drei deretter okularene langsomt mot –5 dioptri for hvert øye 

til testobjektet er skarpt.
	X Velg høyeste forstørrelse og kontroller skarpheten.

7.5.2 Stille inn pupillavstand

	X Roter øyemuslingene opp eller ned til ønsket avstand er stilt 
inn.
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7.5.3 Kontroll av parfokalitet
	X Legg et flatt prøveobjekt med skarpe konturer under objektivet 

i arbeidsavstand.
	X Zoom gjennom hele området og observer testobjektet.

Bildet skal alltid være skarpt. I motsatt fall må okularenes 
diopterinnstillinger kontrolleres.

7.6 Velge assistent
7.6.1 Leica M530 med IVA530

1

	X Vri bryteren (1) for å endre lyste for assistenten fra venstre til 
høyre eller omvendt. 

7.6.2 Leica M530 med ULT530 eller 
Leica FL800 ULT

1

	X Vri bryteren (1) for å endre lyset fra den bakre assistenten til 
sideassistenten.

7.7 Posisjonering på 
operasjonsbordet

ADVARSEL

Fare for personskade når operasjonsmikroskopet beveger 
seg nedover.
	X Fullfør alle forberedelser og justeringer av stativet før 

operasjonen. 
	X Ikke skift tilbehør eller prøv å balansere mikroskopet  

når det befinner seg over operasjonsfeltet.
	X Lås alltid PROVIDO før du skifter tilbehør. 
	X Balanser PROVIDO etter at du har skiftet utstyr. 
	X Ikke slipp bremsene når apparatet er i ubalanse. 
	X Før du skifter utstyr under operasjonen, skal du først 

svinge mikroskopet bort fra operasjonsfeltet.
	X Utfør aldri justeringsbalanseringen over pasienten.
	X Kontroller montering og god tilkobling av alle deler og 

kabler under klargjøringen av systemet før operasjonen. 
Deler som ikke er skikkelig festet eller er dårlig tilkoblet, 
kan føre til farlige situasjoner og systemsvikt.

FORSIKTIG

Fare for materiell skade.
	X Før du løfter mikroskopet, må du kontrollere at området 

over stativet er tomt for å unngå kollisjoner med 
ORlamper, tak osv.
	X Kontroller at bevegelsesområdet er tomt før du flytter 

armen med monitoren.
	X Deler av stativet kan kollidere med taket, veggen eller 

annet utstyr i rommet. Kontroller at bevegelsesområdet 
er tomt før du flytter mikroskopet eller stativet. 
	X Operasjonsmikroskopet skal bare flyttes når alle 

bremsene er frigjort.

MERK

Fare for skade på operasjonsmikroskopet på grunn av kollisjon.
	X Kontroller at det er ca. 1 m fritt rom rundt foten.

Posisjoneringen av PROVIDO ved operasjonsbordet er svært enkel 
og åpner for en lang rekke muligheter, enten det er snakk om 
operasjoner i hodet eller ryggsøylen.
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Det store utvalget av posisjoner er mulig fordi PROVIDO har et svært 
langt og høyt armsystem.
	X Frigjør fotbremsen (se side 23).
	X Bruk håndtaket for å flytte PROVIDO forsiktig til 

operasjonsbordet og plassere det i korrekt posisjon før 
operasjonen.

Anbefalt plassering av PROVIDO på operasjonsbordet

Alle posisjoner kan også speilvendes.

Instrumentet må plasseres slik at bevegelsesområdet er 
stort nok for de forventede aktivitetene.

Bruksmuligheter for nevrokirurgi med forskjellige arbeidsposisjoner 
for kirurgen (cirkamål i mm):

764

76
9

695

11
50

45°

984

45
5
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7.8 Plassering av sterile 
betjeningselementer og hette

ADVARSEL

Infeksjonsfare.
	X Bruk alltid PROVIDO med sterile betjeningselementer  

og en steril hette.

7.8.1 Deksler til dreiebrytere

Bruk også dekslene hvis det brukes sterile engangshetter. 
Det blir lettere å få tak i betjeningselementene.

	X Sett dampsteriliserbare deksler på bryterne for forstørrelsen, 
arbeidsavstanden og AutoIris manuell overstyring.

	X Plasser også dampsteriliserbare deksler over tilbehøret (dersom 
dette finnes).

7.8.2 Steril hette til stativ

• Bruk kun sterile hetter som er testet av Leica og 
spesifisert i avsnittet om tilbehør.

• Hetten skal bare dekke stativet frem til armsystemet (se 
bilde nedenfor). 

FORSIKTIG

Infeksjonsfare.
	X Sørg for å ha tilstrekkelig plass rundt stativet, så du 

unngår å berøre den sterile hetten med ikkesterile 
deler.

	X Aktiver funksjonen "All Brakes" på håndtaket, og rett ut 
armsystemet.
	X Ta på sterile hansker.
	X  Fest alle sterile betjeningselementer.
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	X Pakk den sterile hetten forsiktig ut og sett den over PROVIDO til 
den dekker leddarmen.
	X Klem beskyttelsesglasset (ekstrautstyr) fast på objektivet.
	X Den sterile hetten og de vedlagte båndene skal ikke festes for 

stramt. Det skal fremdeles være lett å bevege apparatet.
	X Kontroller at apparatet kan beveges lett.

Følg produsentens instruksjoner som følger med den sterile 
hetten.

Bruk alltid hetten med et beskyttelsesglass.

Hetten skal bare dekke stativet frem til posisjon (1).

�

FORSIKTIG

Fare for overoppheting av systemet.
Tildekking av luftinntaket (2) kan føre til en kontrollert 
driftsstans av systemet på grunn av overoppheting.
	X Sørg for at luftinntaket (2) alltid holdes åpent.

2

7.8.3 Plassering av beskyttelsesglass på objektivet
	X Plasser det steriliserte beskyttelsesglasset på optikkholderen 

slik at markeringene på PROVIDO (1) og beskyttelsesglasset (2) 
er på linje.

a

b

1

2

	X Før beskyttelsesglasset oppover i bajonettlåsen i retning (a).
	X Drei beskyttelsesglasset i retning (b) til det smekker på plass.

7.9 Kontroll av funksjoner
Se sjekklisten på side 72 før bruk.
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8 Betjening
8.1 Slå på mikroskopet

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt.
	X PROVIDO skal bare kobles til en jordet stikkontakt.
	X Systemet skal bare brukes med alt utstyr i riktig posisjon 

(alle deksler montert, dører lukket).

ADVARSEL

Fare for øyeskade på grunn av mulig farlig optisk infrarød 
stråling og UV-stråling.
	X Ikke se på operasjonslampen.
	X Minimer eksponering av øyne og hud.
	X Bruk egnet skjerming.

ADVARSEL

Fare for brannskade under ørekirurgi.
	X Bruk den laveste behagelige lysintensiteten.
	X Juster synsfeltet så det stemmer overens med 

operasjonsfeltet.
	X Skyll såret ofte.
	X Dekk til utsatte deler av øremuslingen med en fuktig 

kirurgisk svamp.

	X Bruk kun jordet kontakt til mikroskopet.
	X Fest strømkabelen (2) på stativet med strømkabelklemmen (1).

1

2

	X Slå på mikroskopet med hovedbryteren (4) på stativet.

Når operasjonsmikroskopet er slått på, utføres en lampetest for 
begge lampene, og innstillingene for den siste aktive brukeren 
lastes.

Hvis det oppdages en defekt lampe, vises en varselmelding.

	X Kontroller tilkoblingen av den fiberoptiske kabelen på 
optikkholderen.
	X Slå på belysningen med tasten (3) på styreenheten.

3

4

Hovedskjermen vises.

	X Kontroller begge lampetellerne. 
For å sikre god lysytelse skal levetiden ikke overskride 500 timer 
for både xenon og LEDlamper. For et system med FL560 
(ekstrautstyr) skal ikke levetiden til lampe 1 overskride 150 
timer.
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8.2 Posisjonering av mikroskopet 
8.2.1 Grovposisjonering
	X Hold fast mikroskopet i begge håndtakene.
	X Trykk på knappen som frigjør alle bremsene, og posisjoner 

mikroskopet.
	X Slipp opp bremseknappen.

Se også kapittelet "Håndtak" på side 22.

FORSIKTIG

Skade på PROVIDO på grunn av ukontrollert vipping.
	X Hold fast i håndtaket når bremsen frigjøres.

8.2.2 Finposisjonering (valgfritt)
	X Posisjoner mikroskopet med XYstyringen ved hjelp av 

joysticken på håndtaket eller fotbryteren.

I menyen "Speed"  kan du endre hastigheten til 
XYmotorene.
Denne verdien kan lagres individuelt for hver bruker 
(se side 41).

8.3 Justering av mikroskopet
8.3.1 Justering av lysstyrke
Belysningen kan stilles inn lysere eller mørkere ved hjelp av 
berøringspanelet, en hånd/fotbryter eller håndtaket.

På berøringsskjermen i menyskjermbildet "Main" 

	X Trykk på knappen  eller  på feltet for lysstyrkejustering 
av belysningen "Lamp 1" eller "Lamp 2".

– eller –
	X Trykk direkte på feltet for lysstyrkejustering.

Lysstyrken til den aktive hovedbelysningen endres.

• Ved å trykke på knappen  eller  endres 
lysstyrkeverdien i trinn på 1. Holder du knappen nede 
med fingeren, endres verdien i trinn på 5.

• Startinnstillingen kan lagres individuelt for hver bruker 
(se side 41).

• Hovedbelysningen kan bare slås av og på med tryk
knappen for belysning på stativet.

• Lysstyrkeinnstillingen er også synlig når belysningen  
er slått av. Displayfeltet er imidlertid mørkere.

På fotbryteren/håndtaket
Avhengig av programmeringen (se side 44) kan du også øke og 
redusere lysstyrken til hovedbelysningen med to programmerte 
knapper på fotbryteren/håndtaket.
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8.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus er en sikkerhetsfunksjon som begrenser den 
maksimal lysstyrken automatisk ut fra arbeidsavstanden. 
Kombinasjonen av for sterkt lys og kort arbeidsavstand kan  
føre til forbrenninger hos pasienten.
BrightCare Plusfunksjonen er en del av menyskjermbildet  
"Main" .

1

2

34

1 BrightCare Plusknapp 
grønn BrightCare Plus er slått på 
gul BrightCare Plus er slått av

2 Innstilt belysningsforhold for BrightCare Plus  
(innstilt lysstyrke (3)/  
maks. innstillbar lysstyrke (4) i %)

3 Innstilt lysstyrke angitt i prosent 
4 Rød linje for maksimal innstillbar lysstyrke med BrightCare Plus

Den røde linjen på feltet for lysstyrkeinnstilling viser maksimal 
justerbar lysstyrke for gjeldende arbeidsavstand.
Lysstyrken kan ikke stilles til et nivå over den røde linjen.
Hvis reduksjonen av arbeidsavstanden er for liten ved en innstilt 
lysstyrke, reduseres lysstyrken automatisk.

Det anbefales å starte lav lysstyrke og justere lysintensi
teten oppover til du oppnår optimal belysning.

Sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus" aktivert for alle 
brukere når apparatet sendes fra fabrikken.

Deaktivere BrightCare Plus

Det er bare mulig å deaktivere BrightCare Plus hvis denne 
funksjonen er aktivert i servicemenyen. 
Hvis den er aktivert, klikker du på "BrightCare Plus"
knappen for å åpne et dialogvindu. Her bekrefter du  
at du vil deaktivere sikkerhetsfunksjonen.

Når sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus" er deaktivert,  
endrer "BrightCare Plus"knappen farge fra grønn til gul.

ADVARSEL

Fare for øyeskade.
Når brennvidden er kort, kan lyskilden til belysningsenheten 
være for sterk for pasienten og den opererende legen.
	X Start med lyskilden justert ned til minimum, og drei 

sakte oppover til den opererende legen har et bilde med 
optimal belysning.

Statusen til sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus"  
kan bare endres permanent i menyen "User Settings". 
Endringer av statusen under operasjonen lagres ikke selv 
om brukerinnstillingene lagres med "Save" eller "Save as"!

Reaktivering av sikkerhetsfunksjonen "BrightCare Plus"
	X Klikk på den gule knappen "BrightCare Plus" en gang til.

"BrightCare Plus" aktiveres, og knappen skifter til grønt igjen.
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8.3.3 Skifte lampe
Ved svikt i xenonhovedbelysningen kan du koble over til 
reservebelysningen ved hjelp av skyvebryteren (1) nederst  
på svingarmen.

1

	X Skift ut den defekte lampen ved første anledning.
	X Start aldri operasjonen med bare én fungerende 

xenonlampe.
LEDen kan bare byttes av en servicetekniker fra Leica.

Et dialogvindu varsler deg når lyseffekten i den 
xenonlampen du bruker, begynner å bli dårlig og ikke lenger 
er tilstrekkelig. Vi anbefaler at du har en reservelampe klar.

	X Trykk på knappen "Close".
Dialogvinduet lukkes.
	X Skift defekte lamper. Se avsnittet 11.4.

8.3.4 Stille inn diameter for lysfeltet

FORSIKTIG

Hvis feltdiameteren er større enn synsfeltet og lysintensi-
teten er for høy, kan det oppstå ukontrollert vevsopp-
varming utenfor området som er synlig gjennom 
mikroskopet.
	X Sett ikke lysintensiteten for høyt.

Med AutoIris tilpasses feltdiameteren automatisk til størrelsen på 
synsfeltet på optikkholderen M530. 

	X Bruk dreiebryteren (2) for å justere lysfeltdiameteren manuelt. 
AutoIris automatisk justering er deaktivert. 
	X For å reaktivere AutoIris trykker du på Resetknappen (1).

2

1

Hvis lysfeltdiameteren blokkeres ved høy lysintensitet og 
høy forstørrelse, og den ikke kan justeres manuelt eller 
automatisk, må lysintensiteten reduseres for å skåne vevet.

Hvis feltdiameteren er låst i en liten posisjon og ikke kan 
justeres verken automatisk eller manuelt, kan du bruke  
en OPlampe for å få bedre belysning av et stort synsfelt 
(posisjon med liten forstørrelse).
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8.3.5 Stille inn forstørrelse (zoom)
Du kan justere forstørrelsen ved hjelp av fotbryteren/håndtaket 
eller "Magnification"justeringsfeltet på menyskjermbildet  
"Main"  på styreenheten.

På berøringsskjermen i menyskjermbildet "Main":

	X Trykk på knappen  eller  på feltet for justering av 
forstørrelsen.

– eller –
	X Trykk direkte på feltet for forstørrelsesjustering.

Forstørrelsen endres.

• Ved å trykke på knappen  eller  endres 
forstørrelsesverdien i trinn på 1. Holder du knappen 
nede med fingeren, endres verdien i trinn på 5.

• I menyen "Speed"  kan du endre hastigheten til 
forstørrelsesmotoren.

• Disse verdiene kan lagres individuelt for hver bruker  
(se side 41).

ADVARSEL

Svikt i forstørrelsesmotoren kan sette pasienten i fare.
	X Hvis forstørrelsesmotoren svikter, stilles forstørrelsen 

inn manuelt.

Du kan lese av den aktuelle innstilte forstørrelsen på 
displayet (1) på optikkholderen M530.

1

Stille inn forstørrelse (zoom) manuelt

FORSIKTIG

Forstørrelsesmotoren kan bli ødelagt!
	X Forstørrelsen skal bare reguleres manuelt hvis 

forstørrelsesmotoren er defekt.

Hvis forstørrelsesmotoren svikter, kan forstørrelsen stilles inn 
manuelt med dreiebryteren (2).

	X Trykk inn dreiebryteren (2).
	X Still inn ønsket forstørrelse ved å vri bryteren. 

2
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8.3.6 Stille inn arbeidsavstand (WD, fokus)

ADVARSEL

Feil arbeidsavstand kan føre til alvorlige vevsskader.
	X Under arbeid med laser skal mikroskopets arbeids

avstand alltid stilles inn og låses på laseravstanden.
	X Ikke juster dreiebryteren for manuell innstilling av 

arbeidsavstanden mens du bruker laseren.

ADVARSEL

Fare for øyeskade på grunn av laserstråling.
	X Rett aldri laseren mot øynene, verken direkte eller 

indirekte via reflekterende flater.
	X Rett aldri laseren mot pasientens øyne.
	X Ikke se inn i laserstrålen.

Du kan justere arbeidsavstanden ved å bruke fotbryteren, 
håndtaket eller "WD"justeringsfeltet i menyskjermbildet  
"Main"  på styreenheten.

På berøringsskjermen i menyskjermbildet "Main" :

	X Trykk på knappen  eller  på feltet for justering av 
arbeidsavstanden (WD).

– eller –
	X Trykk direkte på feltet for justering av arbeidsavstand.

Arbeidsavstanden endres.

• Ved å klikke på knappen  eller  endres arbeids
avstanden i trinn på 1. Holder du knappen nede med 
fingeren, endres verdien i trinn på 5.

• I menyen "Speed"  kan du endre hastigheten til 
arbeidsavstandsmotoren.

• Disse verdiene kan lagres individuelt for hver bruker  
(se side 41).

• Med knappen "WD Reset" kan arbeidsavstandsmotoren 
kjøres tilbake til lagret arbeidsavstand for den aktuelle 
brukeren. 

• Du kan lese av den aktuelle innstilte arbeidsavstanden 
på "Main"siden  for styreenheten eller på 
displayet (1) på optikkholderen M530.

• Du kan lese av den aktuelle innstilte arbeidsavstanden 
på displayet (1) på optikkholderen M530.

1

ADVARSEL

Svikt i arbeidsavstandsmotoren kan sette pasienten i fare.
	X Hvis arbeidsavstandsmotoren svikter, stilles 

arbeidsavstanden inn manuelt.

Stille inn arbeidsavstanden manuelt

ADVARSEL

Feil arbeidsavstand kan føre til alvorlige vevsskader.
	X Under arbeid med laser skal mikroskopets arbeids

avstand alltid stilles inn og låses på laseravstanden.
	X Ikke juster dreiebryteren for manuell innstilling av 

arbeidsavstanden mens du bruker laseren.
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FORSIKTIG

Arbeidsavstandsmotoren kan bli ødelagt.
	X Arbeidsavstanden skal bare reguleres manuelt hvis 

arbeidsavstandsmotoren er defekt.

Hvis arbeidsavstandsmotoren svikter, kan arbeidsavstanden stilles 
inn manuelt med dreiebryteren (3).

3 12

	X Still inn arbeidsavstanden ved å vri dreiebryteren (3).

Låse/frigjøre arbeidsavstanden

Arbeidsavstanden må låses når du arbeider med en fast 
avstand eller bruker laser.

	X Trykk på tasten (1).
Den gule lysdioden (2) lyser, og arbeidsavstanden er låst.
	X Trykk på tasten (1) igjen.

Den gule lysdioden (2) slukkes, og arbeidsavstanden er frigjort.

8.3.7 Stille inn video-finfokus (ekstrautstyr)
Leica FL800 ULT og ULT530 tilbyr finfokusering og parfokalitets
nullstilling av videofokuset.

123

	X Videofokuset kan tilpasses dine behov ved å trykke fokus
knappen opp (3) og/eller ned (1). Denne kommandoen kan gis 
til grensesnittet og fra håndtaket, hvis dette er definert.

Fokusjustering går i både retninger med en uendelig 
sirkulær bevegelse. 

Finfokus for video kan rejusteres til parfokalitetsposisjon ved å 
trykke på parfokalitetsknappen (2). Videoens fokalplan vil deretter 
bli innrettet med alle observatører med null dioptre og riktige 
individuelle diopterinnstillinger. Denne kommandoen kan både  
gis på grensesnittet og fra håndtaket, hvis dette er definert.
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8.4 Transport

ADVARSEL

Fare for skade på grunn av:
• ukontrollert sideveis bevegelse av parallellogrammet
• vipping av stativet
• føtter med lette sko kan bli sittende fast under rammen 

på understellet
	X PROVIDO skal alltid settes i transportstilling under 

transport. 
	X Stativet skal aldri flyttes når det er utstrakt. 
	X Rull aldri over kabler som ligger på gulvet. 
	X PROVIDO skal alltid skyves i håndlisten, aldri trekkes.
	X Kontroller at bevegelsesområdet er tomt.

FORSIKTIG

Operasjonsmikroskopet kan bevege seg av seg selv.
	X  Fotbremsen skal alltid være låst, unntatt under 

transport.

FORSIKTIG

Skade på PROVIDO på grunn av ukontrollert vipping.
	X Hold fast i håndtaket når bremsen frigjøres.

FORSIKTIG

Skade på PROVIDO under transport.
	X Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand.
	X Rull aldri over kabler som ligger på gulvet.
	X Ikke transporter eller oppbevar systemet i områder  

med en elevasjonsvinkel på mer enn 10°.

FORSIKTIG

Skade på huset til stativet eller på berøringspanelet til 
styreenheten!
Hvis optikkholderen beveges inn i transportstilling eller  
fra transportstilling til arbeidsstilling:
	X Pass på at transportlåsen er låst.

FORSIKTIG

Skade på annet medisinsk utstyr eller skade på personell.
	X Vær oppmerksom på skjermbevegelsen når tårnet 

roteres. Skjermen beveger seg sammen med tårnet  
og kan kollidere med annet medisinsk utstyr eller 
personell.

	X Kontroller at PROVIDO er i transportposisjon (se avsnitt 7.1).
	X Tråkk på utløseren til fotbremsen for å løsne fotbremsen  

(se side 23).
	X Flytt PROVIDO ved hjelp av håndlisten.
	X Tråkk på utløseren til fotbremsen for å låse fotbremsene  

(se side 23).

8.5 Slå av operasjonsmikroskopet
	X Slå av opptakssystemet (hvis det finnes) i henhold til 

produsentens instruksjoner.
	X Slå av lyset med lysbryteren.
	X Sett operasjonsmikroskopet i transportstilling.
	X Slå av operasjonsmikroskopet med hovedbryteren.
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9 Styreenhet med 
berøringspanel

FORSIKTIG

Skader på berøringspanelet.
	X Berøringspanelet skal bare betjenes med fingrene. 

Ikke bruk harde, skarpe eller spisse gjenstander av tre, 
metall eller plast.
	X Ikke rengjør berøringspanelet med rengjøringsmiddel 

som inneholder slipende stoffer. Disse stoffene kan lage 
riper i overflaten slik at den blir matt.

9.1 Menystruktur

1

2

3

4

5

1 Snarvei til skjermbildene "Main" , "Speed" , "Menu"  
og "Help" 

2 Statuslinje
3 Visningsområde
4 Dynamisk knappelinje
5 Advarsler 

I operasjonsmodus viser statuslinjen gjeldende bruker  
og angir gjeldende plassering i menyen hele tiden.

9.2 Velge bruker
I menyen "Main"  og "Speed"  finner du alltid de tre knappene 
"Presets", "User List" og "Show Parameters" i den dynamiske 
knappelinjen.
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9.2.1 Forhåndsinnstillinger
Under "Presets" finner du en liste over standardbrukere som er 
forhåndsinnstilt av Leica for de vanligste operasjonstypene.

	X Klikk på en av standardbrukerne og deretter på "Select".
PROVIDO er umiddelbart klart til bruk.

• Du kan tilpasse og lagre innstillingene for 
standardbrukerne etter behov (se side 41).

• Du kan når som helst klikke på knappen "Show Settings" 
for å få en oversikt over brukerinnstillingene til den 
aktuelle brukeren.

9.2.2 Brukerliste
"User List" åpner en tosiders brukerliste, hvor du kan velge én av 
opptil tretti brukere som kan lagres.

	X Med knappen "115" og "1630" kan du veksle mellom de to 
sidene.
	X Velg en bruker.

"Select"knappen vises.
	X Klikk "Select".

Brukerinnstillingene lastes inn.

• Når brukerlisten er åpen, kan den redigeres når som helst.
• Kontroller at du har valgt ønsket bruker før hver 

operasjon. Gjør deg også godt kjent med 
programmeringen av håndtakene og den valgfrie 
fotbryteren (hvis den brukes).

9.2.3 Vise innstillingene
	X Trykk på knappen "Show Settings" i det dynamiske knappe

feltet for å få en oversikt over brukerinnstillingene til den 
aktuelle brukeren.
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9.3 Meny – "User Settings"
I denne menyen kan du konfigurere brukerinnstillingene.

	X Klikk på knappen "Menu" og velg "USER SETTINGS".

Følgende skjermbilde vises:

"Load"  Laster innstillingene for en eksisterende bruker 
fra brukerlisten for endring.

"New User"  Åpner en ny bruker med "blanke" innstillinger.
"New (Preset)"  Åpner skjermbildet "Preset". Her kan du velge en 

standardbruker for å opprette en ny bruker med 
innstillingene til den valgte standardbrukeren. 
Disse innstillingene kan du så overta eller 
forandre.

"Edit User List"  Her kan du endre navn, flytte eller slette brukere.

• Du kan også legge til en bruker fra operasjonsmenyen. 
• Hvis du vil beholde de gjeldende innstillingene, kan du 

lagre dem ved å klikke på knappen "Save" (som vises  
så snart grunninnstillingene for de gjeldende brukerne 
endres), enten for gjeldende bruker ("Save as Current") 
eller under et nytt brukernavn ("Save as New").

Redigere brukerlisten
Ulike funksjoner er tilgjengelige i brukerlisten avhengig av 
situasjonen.

	X Velg bruker.
På den dynamiske knappelinjen vises følgende tilgjengelige 
funksjoner:

"Move"  Flytter den valgte brukeren til en 
annen tilgjengelig plassering.

"Delete"  Sletter den valgte brukeren. 
"Rename"  Gir nytt navn til en eksisterende 

bruker. Brukerens innstillinger  
endres ikke.

"Confirm"  Bekrefter forrige handling.
"Change password"  Bytter passord.

FORSIKTIG

Pasienten utsettes for fare på grunn av endringer i 
brukerinnstillingene.
	X Du skal aldri endre konfigurasjonsinnstillingene eller 

redigere brukerlisten under en operasjon.
	X Under forberedelsen av systemet før operasjonen  

skal du kontrollere at alle deler og kabler har riktig 
plassering og tilkobling. Deler som ikke er skikkelig 
festet eller er dårlig tilkoblet, kan føre til farlige 
situasjoner og systemsvikt.
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9.3.1 Beskyttelse av brukerinnstilling
For å unngå uautoriserte eller utilsiktede endringer av brukerinn
stillingene kan hver brukerinnstilling beskyttes med et passord/
PIN. Dette gjør at driftsparametrene er identiske hver gang du 
laster inn en beskyttet brukerinnstilling. Du kan foreta endringer 
under bruk, men de lagres ikke med mindre du klikker på "Save" 
fulgt av "Save as Current" eller "Save as New" og angir korrekt 
passord/PIN dersom det er en eksisterende bruker, eller definerer  
et nytt brukernavn og passord/PIN dersom det er en ny bruker. 

Brukerinnstillingene kan lagres og beskyttes på to måter:

Som gjeldende brukerinnstilling
Du blir spurt om passord/PIN.
	X Hvis passord/PIN har blitt definert, lagrer du endringene av 

brukerinnstillingene ved å angi korrekt passord/PIN.
Er det feil, går systemet tilbake til "Start values main".
	X Velg "Save as Current", og angi passordet/PIN igjen.

Hvis passord/PIN ikke er definert, kan du angi et passord/PIN  
(4–10 tegn). 
	X Trykk på "OK" for å gjenta passordet/PIN og bekrefte. 

Hvis gjentagelsen av passordet/PIN ikke stemmer med den første 
versjonen, må du gjenta prosessen.
Hvis passord/PIN ikke skal angis, kan du avslutte prosedyren ved  
å trykke på "Skip" eller "Cancel" før du gjentar passordet/PIN.

Som ny brukerinnstilling
Du ser en melding på skjermen og blir bedt om passord/PIN etter at 
du har lagt inn navnet på brukerinnstillingen. Hvis innstillingen skal 
beskyttes:
	X Angi et passord/PIN (4–10 tegn), og trykk på "OK" for å gjenta 

og bekrefte.
Hvis passord/PIN ikke skal angis, kan du avslutte prosedyren ved  
å trykke på "Skip" eller "Cancel" før du gjentar passordet/PIN.
Hvis gjentagelsen av passordet/PIN ikke stemmer med den første 
versjonen, må du gjenta prosessen.
Brukerinnstillinger som er beskyttet av passord/PIN, er merket med 
"(locked)" rett etter brukerinnstillingens navn på grensesnittets 
hovedside, eller med et låsikon foran brukerinnstillingens navn på 
siden Select User.

Endre passord

	X Velg en bruker, og klikk på "Change Password".
	X Følg anvisningene på skjermen.
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9.3.2 Angi startverdier for "Main"
På denne siden kan du angi startverdiene for belysning, arbeids
avstand og forstørrelse.

	X Hvis du klikker på knappen  eller , endres verdiene i 
trinn på ett. Holder du knappen nede med fingeren, endres 
verdien i trinn på fem.
	X Du kan også angi ønsket verdi ved å klikke direkte på feltene.

BrightCare Plus
	X Angi statusen for BrightCare Plussikkerhetsfunksjonen for den 

valgte brukeren.

9.3.3 Angi startverdier for "Speed"
På denne siden kan du angi startverdiene for kjørehastigheten til 
forstørrelsen, arbeidsavstanden og XYmotorene.

	X Hvis du klikker på knappen  eller , endres verdiene i 
trinn på ett. Holder du knappen nede med fingeren, endres 
verdien i trinn på fem.
	X Du kan også angi ønsket verdi ved å klikke direkte på feltene.

Intelligent Focus Speed
	X Hvis "Intelligent Focus Speed" er aktivert, tilpasses 

fokuseringshastigheten automatisk etter gjeldende forstørrelse.
Stor forstørrelse lav hastighet
Liten forstørrelse høy hastighet

Intelligent XY Speed Linked to Zoom
	X Hvis "Intelligent XY Speed Linked to Zoom" er aktivert, 

avhenger XYhastigheten av den gjeldende forstørrelsen.
Stor forstørrelse lav hastighet
Liten forstørrelse høy hastighet

WD Reset
	X Angi standardinnstillinger for WD Reset. 

Når "WD Reset" er aktivert og "All Brakes" frigjøres, går arbeids
avstandsmotoren automatisk til arbeidsavstanden som den 
aktuelle brukeren har lagret i brukerinnstillingene. 
Denne funksjonen er deaktivert i standardkonfigurasjonen fra 
fabrikken.
	X Klikker du på knappen "WD Reset", aktiveres/deaktiveres 

funksjonen "WD Reset" og knappens farge endres til grønn 
(aktivert) / grå (deaktivert). 
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9.3.4 Tilordning av fotbryter  
(fotbryter 1 og fotbryter 2)

Her kan du konfigurere individuelle innstillinger for hver bruker for 
den valgfrie fotbryteren.

Fanen "Footswitch 1" gir mulighet til konfigurasjon av 
fotbryteren som er forhåndsinstallert på fabrikken. Fanen 
"Footswitch 2" gir mulighet til konfigurasjon av fotbryteren 
som er koblet til den eksternt tilkoblede mottakeren –  
se avsnitt 6.3 "Terminaler".

	X Først velger du en fotbryter.
	X I det høyre valgfeltet velger du fotbryteren du bruker.
	X Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved å klikke på 

pilspissene.
	X Klikk på knappen "Default".

Den valgte fotbryteren tilordnes standardinnstillingene.
	X Du kan deretter modifisere disse standardinnstillingene  

etter ønske. 
Klikker du på knappen "Clear All", slettes tilordningene  
for alle tastene.

Konfigurere individuelle taster
	X I det høyre valgfeltet velger du fotbryteren du bruker.
	X Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved å klikke på 

pilspissene.
	X I venstre felt velger du funksjonsgruppen med ønskede 

funksjoner.
	X Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved å klikke på 

pilspissene.
	X Velg ønsket funksjon.
	X Klikk på tekstfeltet til ønsket tast for å tilordne den valgte 

funksjonen. 

Oversikt over funksjonsgrupper
Den mulige konfigurasjonen er delt inn i følgende 
funksjonsgrupper:
• Drive 
• Extra
• Light
• XY (ekstrautstyr)
• Fluorescens (ekstrautstyr)

	X Du kan endre statusen for en funksjon med funksjonen "Toggle" 
(dvs. på/av). "Pulse"funksjonen endrer en status kontinuerlig 
(f.eks. økning av lysstyrken).
	X For å slette en tilordning du ikke ønsker, velger du elementet 

"No Function" (som finnes i alle funksjonsgrupper) og tilordner 
det til den aktuelle tasten.
	X Hvis du lager bare en fotbryterkonfigurasjon for én bruker, 

anbefaler vi at du duplisere den til den andre fotbryterinn
gangen ved å trykke på "Duplicate"knappen.  
Dette sikrer at fotbryteren din fungerer slik du ønsker, 
uavhengig av hvilken inngang den er koblet til.
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9.3.5 Programmere håndtak  
(Handle Left / Handle Right)

På de to sidene for programmering av håndtak kan du fritt 
programmere høyre og venstre håndtak med opptil ni funksjoner. 

1

2

4

3

5

4

1

2

På begge håndtakene er den bakre bryteren (4) alltid 
programmert med funksjonen "All Brakes", og dette kan 
verken overskrives eller slettes.

	X I venstre felt velger du funksjonsgruppen med ønskede 
funksjoner.
	X Du kan rulle fremover eller bakover i listen ved å klikke på 

pilspissene.
	X Velg ønsket funksjon.
	X Klikk på tekstfeltet til ønsket tast for å tilordne den valgte 

funksjonen. 
	X Den innerste bryteren (2), som er forhåndsprogrammert med 

"Selected Brakes", kan programmeres fritt ved behov.
	X Du kan også programmere hvert håndtak komplett med de tre 

standardinnstillinger "X/Y", "FL800" eller "FL560".

Standard XY-programmering av håndtak



Styreenhet med berøringspanel

46 PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04  PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04 47

9.3.6 Leica SpeedSpot-innstillinger

Leica SpeedSpot fungerer ikke i FL800modus.

SpeedSpot-funksjon
	X Velg mellom: 

Active, Not active

SpeedSpot Trigger

Leica SpeedSpot kan slås på og av automatisk avhengig av følgende 
forhold:
• Fokusering   Bevegelse av motor for arbeidsavstand
• Bremser   Frigjøring av bremser
• XY (ekstrautstyr)  Bevegelse av XYmotorer

SpeedSpot Delay

For å slå av Leica SpeedSpot kan det konfigureres et tidsavbrudd  
fra 0 til 10 sekunder. 
Standard tidsavbrudd er 5 sekunder. 
0 sekunder betyr at funksjonen slås av umiddelbart.

9.3.7 Leica FL560 for M530 / Leica FL800 ULT-
innstillinger

FL560/FL800innstillingene er beskrevet i den tilhørende 
brukerhåndboken.

• For FL560 skal bare lampe 1 brukes.
• For optimal ytelse anbefaler vi å sette levetiden til 150 

timer.

9.3.8 Innstillinger for AutoFocus 

• AutoFocus er en ekstrafunksjon og kan bestilles  
som tilbehør.

• Autofokus fungerer ikke i FL800modus.

Det lille, grå feltet på midten representerer AutoFocusvinduet.

Størrelse
	X Justere størrelsen til AutoFocusvinduet

Mulige innstillinger:  10–100 %
Standardinnstilling:  25 %

X-posisjon / Y-posisjon (ekstrautstyr)
	X Justere X og Yposisjonen til AutoFocusvinduet

Mulige innstillinger:  5–100 %
Standardinnstilling:   50 % hver, slik at AutoFocusvinduet  

er nøyaktig i midten

AF-modus (ekstrautstyr)
	X Velg mellom: 

Active, Not active

Brems starter AF

Når bremsene er aktivert, starter Autofocusfunksjonen når de 
frigjøres. 

Parfocality
• Hvis funksjonen er aktivert, settes objektivet automatisk  

i arbeidsavstand med maksimal forstørrelse.
• Hvis funksjonen er deaktivert, settes objektivet automatisk  

i arbeidsavstand med gjeldende forstørrelse.

AutoFocusfunksjoner kan betjenes via fotbryter/håndtak. 
AutoFocusinnstillingene er en del av funksjonsgruppen 
"Extra". Se side 44.
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9.3.9 Valgte bremser 

	X Bruk knappene "Toggle" for å aktivere/deaktivere den valgte 
bremsen.

– eller –
	X Aktiver ønsket bremsekombinasjon "Focus Lock" eller  

"XYZFree" på berøringspanelet ved å klikke på den tilsvarende 
knappen. 

Knappen for forhåndsvalgt bremsekombinasjon lyser grønt.

FORSIKTIG

Fare for materiell skade.
	X Operasjonsmikroskopet skal bare flyttes når alle 

bremsene er frigjort.

9.3.10 Lagre brukerinnstillinger
	X Klikk på knappen "Save".
	X Velg en ledig plassering i brukerlisten der brukeren  

skal opprettes.

Du kan også redigere brukerlisten først.

	X Skriv inn ønsket brukernavn via tastaturet.

	X Klikk på knappen "Save" for å lagre brukeren med angitt navn 
på ønsket plassering.
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9.4 Meny – "Maintenance"
	X Trykk på knappen "Menu" og velg "Maintenance".

Vedlikeholdsmenyen har følgende skjermbilder:
• Lamp History
• Check Switches
• Microscope Settings
• Versjoner

9.4.1 Maintenance –> Lamp History
På denne siden kan du lese av driftstimene for lampe 1 og lampe 2.

Når du skifter ut en pære, må du nullstille pærens timeteller 
ved å dobbeltklikke på knappen "Reset".
Et dialogvindu varsler deg når lyseffekten i den xenon
lampen du bruker, begynner å bli dårlig og ikke lenger er 
tilstrekkelig.

9.4.2 Maintenance –> Check Switches
På denne siden kan du teste håndtakene og de fotbryterne du 
velger å bruke.

Valgfeltet øverst til høyre
I dette feltet kan du velge tilkoblingen du bruker, eller ønsket 
håndtak.
	X Klikk på pilspissene for å rulle fremover eller bakover i listen 

over tilkoblinger.

Valgfeltet nederst til høyre
I dette feltet kan du velge fotbryteren du ønsker å teste.
	X Klikk på pilspissene for å rulle fremover eller bakover i listen  

for å velge fotbryteren.
	X Trykk på alle tastene (en etter en) til fotbryteren eller  

håndtaket du vil teste.
Hvis de aktiverte tastene fungerer som de skal, vises de  
på displayet med et grønt punkt. I det tilhørende tekstfeltet 
vises kommentaren "Tested".
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9.4.3 Maintenance –> Microscope Settings
På dette skjermbildet kan du konfigurere tilbehøret du bruker.
På denne vises riktig forstørrelse på menysiden "Main" .

Select Surgeon Tube
I dette feltet kan du skrive inn binokulartubusen kirurgen bruker.
	X Rull fremover eller bakover i listen ved å klikke på pilspissene.

Select Eyepiece
I dette feltet velger du forstørrelsen for okularene kirurgen bruker.
	X Rull fremover eller bakover i listen ved å klikke på pilspissene.

Hvis du ikke velger noe, blir forstørrelsen beregnet etter 
standardutstyret: 
binokulartubus 30–150° og okular med 10  forstørrelse.

9.5 Meny – "How to..." 

På denne siden finner du en hurtigveiledning om betjeningen av 
operasjonsmikroskopet.

	X Trykk på knappen for ønsket emne.
Detaljert informasjon "How to ..." vises.

Knappen "Help"  i den faste menylinjen gir deg alltid 
tilgang til sidene "How to...".

9.6 Meny – "Service"

Dette området er passordbeskyttet.

Før du starter servicemenyen, må du avslutte 
registreringsprosedyren i dokumentasjonssystemet. Hvis 
ikke kan dataene gå tapt.
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10 Tilbehør og ekstrautstyr
PROVIDO kan tilpasses enhver oppgave ved hjelp av en rekke 
tilleggsutstyr. Din Leicaforhandler hjelper deg gjerne å velge  
riktig tilbehør.

Bilde Enheter og tilbehør

   Beskyttelsesglass

Binokulartubus var. 0–180°, T, type II

Binokulartubus var. 30–150°, T, type II L

Skrå binokulartubus, T, type II

Rett binokulartubus, T, type II

Skrå binokulartubus 45°, type II

   

Okular 10×

Okular 12,5×

Okular 8,3×

Forstørrelsesmultiplikator

Stereofeste for medobservatør

Videoadapter (RVA, MVA)

Leica HD C100 for IVA530

Fotbrytere
• Leica trådløs fotbryter, 14 funksjoner, type B
• Leica trådløs fotbryter, 12 funksjoner, type B

Opptakssystemer
• Evolution 4K500

Kamerasystemer
• Leica kamerasystem HD C100

Monitorer
• FSN 24tommers skjerm 
• FSN 27tommers skjerm 

Annet tilbehør
• Leica AutoFocus
• Leica FL800 ULT
• Leica FL560
• XYkobling
• Lumenis AcuSpot 712L Laser Manipulator og Digital AcuBlade 

(ekstrautstyr)

Manøvrerbarheten vil bli redusert ved bruk av 
lasertilbehøret.

Hetter

Leveran-
dør

Artikkelnr. Hoved-
front

Bakre 
assistent

Venstre 
assistent

Høyre 
assistent

Mikrotek 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Pharma
Sept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09GL800 ✓ – ✓ ✓

Det anbefales å bruke Leica beskyttelsesglass 10446058  
(for å hindre refleks og hologrammer).

Se den tilhørende brukerhåndboken for mer informasjon.
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11 Stell og vedlikehold
11.1 Vedlikeholdsanvisninger
• Legg et støvtrekk over apparatet når bremsene er i bruk.
• Oppbevar tilbehøret støvfritt når det ikke er i bruk.
• Fjern støv med en liten blåsebelg og en myk pensel.
• Rengjør objektivene og okularene med ren sprit og spesielle 

rengjøringskluter for optikk.
• Beskytt operasjonsmikroskopet mot fuktighet, damp, syre og 

alkaliske og etsende stoffer. 
Ikke oppbevar kjemikalier i nærheten av apparatet.

• Beskytt operasjonsmikroskopet mot ikkeforskriftsmessig 
behandling. Du bør bare montere andre apparatplugger eller 
skru optiske systemer og mekaniske deler fra hverandre hvis det 
står uttrykkelig i denne bruksanvisningen at du skal gjøre dette.

• Beskytt operasjonsmikroskopet mot olje og fett. 
Bruk aldri fett på føringsflater og mekaniske deler.

• Grov smuss kan fjernes med en fuktig engangsklut.
• Til desinfeksjon av operasjonsmikroskopet skal det brukes 

preparater i gruppen flatedesinfeksjonsmidler basert på 
følgende virkestoffer:
• aldehyder, 
• alkoholer, 
• kvaternære ammoniumforbindelser. 

På grunn av mulige skader på materialene skal du aldri 
bruke produkter basert på
• halogenavspaltende forbindelser, 
• sterke organiske syrer, 
• oksygenavspaltende forbindelser.
	X Følg anvisningene til desinfeksjonsmiddelprodusenten.

Det anbefales å inngå en serviceavtale med Leica.

11.2 Rengjøring av berøringspanelet
	X Slå av PROVIDO og trekk ut kontakten før du rengjør 

berøringspanelet. 
	X Bruk en myk, lofri klut til å rengjøre berøringspanelet.
	X Ikke ha rengjøringsmiddel direkte på berøringspanelet.  

Ha det i stedet på rengjøringskluten.
	X Bruk et vanlig rengjøringsmiddel for glass/okularer, eller 

plastrengjøringsmiddel for å rengjøre berøringspanelet. 
	X Ikke påfør berøringspanelet trykk under rengjøringen.

Det anbefales å inngå en serviceavtale med Leica.

FORSIKTIG

Skader på berøringspanelet.
	X Berøringspanelet skal bare betjenes med fingrene. 

Ikke bruk harde, skarpe eller spisse gjenstander av tre, 
metall eller plast.
	X Ikke rengjør berøringspanelet med rengjøringsmiddel 

som inneholder slipende stoffer. Disse stoffene kan lage 
riper i overflaten slik at den blir matt.

11.3 Vedlikehold
PROVIDO krever vanligvis ikke vedlikehold. For å opprettholde 
driftssikkerheten og påliteligheten anbefaler vi at du for sikkerhets 
skyld kontakter med den ansvarlige serviceorganisasjonen.
Der kan det avtales jevnlige inspeksjoner, eller eventuelt inngås en 
vedlikeholdsavtale.

• Det anbefales å inngå en serviceavtale med Leica.
• Ved reparasjoner skal det kun brukes 

originalreservedeler.
• Etter 18 måneder får du en påminnelse om inspeksjon 

når du slår på mikroskopet.

	X Trykk på knappen "Confirm".
Dialogvinduet lukkes.
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11.4 Skifte pærer

LEDen kan bare byttes av en servicetekniker fra Leica.
	X Før du skifter ut lampen, må du koble 

operasjonsmikroskopet fra strømnettet.

11.4.1 System uten dokumentasjonssystem
	X Åpne adkomstluken (2) for lampeinnsatsen ved å skru løs 

bryteren (1).

�

�

FORSIKTIG

Fare for forbrenning. Lampeinnsatsen blir svært varm.
	X Kontroller at lampeinnsatsen er avkjølt før lampen 

skiftes.
	X Ikke berør den varme lampeinnsatsen.

	X Trekk ut den defekte lampeinnsatsen (3 eller 4), og sett inn ny 
lampeinnsats (tilgjengelig hos Leica Microsystems).

�

�

�

	X Lukk adkomstluken.
	X Slå på operasjonsenheten.

En lampetest utføres for begge lampene.
	X Sett den respektive lampetimeren til null ("Maintenance –> 

Lamp History" på side 48).

PROVIDO med LED som lampe 2

5

	X Be en servicetekniker fra Leica bytte den defekte LEDen (5).

11.4.2 System med dokumentasjonssystem 
(valgfritt)

	X Løsne skruen (1).
	X Skyv dokumentasjonsholderen (2) 90° til venstre.
	X Se avsnitt 11.4.1 for å skifte pærene.
	X Skyv dokumentasjonsholderen tilbake til originalposisjonen,  

og stram skruen (1).
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11.5 Effektbryter

�

Effektbryteren er som standard alltid trykket inn.
	X Trykk på effektbryteren (1) hvis systemet har hatt en 

strømtripp.

11.6 Merknader om fornyet 
behandling av resteriliserbare 
produkter

11.6.1 Generelt
Produkter
Gjenbrukbare produkter fra Leica Microsystems (Schweiz) AG, f.eks. 
dreiebrytere, beskyttelsesglass for objektiv og toppstykker.

Begrensning av fornyet behandling:
For medisinsk utstyr som brukes på pasienter som lider av 
CreutzfeldtJacobs syndrom (CJD), eller der det er mistanke om  
CJD eller variantCJD, må gjeldende lokale forskrifter følges. 
Generelt skal resteriliserbare produkter som har blitt brukt på 
denne pasientgruppen, destrueres ved at de brennes.

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
Det skal legges stor vekt på helsen og sikkerheten til personene 
som er ansvarlige for klargjøring av kontaminerte produkter. 
Gjeldende forskrifter for sykehushygiene og infeksjonsforebygging 
skal overholdes under klargjøring, rengjøring og desinfisering av 
produktene.

Begrensning av fornyet behandling
Hyppig fornyet behandling har liten innvirkning på disse 
produktene. Slutten på produktets levetid bestemmes vanligvis 
av slitasje og skade gjennom bruk.

11.6.2 Instruksjoner
Arbeidsplass
	X Fjern overflatekontaminering med en engangsklut/

papirserviett. 

Oppbevaring og transport
• Ingen spesielle krav.
• Det anbefales å utføre fornyet behandling av et produkt rett 

etter bruk.

Forberedelse til rengjøring
	X Fjern produktet fra PROVIDO.

Rengjøring: manuell
• Utstyr: rennende vann, rengjøringsmiddel, alkohol, 

mikrofiberklut
Fremgangsmåte:
	X  Skyll overflatekontaminering av produktet (temp. <40 °C).  

Bruk litt skyllemiddel avhengig av graden av kontaminering.
	X Ved rengjøring av optikk som er sterkt tilsmusset, f.eks. av 

fingeravtrykk, fettrender osv., må det i tillegg brukes alkohol.
	X Tørk av produkter, unntatt optiske komponenter, med en 

engangsklut/papirserviett. Optiske overflater rengjøres med  
en mikrofiberklut.

Rengjøring: automatisk
• Utstyr: rengjørings/desinfiseringsutstyr

Det anbefales ikke å rengjøre produkter med optiske instrumenter i 
et rengjørings/desinfiseringsapparat. For å unngå skader skal 
heller ikke optiske komponenter rengjøres i ultralydbad.

Desinfisering
Alkoholdesinfiseringsløsningen "Mikrozid, Liquid" kan brukes i 
samsvar med anvisningene på etiketten.
Vær oppmerksom på at etter desinfisering må de optiske flatene 
skylles grundig med friskt drikkevann og deretter med friskt 
demineralisert vann. Produktene må tørkes grundig før påfølgende 
sterilisering.

Vedlikehold
Ingen spesielle krav.

Kontroller og funksjonstesting
Kontroller at det er mulig å foreta påmontering på dreiebrytere og 
håndtak.

Emballasje
Enkeltvis: En vanlig plastpose kan brukes. Posen må være stor nok 
til produktet, slik at lukkingen ikke settes under press.
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Sterilisering
Se steriliseringstabellen på side 54.

Oppbevaring
Ingen spesielle krav.

Tilleggsinformasjon
Ingen

Kontaktadresse til produsent
Adresse til lokal forhandler
Leica Microsystems (Schweiz) AG har kontrollert at instruksjonene ovenfor for forberedelse av et produkt egner seg for ny bruk av 
produktet. Personen som er ansvarlig for prosessen, er også ansvarlig for fornyet behandling med utstyr, materialer og personale  
og for at ønsket resultat oppnås i installasjonen for fornyet behandling. Det er derfor vanligvis nødvendig å foreta validering og 
rutineovervåkning under prosessen. Ethvert avvik fra de medfølgende instruksjonene skal også undersøkes grundig av personen  
som er ansvarlig for prosessen for å definere effektivitet og mulige skadevirkninger.

11.6.3 Steriliseringstabell
Tabellen nedenfor gir en oversikt over de tilgjengelige steriliserbare komponentene til operasjonsmikroskopet fra 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Tillatte steriliseringsmetoder Produkter

Artikkelnr. Betegnelse Dampautoklav 
134 °C,  

t > 10 min

Etylenoksid 
maks. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530 M720

10180591 Posisjoneringshåndtak  –  – –   – – –

10428328 Dreiebryter, binokulartubus T  – – –  –    

10384656 Dreiebryter, transparent  –  –   – – – –

10443792 Hendelforlengelse  – – – –   – – –

10446058 Beskyttelsesglass, multifokal 
linse

   – – – –   –

10448439 Beskyttelsesglass   – – – –  – – 

10448440 Deksel, steriliserbart  – –  – – – – – –

10448431 Objektivbeskyttelsesglass     – – – – – –

10448296 Objektivbeskyttelsesglass,  
reservedel (10pakning)

  – – – –  – – 

10448280 Objektivbeskyttelsesglass, 
komplett, steriliserbart

  – – – –  – – 

10448581 Deksel, sterilisertbart for 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Deksel, steriliserbart  –   – –  – – –

10429792 Hylse for spaltelys  –  – – – – – – –

1)    Dette medisinske utstyret faller innenfor de validerte sertifiseringskravene til STERRAD®100S / STERRAD® 100NX™ / STERRAD®50 / 
STERRAD®200 Systems. Vennligst følg bruksanvisningen til ditt STERRAD®system før sterilisering av enheter i STERRAD®systemer.
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12 Kassering
Gjeldende nasjonale lover må følges når det gjelder kassering av produktene gjennom et egnet renovasjonsselskap. Enhetsemballasjen  
skal gjenvinnes.

13 Feilsøking
Hvis apparatet har en feil som ikke beskrives her, kontakter 
du Leicaforhandleren.

13.1 Feilfunksjon
Feil Årsak Tiltak

Mikroskopet vipper når du trykker på 
knappen "All Brakes".

Armsystemet er ikke riktig balansert. 	X Balanser mikroskopholderen (se side 13).

Mikroskopet kan ikke flyttes, eller bare 
flyttes med stor anstrengelse.

En kabel sitter fast. 	X Legg den aktuelle kabelen på nytt.

PROVIDO er låst. 	X Frigjør låsemekanismen (se side 23).

Funksjonene kan ikke aktiveres med 
fotbryteren eller styringen på 
håndtakene.

En kabelforbindelse er løsnet. 	X Kontroller tilkoblingen til fotbryteren.

Feil programmering i styreenheten. 	X Endre programmeringen ved hjelp av styreenheten.

Ikke lys i mikroskopet. Den fiberoptiske kabelen er frakoblet. 	X Kontroller tilkoblingen til den fiberoptiske kabelen.

Hovedbelysning og/eller 
reservebelysning er defekt.

	X Skift til annen belysning (se side 34).

Lysintensitet under forventning. Den fiberoptiske kabelen er ikke plassert 
korrekt.

	X Kontroller den fiberoptiske kabelens tilkobling.

Lampens levetid over. 	X Kontroller lampens levetid, og bytt pærer om nødvendig.

Bakassistent/sideassistenter har ikke lys. Valg av assistenter ikke riktig. 	X Kontroller valg av assistentene (se side 27).

Høyre/venstre sideassistent har ikke lys. Valg av assistenten ikke riktig. 	X Kontroller valg av assistenten (se side 27).

Bildet forblir ufokusert. Okularer er ikke riktig montert. 	X Skru okularene helt fast.

Dioptri er ikke stilt inn riktig. 	X Korriger dioptri nøyaktig iht. instruksjonene  
(se side 26).

AutoFocus fungerer ikke korrekt. 	X Kontroller AutoFocusinnstillinger (se side 46).

Mikroskopet eller armsystemet beveger 
seg opp/ned eller roterer av seg selv.

Armsystemet er ikke riktig balansert. 	X Balansere PROVIDO (se side 13).

Kabelen er ikke riktig lagt, eller forskyver 
seg og trykker på systemet (ev. ekstra 
videokabel).

	X Legg ledningen iht. monteringsanvisningen, og foreta 
strekkavlastning.

PROVIDO ble balansert i låst tilstand. 	X Frigjør låsemekanismen (se side 23) og balanser 
PROVIDO (se side 13).

Mikroskopet og mikroskopholderen kan 
bare flyttes med store problemer, eller 
ikke i det hele tatt.

Balansering ble ikke fullført. 	X Sikre at posisjon B ble inntatt (se side 13).
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Feil Årsak Tiltak

Forstørrelsen kan ikke justeres elektrisk. Feil ved forstørrelsesmotoren. 	X Trykk på dreiebryteren for forstørrelse.
	X Still inn forstørrelsen ved å dreie (se side 35).

Ingen XYbevegelser er mulige på ett av 
de to håndtakene.

Ingen XYbevegelser er konfigurert for 
håndtakene i styreenheten.

	X Still joysticken inn på XYbevegelse (se side 45).

Mikroskopet er ikke nøyaktig balansert 
på Baksen.

Installert tilbehør ble ikke dreid tilbake 
til arbeidsposisjon ved balansering av 
Baksen.

	X Baksen må balanseres på nytt. 
	X Kontroller at tilbehøret dreies tilbake til arbeids

posisjonen ved balansering av Baksen (se side 13).

Armsystemet kan ikke beveges. Armsystemet er låst. 	X Frigjør låsemekanismen (se side 23).

Stativet til PROVIDO beveger seg. Fotbremsene er ikke aktivert. 	X Lås fotbremsene (se side 23).

Bevegelsesområdet for PROVIDO er 
begrenset (svingning, vipping, dreiing, 
XYbevegelse).

Kabelen er lagt for stramt. 	X Legg kabelen på nytt (se monteringsanvisning PROVIDO).

Hetten er for stram. 	X Løsne hetten litt.

Videokameraet ble montert feil og 
kommer borti armsystemet.

	X Monter videokameraet riktig.

PROVIDO er ikke riktig balansert. Tilbehørets posisjon ble endret etter 
balanseringen.

	X Balansere PROVIDO (se side 13).

PROVIDO kan ikke balanseres. PROVIDO ble balansert i 
transportstillingen.

	X Ta PROVIDO ut av transportstilling og balanser det på 
nytt.

Iris følger ikke forstørrelse. AutoIris i overstyringsmodus. 	X Trykk på resetknappen for AutoIris.

Arbeidsavstand beveger seg ikke. Arbeidsavstandens nøddrift blokkert av 
hette.

	X Frigjør arbeidsavstandens nøddrift.

Arbeidsavstanden på mikroskopet kan 
ikke justeres.

Leica FocusLock aktivert. 	X Sjekk Leica FocusLockinnstillinger. 
Unntak: Du arbeider med en lasermikromanipulator der 
denne funksjonen er programmert av sikkerhetsgrunner.

Bildet i mikroskopet har mørke kanter, og 
lysfeltet er utenfor synsfeltet.

Tilbehøret er ikke riktig montert. 	X Monter tilbehøret nøyaktig i holderne (se side 24).

13.2 Feilfunksjoner og dokumentasjon for tilbehør
Feil Årsak Tiltak

Videobilder er ufokuserte. Mikroskopet eller videoadapteren er ikke 
nøyaktig fokusert.

	X Fokuser nøyaktig, bruk gradnett hvis 
nødvendig.
	X Utfør dioptrikorrigering nøyaktig etter 

anvisningene.
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13.3 Feilmeldinger på styreenheten
Når styreenheten oppdager en feil, lyser den gule "Check"knappen.
	X Trykk på "Check"knappen.

Listen med feilmeldinger vises.
	X For å bekrefte en melding velger du meldingen og trykker på "Confirm"knappen.

Når det ikke er noen aktive feilmeldinger, forsvinner den gule "Check"knappen.

Melding Årsak Tiltak

Luxmeter, no calibration data available Lysmåleren kan ikke kalibreres. 	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

Lamp1 overtemperature Ventilasjonshullet kan være tilstoppet/blokkert. 	X Fjern eventuell blokkering fra ventilasjonshullet.

Lamp2 overtemperature Ventilasjonshullet kan være tilstoppet/blokkert. 	X Fjern eventuell blokkering fra ventilasjonshullet.

Lamp1 fan defective Lampe 1viften er defekt. 	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

Lamp2 fan defective Lampe 2viften er defekt. 	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

Lamp door is open Adkomstluken til belysningsenheten er ikke 
lukket. 
Trykknapp for belysning på/av blinker.

	X Lukk adkomstluken til lysenheten, og lås den 
med rattet.

Lamp1 defective Lampe 1 er defekt. 	X Bytt lampe 1 etter dette.

Lamp2 defective Lampe 2 er defekt. 	X Bytt lampe 2 etter dette.

Exhaust fan defective Avtrekksviften er defekt. 	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

Overtemperature in tower base Ventilasjonshullet kan være tilstoppet/blokkert. 	X Fjern eventuell blokkering fra ventilasjonshullet.

No lamp selected Lampevelgeren er i mellomposisjon. 	X Flytt rattet til en gyldig posisjon.

Optics carrier not found • En kabelforbindelse er løsnet.
• Kabel skadet.
• Kontrollenhet defekt.

	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

CANhandle left not found • En kabelforbindelse er løsnet.
• Kabel skadet.
• Kontrollenhet defekt.

	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

CANhandle right not found • En kabelforbindelse er løsnet.
• Kabel skadet.
• Kontrollenhet defekt.

	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

Autofocus not found • En kabelforbindelse er løsnet.
• Kabel skadet.
• Kontrollenhet defekt.

	X Ta kontakt med Leicaforhandleren.

Camera control unit not found Kameraet er kanskje ikke slått på. 	X Slå på kameraet. 
Ta kontakt med Leicaforhandleren hvis feilen 
vedvarer.

Luxmeter defective error Fotodiode i optikkholderen kan være defekt, eller 
lysføringen er ikke koblet skikkelig til.

	X Koble til lysføringen skikkelig, eller ta kontakt 
med Leicaforhandleren hvis feilen vedvarer.
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14 Spesifikasjoner
14.1 Elektriske data
Strømtilkobling for 
PROVIDO

800 VA 50/60 Hz
100–240 V~ 50/60 Hz

Beskyttelsesklasse Klasse 1

14.2 Leica M530
14.2.1 Mikroskopets funksjoner

Forstørrelse 6:1 zoom, motorisert

Objektiv / 
arbeidsavstand

225–600 mm, motorisert, multifokal linse,  
kan justeres kontinuerlig. mulighet for manuell 
justering

Okularer Vidvinkelokularer for brillebrukere 
8,3×, 10× og 12,5× dioptrisk justering 
±5 diopterinnstillinger, 
med justerbar øyemusling

Illumination Belysningssystem spesielt utviklet for mikro
kirurgianvendelser.  
Trinnløst justerbar lysfeltdiameter med Gauss
formet lysfordeling. 
Kontinuerlig justerbar lysstyrke ved konstant 
fargetemperatur

AutoIris Innebygd automatisk zoomavhengig tilpasning til 
lysfeltdiameteren. Kan overstyres og tilbakestilles 
manuelt

Hovedbelysning Høyeffekts xenonlampe 300 W, via fiberoptisk 
kabel

Nødlampe 75 W LED eller 300 W xenonlysbuelampe med 
redundant elektrisk høyspentdel 

BrightCare Plus Sikkerhetsfunksjon gjennom 
arbeidsavstandsavhengig begrensning av 
lysstyrken,
kontrollert av innebygd lysmåler 

SpeedSpot Laserfokushjelp for rask og nøyaktig posisjonering 
av mikroskopet
Laser klasse 2 
Bølgelengde  635 nm
Optisk ytelse  <1 mW

Finfokus Tilgjengelig for assistent bak/side

Forstørrelses
multiplikator

1,4×

IRsensor For fjernstyring av Leica HD C100

14.2.2 Optiske data

Zoomforstørrelse
binokulartubus med 
fokallengde f162.66

Arbeidsavstand

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Okular 8,3×
min. 1.60 114.5 0.80 230.4

maks. 9.6 19.1 4.8 38.4

Okular 10×
min. 1.92 109.3 0.96 219.9

maks. 11.5 18.2 5.7 36.7

Okular 12,5×
min. 2.40 88.5 1.19 178.0

maks. 14.4 14.7 7.2 29.7

Zoomforstørrelse
binokulartubus med 
fokallengde f170.0

Arbeidsavstand

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Okular 8,3×
min. 1.68 109.4 0.83 220.2

maks. 10.1 18.2 5.0 36.7

Okular 10×
min. 2.01 104.4 1.0 210.2

maks. 12.1 17.4 6.0 35.0

Okular 12,5×
min. 2.51 84.5 1.25 170.1

maks. 15.1 14.1 7.5 28.35

Mtot  Total forstørrelse
FoV Synsfelt

Verdiene ovenfor har en toleranse på ±5 %

Binokulartubus Brennvidde Art.-nr.

Type A f162.66 10448088

Type B f170.0 10446797
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14.2.3 Valgbare alternativer
Leica M530 med topplate

Topplate Full stereovisning for hovedkirurg og bakre 
assistent
Semistereovisning for ensideassistent enten 
venstre eller høyre
Ekstrautstyr: Cmountgrensesnitt for kamera

Leica M530 med IVA530

IVA530 Full stereovisning for hovedkirurg
Semistereovisning for ensideassistent enten 
venstre eller høyre
Cmountgrensesnitt for kamera

Leica M530 med ULT530

ULT530 Full stereovisning for hovedkirurg og bakre 
assistent
Semistereovisning for ensideassistent enten 
venstre eller høyre
Ekstrautstyr: integrert HDkamera (Leica HD C100)

Leica FL800 ULT ULT med Leica FL800funksjon

Leica FL560 for M530 Leica FL560 observasjonsfiltermodul

14.2.4 Leica M530 optikkholder

Rotasjon av optikk ± 270°

Lateral helning 45° mot venstre / 45° mot høyre

Helning –30° / +95°

Balansering A, B og Cakse, hver kan korrigeres manuelt

Bremser 1 bremse for A/Baksen
1 bremse for Caksen

Indikator Lysdiode for statusen til fluorescensmodus
Lysdiode for statusen til fluorescensvideoopptak

IRsensor For fjernstyring av det eksterne Leica HD C100
kameraet

Leica M530 med IVA530

Integrert 
videoadapter

For festing av et eksternt Cmountvideokamera, 
fortrinnsvis med sensorstørrelse 1/3"

FusionOptics For økt dybdeskarphet 
For hovedkirurg

Integrert 360° 
roterbar adapter

For hovedkirurg binokular

Sideassistent Valgbart, venstre eller høyre

Lysfordeling 67 % for kirurg
23 % for sideassistent
10 % for Cmountport

Leica M530 med ULT530

Integrert kamera for 
synlig lys

Leica HD C100 innebygd i 1/3" CCD (ekstrautstyr)

FusionOptics For økt dybdeskarphet 
For hovedkirurg og bakre assistent

Manuell finfokus For bakre assistent, ±5 Dpt

Integrert 360° 
roterbar adapter

For hovedkirurg og bakre assistent binokular

Lysfordeling 50 % for hovedkirurg
Assistenter, valgbare:
enten 15 % for sideassistent
eller 30 % for bakoverrettet assistent

Kamerabildestørrelse i forhold til synsfeltet

• Kamera for synlig 
lys

Kamerabildestørrelse

Synsfelt

Synsfelt

Figuren viser kamerabildestørrelsen med hensyn  
til synsfeltet for det visuelle videokameraet.  
Vær oppmerksom på at synsfeltet ikke er helt dekket  
av dokumentasjonssystemet.

Se de aktuelle bruksanvisningene for mer informasjon.
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14.3 PROVIDO-gulvstativ
Type Gulvstativ med seks elektromagnetiske bremser

Understell 700 × 700 mm med fire 360°dreibare hjul, hvert 
med en diameter på 126 mm og integrerte bremser

Balansering Manuell balansering av mikroskopholder og svingarm

Styreenhet for 
gulvstativ

Topp moderne elektronisk styring for konstant over
våkning av alle motorfunksjonene og lysintensiteten.  
Innebygd sikkerhetsfunksjon, BrightCare Plus, for 
arbeidsavstandsavhengig begrensning av lysstyrken. 
Menyvalg basert på unik programvare for 
brukerspesifikk konfigurasjon, med innebygd 
elektronisk autodiagnose og brukerstøtte. 

Styreenhet  
for stativ

Programvareuavhengig tast for belysning. 
Indikator for hovedbelysning, reservebelysning og 
fluorescensmodus. 
Åpen arkitektur for fremtidig programvareutvikling.

Lyskilde Lampe med enkel xenonlysbue som hovedbelysning 
med LEDlampe som reserve.
Belysningssystem med lampe med dobbel 
xenonlysbue (ekstrautstyr).

Betjenings
elementer

Pistolhåndtak med ti funksjoner for forstørrelse, 
arbeidsavstand, "All Brakes"knapp frigjør seks 
bremser, bryter på siden frigjør forhåndsvalgte 
bremsekombinasjoner, motordrevet sidevipping (XY). 
Alle knappene, bortsett fra "All Brakes" kan tilordnes 
fritt. 
Fotbryter.

Integrert 
dokumentasjon

Klargjort for integrering av videokamerasystem og 
digitalt opptakssystem.  
Åpen struktur

Kontakter En rekke innebygde kontakter for video og kontroll av 
dataoverføring. Intern strømforsyning 12 VDC, 24 VDC 
og ACterminaler

Svingarm for 
skjermen

610 mm lang og fleksibel arm med 180  rotasjon og 
helning til å holde valgfri videoskjerm

Materialer Bare robust metallutførelse

Overflate
behandling

Belagt med antimikrobiell lakk

Minimum høyde I parkeringsposisjon: 1975 mm

Rekkevidde for 
konsoll

Maks. 1487 mm

Last Maks. 8,5 kg fra grensesnittet til mikroskopets 
svalehalering

Vekt Ca. 350 kg uten last

14.4 Omgivelsesbetingelser
I bruk +10 °C til +40 °C 

+50 °F til +104 °F 
30–95 % relativ luftfuktighet 
800–1060 mbar atmosfærisk trykk

Oppbevaring –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10–100 % relativ luftfuktighet 
500–1060 mbar atmosfærisk trykk

Transport –30 °C til +70 °C 
–86 °F til +158 °F 
10 til 100 % relativ fuktighet 
500 til 1060 mbar atmosfæretrykk

14.5 Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC)

Egnet miljø for instrumentet

Sykehus unntatt for nær aktivt høyfrekvent kirurgisk utstyr og  
et MEsystems RFbeskyttede rom for MR, der intensiteten av 
EMforstyrrelser er høy.

Samsvar med IEC 60601-1-2

Stråling • CISPR 11, klasse A, gruppe 1
• Harmonisk distorsjon iht. IEC 6100032 klasse A
• Spenningssvingning og flimring iht. IEC 6100033 

klasse A, figur 3–7
Immuni
tet

• Elektrostatisk utladning IEC 6100042: 
CD +/– 8 kV, AD +/– 15 kV

• Utstrålte RF EMfelter IEC 6100043: 
80–2700 MHz: 10 V/m

• Trådløse nærområder IEC 6100043: 
380–5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m

• Kortvarige transienter og  
burst IEC 6100044: 
±2 kV: Strømforsyningsledninger

• Spenningspulser IEC 6100045: 
±1 kV hovedspenning 
±2  kV fasespenning

• Ledningsbundne forstyrrelser, indusert av RFfelt 
IEC 6100046: 
10 V rms

• Nominelt magnetisk strømfrekvensfelt  
IEC 6100048: 
30 A/m

• Spenningsfall og avbrudd IEC 61000411: 
iht. IEC 6060112:2014
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14.6 Oppfylte standarder
CE-samsvar
• Direktiv 93/42/EØS om medisinsk utstyr inkludert endringer.
•  Klassifisering: Klasse I, i samsvar med vedlegg IX, forskrift 1 og 

forskrift 12 i direktivet for medisinske enheter.
•  Medisinsk elektrisk utstyr, del 1: Generelle 

sikkerhetsbestemmelser IEC 606011, EN 606011, UL 606011,  
CAN/CSAC22.2 NO. 606011:14 (2014).

•  Elektromagnetisk kompatibilitet  
IEC 6060112, EN 6060112, EN 6100032, IEC 6100032.

• Flere anvendte harmoniserte standarder:  IEC 62366,  
IEC608251, EN608251, IEC 62471, EN62471.

• Medical Division hos Leica Microsystems (Schweiz) AG innehar 
ledelsessystemsertifikater for den internasjonale standarden 
ISO 13485 for kvalitetsstyring og kvalitetssikring.

14.7 Bruksbegrensninger
Operasjonsmikroskopet PROVIDO skal bare brukes i lukkede rom og 
på et fast gulv.
PROVIDO er ikke egnet til kryssing av terskler som er høyere enn 
20 mm. For å flytte operasjonsmikroskopet over terskler på 20 mm 
kan den medfølgende kilen (1) brukes. 

1

	X Legg kilen (1) foran terskelen.
	X Sett operasjonsmikroskopet i transportstilling og trekk det over 

terskelen etter håndtaket.

FORSIKTIG

Skade på PROVIDO under transport.
	X Stativet skal aldri beveges i utstrakt tilstand.
	X Alltid bytt til transportposisjon før PROVIDOstativet 

flyttes.
	X Rull aldri over kabler som ligger på gulvet.
	X Aldri transporter eller flytt systemet ved en helning  

på mer enn 10°.
	X Ikke vipp systemet mer enn 10°. Det kan velte.
	X Bare flytt PROVIDO i transportposisjon.
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14.8 Vektliste over balanserbare konfigurasjoner
14.8.1 Leica M530 med topplate og 180° dobbelt stereofeste
Det 180° dobbelte stereofestet er montert på Leica M530 med 
stråledeler og 180° dobbelt stereofeste.

1

2

3

4 1 Optikkholder
2 Topplate
3 Stråledeler
4 180° dobbelt stereofeste

1 sideassistent
venstre eller høyre

1 videoadapter
motsatt sideassistent

Tubus 30–150°

Tubus 30–150° Tubus 0–180°

Stereo- 
feste

Forstørrelses-
multiplikator

Skrå tubus 

Tubus 30–150°

Rett tubus 

45° tubus 

Zoomvideoadapter

Fjernvideoadapter /
manuell videoadapter

Skrå tubus Rett tubus 45° tubus 
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Utstyr for PROVIDO serienr. ..................................        Maks. belastning på mikroskopets optikkholder: 8,5 kg

Utstyr for Leica M530 med topplate og 180° dobbelt stereofeste Installasjon

Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt

10448692 M Topplate 0,22 kg                         .     

10446565 S Stråledeler 70/30 % 0,40 kg                         .     

10446567 M 180° dobbelt stereofeste 0,98 kg                         .     

M Binokulartubus for hovedkirurg Samlet sett må fire tubus installeres.
Tubusretningen må kanskje tilpasses for 
å balansere systemet.                         .    

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg                         .     

10446587 S Rett binokulartubus, T, type II 0,72 kg                         .    

10446618 S Skrå binokulartubus 45°, type II 0,56 kg

10446574 S Skrå binokulartubus, T, type II 0,74 kg

10448668 O Forstørrelsesmultiplikator 0,28 kg                         .   

M Binokulartubus for bakre assistent                         .     

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg                         .     

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

M Sideobservasjon Kun 1 stk., høyre eller venstre,  
må være plassert på motsatt side  
av videoadapteren                         .     

10448597 S Stereofeste 1,01 kg                         .     

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg

10446587 S Rett binokulartubus, T, type II 0,72 kg

10446618 S Skrå binokulartubus 45°, type II 0,56 kg

10446574 S Skrå binokulartubus, T, type II 0,74 kg

M Binokulartubus på stereofeste Hvis stereofeste er valgt                         .    

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg                         .    

10448028 S Okular 10x To okularer per binokulartubus 0,10 kg                         .    

10448125 S Okular 8,3x 0,10 kg                         .    

10443739 S Okular 12,5x 0,10 kg                         .    

M = Must, O = Option, S = Selection fortsetter på neste side Last                         .    
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Utstyr for Leica M530 med topplate og ULT530 Installasjon

Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt

M Videoadapter Kun 1 stk., høyre eller venstre                         .    

10448215 S ZVA 0,74 kg

S MVA/RVA 0,40 kg

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

O Lasermikromanipulator                         .    

O Laserfilter 0–2 stk., (hoved, bakre, side)                         .    

10446058 O Beskyttelsesglass 0,02 kg                         .    

Last fra forrige side                         .    

M = Must, O = Option, S = Selection
Totalt
Last                         .    
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14.8.2 Leica M530 med IVA530

1

2

1 Leica med IVA530
2 Optikkholder

MERK

Skade på IVA530-optikk.
	X Ikke bruk Zoom Video Adapter sammen med Leica M530 med 

IVA530.

1 eller 2 sideassistenter, 
valgbare – bare én aktiv 

Kamera

Forstr. 
Multipl.

Tubus 0–180°

Stereofeste

Skrå tubus 

Tubus 30–150°

Rett tubus 

45° tubus 

Tubus 30–150°Skrå tubus Rett tubus 45° tubus 
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 Utstyr for PROVIDO serienr. ..................................        Maks. belastning på mikroskopets optikkholder: 8,5 kg

Utstyr til Leica M530 med IVA530 Installasjon

Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt

10448691 M IVA530 0,82 kg                         .     

M Binokulartubus for hovedkirurg Tubusretningen må kanskje tilpasses for 
å balansere systemet.                         .    

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, 
type II L

Anbefales 0,81 kg
                        .     

10448088 S Binokulartubus var. 0–180° T, 
type II

1,42 kg
                        .    

10446587 S Rett binokulartubus, T, type II 0,72 kg

10446618 S Skrå binokulartubus 45°, type II 0,56 kg

10446574 S Skrå binokulartubus, T, type II 0,74 kg

10448668 O Forstørrelsesmultiplikator 0,28 kg                         .    

1xM
1xO

Sideobservasjon Bare høyre eller venstre sideobservatør 
får lys på samme tid (bryter)                         .     

10448597 S Stereofeste 1,01 kg                         .     

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, 
type II L

Anbefales 0,81 kg

10446587 S Rett binokulartubus, T, type II 0,72 kg

10446618 S Skrå binokulartubus 45°, type II 0,56 kg

10446574 S Skrå binokulartubus, T, type II 0,74 kg

M Binokulartubus på stereofeste Hvis stereofeste er valgt                         .    

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, 
type II L

Anbefales 0,81 kg
                        .    

10448028 S Okular 10x To okularer per binokulartubus 0,10 kg                         .    

10448125 S Okular 8,3x 0,10 kg                         .    

10443739 S Okular 12,5x 0,10 kg                         .    

O Kamera Maks. ett kamera                         .    

S Cmount kamera Anbefales: Leica HD C100 0,12 kg                         .    

O Lasermikromanipulator                         .    

O Laserfilter 0–3 stk. (hoved, side)                         .    

10446058 O Beskyttelsesglass 0,22 kg                         .    

M = Must, O = Option, S = Selection Total last                         .    
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14.8.3 Leica M530 med ULT530 eller Leica FL800 ULT og Leica FL560

1 1

32

1 Optikkholder
2 ULT530 eller Leica FL800 ULT 
3 ULT530 kombinert med Leica FL560

MERK

Skade på ULT530-optikk.
	X Ikke bruk videoadapter sammen med ULT530.

Ekstrautstyr: Sideassistent

Forstørrelses-
multiplikator Tubus 30–150° Tubus 0–180°

Ergo Wedge  *)

Stereofeste

Skrå tubus 

Tubus 30–150°

Rett tubus 

45° tubus 

Tubus 30–150°Skrå tubus Rett tubus 45° tubus 

 
*) Ergo Wedge (10448429) kan installeres under tubus 0–180°, men er ikke absolutt nødvendig
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Utstyr for PROVIDO serienr. ..................................        Maks. belastning på mikroskopets optikkholder: 8,5 kg

Utstyr for Leica M530 med ULT530 eller med FL800 ULT Installasjon

Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt

M Grensesnitt til ULT530               .     

10449022 S ULT530 1,64 kg               .    

10448795 S Leica FL560 0,47 kg               .    

10449023 S Leica FL800 ULT 1,76 kg               .    

M Binokulartubus for hovedkirurg Tubusretningen må kanskje tilpasses for 
å balansere systemet.

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg               .    

10448088 S Binokulartubus var. 0–180° T, type II Anbefales ikke (vignettering) 1,42 kg               .    

M Binokulartubus for bakre assistent

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg               .    

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

10448429 O Ergo Wedge 0,4 kg               .    

O Sideobservasjon 0 eller 1 sideassistent

10448597 S Stereofeste 1,01 kg               .    

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg               .     

10446587 S Rett binokulartubus, T, type II 0,72 kg               .    

10446618 S Skrå binokulartubus 45°, type II 0,56 kg               .    

10446574 S Skrå binokulartubus, T, type II 0,74 kg               .    

M Binokulartubus på stereofeste Hvis stereofeste er valgt

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg               .    

10448668 O Forstørrelsesmultiplikator Kun 1 stk., bare hovedkirurg og kun med 
binokulartubus 30–150° (vignettering)

0,28 kg
              .    

10446797 S Binokulartubus var. 30–150° T, type II L Anbefales 0,81 kg               .    

10446587 S Rett binokulartubus, T, type II 0,72 kg               .    

10446618 S Skrå binokulartubus 45°, type II 0,56 kg               .    

10446574 S Skrå binokulartubus, T, type II 0,74 kg               .    

10449016 O Leica HD C100

O Lasermikromanipulator

O Laserfilter 0–4 stk. (hoved, bakre, side)

10448028 O Okular 10x To okularer per binokulartubus 0,10 kg               .    

10448125 O Okular 8,3x 0,10 kg               .    

10443739 O Okular 12,5x 0,10 kg               .    

M = Must, O = Option, S = Selection fortsetter på neste side Last
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Utstyr til Leica M530 med ULT530 Installasjon

Art.-nr. Beskrivelse Kommentar/restriksjoner Vekt # Totalt

10446058 O Beskyttelsesglass 0,02 kg                         .    

O Lasermikromanipulator                         .    

O Laserfilter 0–4 stk. (hoved, bakre, side)                         .    

10448028 S Okular 10x To okularer per binokulartubus 0,10 kg                         .    

10448125 S Okular 8,3x 0,10 kg                         .    

10443739 S Okular 12,5x 0,10 kg                         .    

10446058 O Beskyttelsesglass 0,02 kg                         .    

Last fra forrige side                         .    

M = Must, O = Option, S = Selection
Totalt
Last                         .    

MERK

Skade på ULT530-optikk.
	X Ikke bruk Zoom Video Adapter sammen med Leica M530  

med ULT530.
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14.9 Måltegninger

±45°

+95° -30°

360°

-150°+180°

-25°

+32°

±270°

��� ���

���

��� ����

maks. 1487

1801

19
75

Mål i mm
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15 Vedlegg
15.1 Sjekkliste før operasjonen

Pasient  .......................................................................................................................................................................................

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

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

Trinn Fremgangsmåte Detaljer Kontrollert/underskrift

1 Rengjøre optisk tilbehør 	X Sjekk at tubus, okularer og eventuelt dokumentasjonstilbehør  
er rent.
	X Fjern støv og smuss.

2 Montere tilbehøret 	X Lås PROVIDO på plass og monter alt tilbehøret på mikroskopet 
slik at det er klart til bruk (se side 24).
	X Posisjoner håndtakene som ønsket.
	X Koble eventuelt til fotbryteren.
	X Kontroller kamerabildet på skjermen, og rett inn om nødvendig.
	X Kontroller at alt utstyr er i riktig posisjon (alle deksler montert 

og dører lukket).

3 Kontrollere tubusinnstillingene 	X Kontroller tubus og okularinnstillingene for den valgte 
brukeren.

4 Kontroll av funksjoner 	X Kontroller tilkoblingen av den fiberoptiske kabelen på 
optikkholderen.
	X Koble til strømkabelen.
	X Slå på mikroskopet.
	X Slå på belysningen på styreenheten.
	X La belysningen være på i minst 5 minutter.
	X Kontroller lampehistorikken og forviss deg om at den 

gjenværende levetiden er tilstrekkelig for den planlagte 
operasjonen.
	X Skift ut defekte lyspærer før operasjonen.
	X Test alle funksjonene på håndtakene og fotbryteren.
	X Kontroller brukerinnstillingene på styreenheten for den valgte 

brukeren.

5 Balansering 	X Balanser PROVIDO (se side 13).
	X Trykk ned "All Brakes"knappen på håndtaket, og kontroller 

balanseringen.

6 Sterilitet 	X Sett på plass sterile komponenter og ev. steril hette  
(se side 29).
	X Gjenta balansering.

7 Posisjonering på operasjonsbord 	X Posisjoner PROVIDO på OPbordet som påkrevd i 
transportposisjon, og lås fotbremsen etter at posisjoneringen  
er gjort (se side 27).



72 PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04  PROVIDO Ref. 10732418 / Versjon 04 73



10732418no/04 • Copyright © by Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 Heerbrugg, 2020 • Trykt – 11.2020 – Kan endres. • LEICA og 

Leica-logoen er registrerte varemerker for Leica Microsystems IR GmbH.

 

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

T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com


	1	Innledning
	1.1	Om denne bruksanvisningen
	1.2	Symboler i bruksanvisningen
	1.3	Valgfrie produktegenskaper

	2	Produktidentifikasjon
	3	Sikkerhetsmerknader
	3.1	Tiltenkt bruk
	3.2	Indikasjoner
	3.3	Kontraindikasjoner
	3.4	Merknader for ansvarshavende
	3.5	Merknader for brukeren
	3.6	Farer ved bruk
	3.7	Skilting og merking

	4	Utforming
	4.1	PROVIDO-stativ
	4.2	Leica M530 optikkholdere

	5	Funksjoner
	5.1	Balanseringssystem
	5.2	Bremser
	5.3	Illumination
	5.4	Leica FusionOptics
	5.5	Leica SpeedSpot

	6	Betjeningselementer
	6.1	PROVIDO mikroskop med armsystem
	6.2	Styreenhet
	6.3	Terminaler
	6.4	Stativ
	6.5	Håndtak
	6.6	Fotbryter

	7	Forberedelser før operasjon
	7.1	Transport
	7.2	Låse / låse opp PROVIDO
	7.3	Montere optisk tilbehør
	7.4	Stille inn binokulartubus
	7.5	Stille inn okularet
	7.6	Velge assistent
	7.7	Posisjonering på operasjonsbordet
	7.8	Plassering av sterile betjeningselementer og hette
	7.9	Kontroll av funksjoner

	8	Betjening
	8.1	Slå på mikroskopet
	8.2	Posisjonering av mikroskopet 
	8.3	Justering av mikroskopet
	8.4	Transport
	8.5	Slå av operasjonsmikroskopet

	9	Styreenhet med berøringspanel
	9.1	Menystruktur
	9.2	Velge bruker
	9.3	Meny – "User Settings"
	9.4	Meny – "Maintenance"
	9.5	Meny – "How to..." 
	9.6	Meny – "Service"

	10	Tilbehør og ekstrautstyr
	11	Stell og vedlikehold
	11.1	Vedlikeholdsanvisninger
	11.2	Rengjøring av berøringspanelet
	11.3	Vedlikehold
	11.4	Skifte pærer
	11.5	Effektbryter
	11.6	Merknader om fornyet behandling av resteriliserbare produkter

	12	Kassering
	13	Feilsøking
	13.1	Feilfunksjon
	13.2	Feilfunksjoner og dokumentasjon for tilbehør
	13.3	Feilmeldinger på styreenheten

	14	Spesifikasjoner
	14.1	Elektriske data
	14.2	Leica M530
	14.3	PROVIDO-gulvstativ
	14.4	Omgivelsesbetingelser
	14.5	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
	14.6	Oppfylte standarder
	14.7	Bruksbegrensninger
	14.8	Vektliste over balanserbare konfigurasjoner
	14.9	Måltegninger

	15	Vedlegg
	15.1	Sjekkliste før operasjonen


