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Vă mulţumim că aţi achiziţionat un microscop chirurgical Leica PROVIDO.
La dezvoltarea sistemelor noaste am pus accentul cu precădere pe o modalitate  
de operare simplă şi autoexplicativă. Cu toate acestea, vă sugerăm să studiaţi în 
detaliu acest manual pentru a utiliza toate avantajele noului microscop chirurgical.
Informaţii importante cu privire la produsele şi serviciile oferite de Leica 
Microsystems, precum şi adresa celei mai apropiate reprezentanţe, găsiţi pe  
pagina noastră web: 

www.leica-microsystems.com

Vă mulţumim că aţi ales produsele noastre. Sperăm că vă veţi bucura de calitatea  
şi performanţa microscopului chirurgical Leica Microsystems.

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

Exonerare de răspundere
Toate specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Informaţiile furnizate în acest manual sunt direct legate de utilizarea echipa-
mentului. Decizia medicală rămâne în responsabilitatea medicului.
Leica Microsystems a depus toate eforturile pentru a furniza un manual complet  
şi clar, subliniind domeniile cheie ale utilizării produsului. Dacă sunt necesare 
informaţii suplimentare privind utilizarea produsului, vă rugăm să contactaţi 
reprezentantul local Leica.
Nu trebuie să utilizaţi niciodată un produs medical de la Leica Microsystems fără  
a înţelege pe deplin utilizarea şi performanţa produsului.

Răspunderea
Pentru răspunderea noastră, consultaţi termenii şi condiţiile standard de vânzare. 
Nimic din această clauză de excludere nu va limita oricare dintre obligaţiile noastre 
în niciun mod care nu este permis de legislaţia aplicabilă sau nu exclude niciuna 
dintre responsabilităţile noastre, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
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1 Introducere
1.1 Referitor la aceste instrucţiuni de 

utilizare
În acest manual de utilizare este descris microscopul chirurgical 
PROVIDO.

Pe lângă notele privind utilizarea instrumentelor, aceste 
instrucţiuni de utilizare oferă informaţii importante 
privind siguranţa (consultaţi capitolul "Indicaţii de 
siguranţă").

	X Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte  
de a utiliza produsul.

1.2 Simboluri din acest manual de 
utilizare

Simbolurile folosite în aceste instrucţiuni de utilizare au următoarea 
semnificaţie:

Simbol Cuvânt de 
avertizare

Semnificaţie

Avertis-
ment

Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care ar putea 
duce la vătămări grave sau la moarte. 

Precauţie Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care, dacă  
nu este evitată, poate duce la vătămări 
minore sau moderate. 

Indicaţie Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care, dacă  
nu este evitată, poate duce la daune 
semnificative materiale, financiare şi  
de mediu

Informaţii utile care vă ajută să folosiţi 
corect şi eficient produsul, din punct de 
vedere tehnic. 

	X  Solicitare pentru o acţiune; în acest caz 
trebuie să întreprindeţi ceva.

Documentaţia tehnică şi Instrucţiuni de asamblare

Documentaţia tehnică face parte din documentul "Instrucţiuni de 
asamblare".

1.3 Caracteristici opţionale ale 
produselor

Diferite caracteristici şi accesorii ale produsului sunt disponibile 
opţional. Disponibilitatea variază de la o ţară la alta şi se supune 
cerinţelor de reglementare locale. Contactaţi reprezentantul local 
pentru disponibilitate.

2 Identificarea produsului
Modelul şi numerele de serie ale produsului dvs. se află pe eticheta 
de identificare în partea inferioară a braţului orizontal. 
	X Introduceţi aceste date în manualul de utilizare şi consultaţi 

întotdeauna acest lucru atunci când ne contactaţi sau atelierul 
de service pentru orice întrebări pe care le aveţi. 

Tip Număr de serie

 
...

 
...
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3 Indicaţii de siguranţă
Microscopul chirurgical PROVIDO este o tehnologie de ultimă oră. 
Cu toate acestea, pot apărea pericole în timpul funcţionării. 
	X Respectaţi întotdeauna instrucţiunile din acest manual de 

utilizare şi, în special, notele de siguranţă.

3.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
• Microscopul chirurgical PROVIDO este un instrument optic 

pentru o vizualizare mai bună a obiectelor prin mărire şi 
iluminare. Poate fi utilizat pentru observare şi documentare  
şi pentru tratament medical.

• Microscopul chirurgical PROVIDO este supus unor măsuri 
speciale de precauţie pentru compatibilitatea electromagnetică. 

• Echipamentele de comunicaţii RF mobile şi mobile, precum  
şi staţionare, pot avea un efect negativ asupra fiabilităţii 
funcţionalităţii microscopului chirurgical PROVIDO.

• PROVIDO este destinat numai pentru uz profesional.

3.2 Indicaţie pentru utilizare
• Microscopul chirurgical PROVIDO este utilizat în principal pentru 

neurochirurgie/chirurgie a nasului şi gâtului (ORL)/chirurgie  
a coloanei vertebrale/chirurgie dentară şi chirurgie plastică  
şi reconstructiv în spitale, clinici sau alte instituţii medicale 
umane.

• Microscopul chirurgical PROVIDO poate fi utilizat numai  
în încăperi închise şi trebuie aşezat pe o podea solidă.

• Aceste instrucţiuni de utilizare sunt destinate medicilor, 
asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal medical  
şi tehnic care pregătesc, operează sau întreţin aparatul.  
Este datoria proprietarului / operatorului dispozitivului  
să instruiască şi să informeze personalul de operare.

AVERTISMENT

Pericol de rănire a ochilor.
	X Nu utilizaţi PROVIDO în oftalmologie.

3.3 Contraindicaţii
Nu utilizaţi PROVIDO în Oftalmologie.

3.4 Indicaţii pentru persoana 
responsabilă cu instrumentul

	X Asiguraţi-vă că microscopul chirurgical PROVIDO este utilizat 
numai de persoanele calificate să facă acest lucru.
	X Asiguraţi-vă că acest manual de utilizare este întotdeauna 

disponibil în locul în care se află microscopul chirurgical 
PROVIDO.
	X Verificaţi regulat dacă lucrările executate de personal se 

desfăşoară conform cu normele de protecţie a muncii.

	X Instruiţi cuprinzător utilizatorul şi explicaţi-i importanţa 
plăcuţelor şi a indicaţiilor de avertizare.
	X Alocaţi responsabilităţile pentru punerea în funcţiune, operare 

şi întreţinere. Monitorizaţi respectarea acestui criteriu.
	X Utilizaţi microscopul chirurgical PROVIDO numai atunci când 

acesta nu prezintă defecte.
	X Semnalaţi deficienţele produsului, care periclitează securitatea 

persoanelor, la reprezentanţa dumneavoastră Leica sau la Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Elveţia. 
	X Dacă utilizaţi accesorii de la alţi producători cu microscopul 

chirurgical PROVIDO, asiguraţi-vă că aceşti producători confirmă 
faptul că această combinaţie este sigură de utilizat. Respectaţi 
instrucţiunile din manualul de utilizare pentru aceste accesorii.

• Modificările sau intervenţiile de service ale microscopului 
chirurgical PROVIDO pot fi efectuate numai de tehnicieni care 
sunt autorizaţi în mod explicit de Leica să facă acest lucru. 

• Doar piese de schimb originale Leica pot fi utilizate la servisarea 
produsului.

• După efectuarea reparaţiilor sau a modificărilor tehnice, 
aparatul trebuie reglat din nou, cu respectarea instrucţiunilor 
tehnice furnizate de noi.

• Dacă la aparat se efectuează modificări sau revizii de către 
persoane neautorizate, dacă este întreţinut impropriu (în 
condiţiile în care întreţinerea curentă nu este efectuată de noi) 
sau dacă aparatul este manevrat impropriu, orice răspundere a 
firmei Leica Microsystems este exclusă.

• Influenţarea altor aparate de către microscopul chirurgical Leica 
a fost verificată conform EN 60601-1-2. Sistemul a corespuns la 
testele de emisii şi de imunitate. Trebuie respectate măsurile de 
precauţie uzuale şi dispoziţiile de securitate privind radiaţiile 
electromagnetice şi de altă natură

• Instalaţia electrică din clădire trebuie să fie conformă cu standar-
dul naţional, de exemplu, este recomandată protecţia împotriva 
scurgerilor la masă (protecţie împotriva defectelor efective).

• Ca orice alt instrument din sala de operaţie, acest sistem se 
poate defecta. Leica Microsystem (Schweiz) AG recomandă, prin 
urmare, să fie păstrat disponibil un sistem de rezervă în timpul 
operaţiei.

• Se poate utiliza numai cablul de alimentare furnizat.
• Cablul de alimentare trebuie să aibă un conductor de protecţie 

şi să nu fie deteriorat.
• Cablul de alimentare trebuie fixat mecanic cu mufa "Intrare 

alimentare" pentru a preveni deconectarea accidentală.
• Echipamentele de comunicaţii RF portabile (inclusiv terminale, 

cum ar fi cablurile antenei şi antenele externe) nu trebuie să fie 
utilizate mai aproape de 30 de cm (12 inch) pentru orice parte  
a Leica PROVIDO, inclusiv cablurile specificate de producător.  
În caz contrar, ar putea rezulta reducerea performanţelor 
acestui echipament.
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Indicaţie:
Caracteristicile EMISIILOR ale acestui echipament îl fac să fie 
adecvat pentru utilizare în spaţii industriale şi spitale (CISPR 11 
clasa A). Dacă se utilizează într-un mediu rezidenţial (pentru care 
este necesar în mod normal CISPR 11 clasa B), acest echipament ar 
putea să nu ofere o protecţie adecvată serviciilor de comunicaţii 
prin radiofrecvenţă. Este posibil ca utilizatorul să ia măsuri de 
atenuare, cum ar fi mutarea sau reorientarea echipamentului.

3.5 Indicaţii pentru operatorul 
instrumentului

	X Aplicaţi instrucţiunile descrise aici.
	X Respectaţi directivele angajatorului privind organizarea şi 

siguranţa muncii.

3.6 Pericole în utilizare

AVERTISMENT

Există un pericol de vătămare din cauza PROVIDO deplasării!
	X Nu montaţi sau reechipaţi niciodată instrumentul peste 

câmpul de operaţie.
	X Echilibraţi întotdeauna PROVIDO după re-echipare.

AVERTISMENT

Pericol de înclinare dacă încărcătura depăşeşte sarcina 
admisă!
	X Încărcătura plasată pe interfaţa microscopului nu 

trebuie să depăşească 8,5 kg.

AVERTISMENT

Pericol de rănire a ochilor.
	X Nu utilizaţi PROVIDO în oftalmologie.

AVERTISMENT

Există un pericol de vătămare reprezentat de:
• deplasarea laterală necontrolată a sistemului de braţ
• îndoirea stativului
• picioarele cu încălţăminte uşoară ar putea fi prinse 

dedesubtul carcasei de la bază
	X Pentru transport, deplasaţi întotdeauna microscopul 

chirurgical PROVIDO în poziţia de transport. 
	X Nu deplasaţi niciodată suportul în timp ce unitatea este 

extinsă. 
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea. 
	X Întotdeauna împingeţi microscopul chirurgical PROVIDO 

de la mâner şi nu îl trageţi niciodată.
	X Asiguraţi-vă că intervalul de mişcare este liber.

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical!
	X Blocaţi întotdeauna paralelogramul:

• când transportaţi microscopul
• când efectuaţi reechiparea

AVERTISMENT

Pericol de vătămare a ochilor din cauza radiaţiilor optice 
infraroşii şi radiaţiilor UV potenţial periculoase.
	X Nu priviţi în lampa de operaţie.
	X Minimizaţi expunerea la ochi sau la piele.
	X Utilizaţi o protecţie adecvată.
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AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical.
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte de 

operaţie. 
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X Înainte de a schimba accesorii, blocaţi întotdeauna 

PROVIDO microscopul chirurgical. 
	X Echilibraţi PROVIDO după reechipare. 
	X Nu decuplaţi frânele în stare neechilibrată. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a-l reechipa pe parcursul operaţiei.
	X Nu efectuaţi niciodată echilibrarea deasupra pacientului.
	X Verificaţi montarea şi conectarea corectă a tuturor 

pieselor şi cablurilor în timpul pregătirii sistemului 
înainte de operaţie. Piesele care nu sunt bine montate 
şi conexiunile necorespunzătoare pot duce la situaţii 
periculoase şi defecţiuni ale sistemului.

AVERTISMENT

Pericol de infecţie.
	X Utilizaţi întotdeauna PROVIDO chirurgical cu controale 

sterile şi o perdea sterilă.

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
	X Racordaţi microscopul chirurgical PROVIDO numai la o 

priză legată la pământ.
	X Puneţi în funcţiune sistemul numai dacă starea sa este 

conformă prescripţiilor (toate apărătoarele montate, 
uşile închise).

AVERTISMENT

Pericol de vătămare a ochilor din cauza radiaţiilor optice 
infraroşii şi radiaţiilor UV potenţial periculoase.
	X Nu priviţi în lampa de operaţie.
	X Minimizaţi expunerea la ochi sau la piele.
	X Utilizaţi o protecţie adecvată.

AVERTISMENT

Pericol de arsuri în operaţii otologice.
	X Folosiţi cea mai mică intensitate luminoasă confortabilă.
	X Ajustaţi câmpul vizual pentru a se potrivi cu câmpul de 

operare.
	X Irigaţi rana frecvent.
	X Acoperiţi parţile expuse ale urechii externe cu un burete 

chirurgical umed.

AVERTISMENT

Pericol de rănire a ochilor.
La o distanţă focală redusă, este posibil ca sursa de lumină  
a unităţii de iluminare să fie prea intensă pentru medic şi 
pacient.
	X Începeţi cu sursa de lumină la o intensitate mai mică  

şi intensificaţi-o încet până când medicul are o imagine 
luminată optim.

AVERTISMENT

Pericol de deteriorare gravă a ţesutului din cauza distanţei 
incorecte de lucru.
	X Când utilizaţi lasere, setaţi întotdeauna distanţa de  

lucru a microscopului la distanţa laser şi blocaţi 
microscopul în poziţie.
	X Nu reglaţi butonul rotativ pentru setarea manuală  

a distanţei de lucru în timpul utilizării laserului.

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării motorului de 
distanţă de lucru.
	X Dacă motorul distanţei de lucru nu reuşeşte, reglaţi 

manual distanţa de lucru.

AVERTISMENT

Posibilă vătămare a ochilor cauzată de radiaţia laser.
	X Nu îndreptaţi niciodată laserul direct sau indirect prin 

reflectarea suprafeţelor către ochi.
	X Nu îndreptaţi niciodată laserul către ochii pacientului.
	X Nu priviţi în fasciculul laserului!

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării motorului de 
mărire.
	X Dacă motorul de mărire nu reuşeşte, reglaţi manual 

mărirea (amplificarea).
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PRECAUŢIE

Microscopul chirurgical se poate deplasa necontrolat de 
la sine.
	X  Închideţi întotdeauna frâna de picior, exceptând 

activitatea de transport.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVIDO datorită 
înclinării necontrolate.
	X Ţineţi maneta la eliberarea frânei.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVIDO în timpul 
transportului.
	X Nu continuaţi niciodată să mişcaţi stativul în stare 

întinsă.
	X Schimbaţi întotdeauna în poziţia de transport înainte  

de a muta PROVIDO suportul.
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea.
	X Nu conduceţi pe rampe cu înclinaţie de ≥ 10°.
	X Nu transportaţi şi nu depozitaţi sistemul în zone cu un 

unghi de elevaţie mai mare de 10°.
	X Nu înclinaţi sistemul la mai mult de 10°, deoarece ar 

putea să se răstoarne.
	X Deplasaţi numai PROVIDO în poziţia de transport.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVIDO datorită 
înclinării necontrolate.
	X Apucaţi bine manetele înainte de a apăsa butonul   

ALL-FREE.

PRECAUŢIE

Posibil risc de deteriorări la microscopul chirurgical din cauza 
înclinării necontrolate!
	X Apucaţi bine manetele înainte de a declanşa funcţia  

"All Brakes".

PRECAUŢIE

Pericol de infecţie.
	X Lăsaţi un spaţiu liber suficient în jurul stativului,  

astfel încât să se evite atingerea între perdeaua  
sterilă şi componentele nesterilizate.

PRECAUŢIE

Pericol de vătămare.
	X Înainte de a ridica microscopul, asiguraţi-vă că zona de 

deasupra suportului este liberă pentru a evita coliziunile 
cu lămpi OR, plafon etc.
	X Asiguraţi-vă că intervalul de mişcare este liber înainte 

de a mişca braţul cu monitor.
	X Părţi ale suportului ar putea intra în coliziune cu 

plafonul, peretele sau alte echipamente din jur. 
Asiguraţi-vă că intervalul de mişcare este liber înainte 
de a mişca microscopul sau suportul.
	X Mişcaţi microscopul chirurgical doar când toate frânele 

sunt eliberate.

PRECAUŢIE

Pericol de supra-încălzire a sistemului.
Acoperirea orificiului de admisie a aerului poate duce la o 
închidere controlată a sistemului datorită supra-încălzirii.
	X Asiguraţi-vă că orificiul de admisie a aerului este 

întotdeauna liber.

PRECAUŢIE

Dacă diametrul câmpului este mai mare decât câmpul vizual 
şi intensitatea luminii este prea mare, poate să apară 
încălzirea necontrolată a ţesuturilor în afara zonei vizibile 
prin microscop.
	X Nu setaţi intensitatea luminii la un nivel prea ridicat.

PRECAUŢIE

Defectarea motorului de zoom.
	X Dacă motorul de zoom este defect, reglaţi manual 

mărirea (amplificarea).

PRECAUŢIE

Defectarea motorului de distanţă de lucru.
	X Dacă motorul distanţei de lucru este defect, reglaţi 

manual distanţa de lucru.



Indicaţii de siguranţă

6 PROVIDO Ref. 10732418 / Versiune 04  PROVIDO Ref. 10732418 / Versiune 04 7

PRECAUŢIE

Deteriorarea panoului tactil.
	X Operaţi cu panoul senzitiv folosind numai degetele. 

Nu utilizaţi niciodată obiecte dure, ascuţite sau 
contondente din lemn, metal sau plastic.
	X Nu curăţaţi în niciun caz panoul senzitiv cu mijloace  

care conţin substanţe abrazive. Suprafaţa se poate 
zgâria şi poate deveni mată.

PRECAUŢIE

Pericol pentru pacient din cauza modificărilor în setările 
utilizatorului.
	X Nu configuraţi setările utilizatorului şi să nu editaţi lista 

de utilizatori în timpul operaţiei.
	X Verificaţi montarea şi conectarea corectă a tuturor 

pieselor şi cablurilor în timpul pregătirii sistemului 
înainte de operaţie. Piesele care nu sunt bine montate  
şi conexiunile necorespunzătoare pot duce la situaţii 
periculoase şi defecţiuni ale sistemului.

PRECAUŢIE

Pericol de arsuri ale pielii. Inserţia pentru lampă devine 
foarte fierbinte.
	X Verificaţi dacă capacul s-a răcit înainte de a înlocui 

lampa.
	X Nu atingeţi inserţia pentru lampă.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVIDO în timpul 
transportului!
	X Nu continuaţi niciodată să mişcaţi stativul în stare 

întinsă.
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea.
	X Nu transportaţi şi nu depozitaţi sistemul în zone cu un 

unghi de elevaţie mai mare de 10°.

PRECAUŢIE

Deteriorarea carcasei suportului sau a panoului tactil al 
unităţii de comandă!
Dacă suportul optic este deplasat în poziţia de transport sau 
din poziţia de transport în poziţia de lucru:
	X Asiguraţi-vă că mânerul de transport este blocat.

PRECAUŢIE

Deteriorarea altor echipamente medicale sau rănirea 
personalului.
	X Aveţi grijă la mişcarea monitorului atunci când rotiţi 

turnul. Monitorul se va deplasa împreună cu turnul şi  
se poate ciocni cu alte echipamente sau cu personalul 
medical.

PRECAUŢIE

Pericol de vătămare.
	X Mişcaţi microscopul chirurgical doar când toate frânele 

sunt eliberate.
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3.7 Semne şi etichete

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

24

26

25 19

1014

Sistem de înregistrare 
(opţional) - consultaţi 

capitolul 10 

Braţul monitorului  
(opţional) - consultaţi 

capitolul 10 
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1 Semn de pericol 
pentru pericol de 
zdrobire

2

   

Deschis

3

   

Închis

4 LAMP 2

5 Semn de pericol 
pentru suprafaţă 
fierbinte

6

7 LAMP 1

8
max. 8.5 kg (18.74 lb)

Încărcătura max. 
pentru suportul 
optic 

9

 

�������������
�������������

Contraindicaţie

 

������������������
��������������

10

MD

Etichetă de tip

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

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

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

Etichetă de 
împământare 
(numai pentru SUA 
şi Canada)

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

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

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

12 Etichetă MET

13 Etichetă 
obligatorie - citiţi 
manualul de 
utilizare
înainte de a utiliza 
produsul.
Adresa web pentru 
versiunea 
electronică 
a manualului 
de utilizare.
Dispozitiv medical

14 Echilibrare 
potenţială

15

 

Etichetă laser

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.

Avertizare în 
legătură cu 
emisiunea de 
lumină XENON

18 Eticheta de greutate 
a sistemului
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19 REF
SN

a
b

Etichetă 
de fabricaţie
a  Număr 

de referinţă
b  Număr de serie

20 Numărul de 
înregistrare ANVISA 
(numai pentru 
Brazilia)

21

OCP 0004

Etichetă INMETRO 
(numai pentru 
Brazilia)

22 Etichetă comutator 
lampă

23 Lampă pornită/
oprită

24 Etichetă LAN (reţea 
locală) (opţional)

25 Etichetă UDI

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

Identificator al producţiei (PI)
Număr de serie
Data fabricaţiei

Cod Data Matrix GS1
Identificator al dispozitivului (DI)

26
max. 11.5 kg (25.35 lbs)

Încărcătura max. 
pentru braţul 
monitorului. 
(amplasat pe placa 
de montare a 
monitorului 
opţional)

27 Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Avertizare pentru 
personal instruit
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4 Design
4.1 PROVIDO stativ

1 Braţ articulat (de asemenea, menţionat ca Paralelogram)
2 Cuplaj XY (opţional)
3 Glisor C 
4 Manete
5 Suport sistem optic Leica M530
6 Tuburi
7 Monitor video (opţional) 
8 Bază
9 Mâner 
10 Sistem de documentare (opţional)
11 Unitatea de comandă
12 Unitatea de comandă cameră (opţional)
13 Braţul orizontal
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4.2 Suporturi sisteme optice 
Leica M530

4.2.1 Leica M530 cu placă superioară

• Suport sistem optic de bază

4.2.2 Leica M530 cu IVA530

• Suport sistem optic cu adaptor video încorporat C-mount pentru 
instalarea unei camere

• Interfaţă cu asistenţă, care poate fi comutată fie spre stânga,  
fie spre dreapta

4.2.3 Leica M530 cu ULT530

• Suport sistem optic cu cameră încorporată pentru lumină 
vizibilă Leica HD C100 (opţional)

• Interfaţă pentru asistenţi, fie în partea stângă, fie în partea 
dreaptă sau în partea din spate

• Interfaţa principală a chirurgului şi asistentului de suport, 
rotativă 360°

• Interfaţă cu asistenţă în partea din spate cu buton de focalizare 
fină

Accesoriile opţionale pentru suportul de sistem optic şi 
funcţiile acestora sunt descrise în manualul de utilizare 
corespunzător.
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5 Funcţii
5.1 Echilibrarea sistemului
Cu un microscop PROVIDO echilibrat puteţi deplasa suportul optic  
în orice poziţie fără ca acesta să se încline sau să cadă. 
După echilibrarea tuturor mişcărilor în timpul operării, este nevoie 
să folosiţi doar o forţă minoră.

5.1.1 Echilibrare PROVIDO

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
	X Microscopul PROVIDO poate fi conectat numai la o priză 

de siguranţă legată la pământ.

	X Conectaţi instrumentul la sursa de alimentare.

Montarea accesoriilor

AVERTISMENT

Există un pericol de vătămare din cauza PROVIDO deplasării!
	X Nu montaţi sau reechipaţi niciodată instrumentul peste 

câmpul de operaţie.
	X Echilibraţi întotdeauna PROVIDO după re-echipare.

AVERTISMENT

Pericol de înclinare dacă încărcătura depăşeşte sarcina 
admisă!
	X Încărcătura plasată pe interfaţa microscopului nu 

trebuie să depăşească 8,5 kg.

	X Instalaţi accesoriile necesare pe PROVIDO (consultaţi 
pagina 25).
	X Porniţi întrerupătorul de alimentare (2) de pe unitatea de 

comandă. LED-ul din comutatorul de alimentare va porni.

�

�

Echilibrare PROVIDO

În unele cazuri, anumite configuraţii de echipamente pot  
să nu fie echilibrate în intervalul de echilibrare A şi B.
În datele tehnice este furnizată o listă a configuraţiilor de 
echilibrare (consultaţi pagina 62).

	X Deplasaţi tuburile (tubul binocular, ataşamentul pentru cel 
de-al doilea observator, tubul videozoom) în poziţia de operare.
	X Apăsaţi butonul "Balance Support" de pe panoul tactil (1).
	X Apăsaţi butonul "Confirm" pentru mesajul care apare, de pe 

panoul tactil (1).

Poziţionaţi PROVIDO orizontal.
	X Apăsaţi butonul "C Free".

Butonul se aprinde în verde.

	X Apăsaţi butonul ALL-FREE.
Aceasta eliberează frâna C.
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Microscopul PROVIDO se înclină în stânga:
	X Rotiţi butonul rotativ C (1) în sens orar până când PROVIDO este 

în echilibru cu frânele eliberate.
Microscopul PROVIDO se înclină în dreapta:
	X Rotiţi butonul rotativ C (1) în sens anti-orar până când PROVIDO 

este în echilibru cu frânele eliberate.

�

	X Apăsaţi butonul "AB Free".
Butonul se aprinde în verde.
Apăsaţi butonul ALL-FREE.
Aceasta eliberează frâna AB.
PROVIDO se înclină în spate:
	X Rotiţi butonul rotativ A (3) în sens anti-orar până când PROVIDO 

este în echilibru cu frânele eliberate.
Înclinaţi PROVIDO la 90°.

Microscopul PROVIDO se înclină înainte:
	X Rotiţi butonul rotativ B (2) în sens anti-orar până când PROVIDO 

este în echilibru cu frânele eliberate.
PROVIDO se înclină în spate:
	X Rotiţi butonul rotativ B (2) în sens orar până când PROVIDO este 

în echilibru cu frânele eliberate.
	X Poziţionaţi PROVIDO orizontal înapoi în poziţia de lucru.

Pentru a evita înclinarea bruscă la eliberarea frânelor, vă 
recomandăm să ţineţi maneta şi să îi daţi drumul încet.

�

�

Reglaţi buton rotativ C (1) până când suportul pentru microscop 
este echilibrat.
	X Apăsaţi butonul "D Free".
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Butonul se aprinde în verde.
	X Ţineţi bine microscopul.

Trageţi pârghia de blocare (4) şi rotiţi-o în poziţie orizontală.
Piedica de transport este eliberată.
	X Apăsaţi butonul ALL-FREE.

Aceasta eliberează frâna D.
	X Vedeţi dacă microscopul se deplasează sau nu cu braţul articulat 

în poziţie orizontală.
Microscopul se deplasează în jos:
Răsuciţi butonul rotativ (5) în sens orar.
Microscopul se deplasează în sus:
	X Răsuciţi butonul rotativ (5) în sens invers al acelor de ceasornic.
	X Apăsaţi butonul "Balancing completed" după atingerea stării de 

echilibru în care microscopul nu se deplasează în sus sau în jos 
pe cont propriu.

Sistemul este echilibrat.

�

�

	X Dacă butonul rotativ (5) nu poate fi rotit uşor, ţineţi 
braţul articulat mai sus sau mai jos într-o poziţie în  
care butonul rotativ poate fi uşor rotit.

5.2 Frâne
Microscopul PROVIDO are 6 frâne electromagnetice care împiedică 
deplasarea stativului şi a microscopului chirurgical:

1

2

3
4

5

6

1 Orizontal la coloană
2 Orizontal faţă
3 Sus/jos în paralelogram
4 În articulaţia rotativă 
5 În glisorul C al suportului microscopului
6 La glisoarele A/B ale microscopului chirurgical

Frânele sunt acţionate cu ajutorul manetei.

Butonul manetei cu funcţia alocată "Selected Brakes"  
(Frâne selectate) (consultaţi şi capitolul "Assigning handles" 
(Alocarea manetelor), pagina 45) poate declanşa diferite 
combinaţii de frânări. Frânele selectate pot fi configurate în 
mod liber, consultaţi capitolul 9.3.9. 
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5.2.1 Frâne selectate – XYZ Free
Pot fi realizate următoarele mişcări cu ajutorul microscopului 
chirurgical când este activată combinaţia de frânare "XYZ Free":

5.2.2 Frâne selectate – Focus Lock
Pot fi realizate următoarele mişcări cu ajutorul microscopului 
chirurgical când este activată combinaţia de frânare "Focus Lock":

5.2.3 Frâne selectate – Carrier Free
Pot fi realizate următoarele mişcări cu ajutorul microscopului 
chirurgical când este activat modul "Carrier Free":

Modul "Carrier Free" este diferit faţă de funcţia Focus Lock în 
următorul fel:
În modul "Carrier Free", butonul mânerului trebuie apăsat o singură 
dată, iar în modul Blocare focalizare, butonul mânerului trebuie 
apăsat şi ţinut apăsat.

Este recomandabil să vă asiguraţi că PROVIDO este în stadiul 
de echilibru înainte de a activa această funcţie.
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5.3 Sistem de iluminat
Principala sursă de iluminare a PROVIDO este o lampa Xenon şi 
aceasta se află pe stativ. Iluminarea este direcţionată spre suportul 
sistemului optic prin ghidajul luminii cu fibră optică.
Lampa de rezervă poate fi fie o altă lampă cu xenon, fie o lampă 
LED. În cazul unei defecţiuni a lămpii în uz, cealaltă lampă poate fi 
selectată manual cu comutatorul glisant situat sub braţul orizontal 
(consultaţi pagina 21).

5.3.1 AutoIris
AutoIris sincronizează automat câmpul de iluminare în funcţie de 
factorul de mărire. 
Folosind comanda manuală, câmpul de iluminare poate fi reglat 
manual.

5.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus este o funcţie de siguranţă care limitează automat 
luminozitatea maximă în funcţie de distanţa de lucru. Lumina 
extrem de puternică poate, în combinaţie cu o distanţă scurtă de 
lucru, să provoace arsuri la pacienţi.

Când aparatul este trimis din fabrică, funcţia de siguranţă 
"BrightCare Plus" este activată pentru toţi utilizatorii.

Energie luminoasă
Ansamblul optic al PROVIDO are o distanţă de lucru variabilă cuprinsă 
între 225 şi 600 mm. Pentru lampa Xenon 300 W, sistemul este 
proiectat astfel încât să ofere o lumină suficientă pentru a produce  
o imagine luminată chiar şi la o distanţă de lucru de 600 mm.
Potrivit formulei Ev=Iv/d2, cantitatea de lumină creşte continuu cu 
710 % atunci când distanţa de lucru este schimbată de la 600 la 225 mm. 
(Ev = intensitatea luminii, Iv= luminozitate, d= distanţa faţă de 
sursa de lumină).
Aceasta înseamnă că mai puţină lumină este necesară pentru a 
lucra cu microscopul la o distanţă mai scurtă decât la o distanţă  
mai mare.

Se recomandă să începeţi cu o intensitate scăzută a luminii 
şi să o creşteţi până când se obţine un nivel optim de 
iluminare.

Căldura emisă
Căldura provenită din lumină nevizibilă (peste 700 nm) este filtrată 
din lumina provenită de la sursa de lumină xenon utilizată. Cu toate 
acestea, lumina albă creează întotdeauna căldură. O cantitate 
excesivă de lumină albă poate duce la supra-încălzirea obiectelor  
de ţesut şi metal. 

Se recomandă să începeţi cu o intensitate scăzută a luminii 
şi să o creşteţi până când se obţine un nivel optim de 
iluminare.

Afişajul BrightCare Plus

Când este activat BrightCare Plus, linia roşie din bara de ajustare a 
luminozităţii indică luminozitatea maximă reglabilă pentru distanţa 
de lucru curentă.
Luminozitatea nu poate fi setată la un nivel dincolo de linia roşie,  
cu excepţia cazului în care funcţia BrightCare Plus este dezactivată 
intenţionat.
Când distanţa de lucru este redusă prea mult la o luminozitate 
setată, luminozitatea se reduce automat.

5.4 Leica FusionOptics
Această caracteristică oferă o mărire a rezoluţiei şi a profunzimii 
câmpului pentru o imagine optică 3-D ideală.
Leica FusionOptics funcţionează cu două traiectorii separate de 
fascicule cu informaţii diferite: traiectoria din stânga a fasciculului 
este optimizată pentru o rezoluţie ridicată, traiectoria fasciculului 
drept pentru o profunzime optimă a câmpului.
Creierul uman îmbină aceste două imagini foarte diferite într-o 
singură imagine optimă spaţială.
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5.5 Leica SpeedSpot
PROVIDO este echipat cu ajutorul dispozitivului de focalizare laser 
Leica SpeedSpot. 
Dacă Leica SpeedSpot este activată pentru utilizatorul curent 
(consultaţi pagina 46), dispozitivul de focalizare este eliberat 
când frânele sunt eliberate sau când se focalizează. 
Două fascicule de lumină convergente se întâlnesc exact în punctul 
de focalizare al microscopului.

Ieşirea fasciculelor laser

Laser

Traiectoria fasciculelor laser

Laser

6 Elemente de operare
6.1 PROVIDO microscop cu sistem 

braţ

�

��
�

�

�

� ��� �

1 Glisor C 
2 Suport microscop 
3 Maneta de fixare pentru mâner
4 Manetă
5 Glisor B
6 Glisor A
7 Suport sisteme optice
8 Afişarea distanţei de lucru stabilite şi a măririi
9 LED-ul de stare pentru înregistrarea fluorescenţei 

LED-ul se aprinde în roşu = înregistrarea este în desfăşurare
10 LED-ul de stare pentru fluorescenţă

• LED OPRIT: Fluorescenţă indisponibilă
• Culoarea galbenă LED PORNIT: Fluorescenţa FL800 este 

acum în funcţiune.
• Culoarea cian LED PORNIT: Fluorescenţa FL560 este 

acum în funcţiune.
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6.1.1 Blocare

�

1 Pârghia de oprire - blocare în direcţie orizontală

6.1.2 Suportul sistemului optic - în spate 
Leica M530 cu placă superioară/Leica M530 cu IVA530

1

2

1

2

1 Priză CAN (doar Leica M530 cu placă superioară şi IVA530)
2 Conexiune cu fibră optică

Leica M530 cu ULT530/Leica FL800 ULT (a) sau cu Leica FL560  
pentru M530 (b)

3

a

3

a

b

3 Conexiune cu fibră optică

6.1.3 Suportul sistemului optic - comenzi
Leica M530 cu placă superioară/Leica M530 cu IVA530

5

4 23 1

6
7

 
1 Buton "Focus lock" (îngropat)
2 LED-ul Focus lock este activ
3 Receptor telecomandă cameră
4 Buton rotativ "Working distance" (numai în caz de urgenţă)
5 Buton rotativ "Manual override AutoIris"
6 Buton rotativ "Magnification" (numai în caz de urgenţă)
7 Buton "Reset AutoIris"
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Leica M530 cu ULT530/Leica FL560 pentru M530 sau cu 
Leica FL800 ULT

13

11 10 9 8

15

16
12

14

 
8 Buton "Focus lock" (îngropat)
9 LED-ul Focus lock este activ
10 Receptor telecomandă cameră
11 Buton rotativ "Working distance" (numai în caz de urgenţă)
12 Buton rotativ "Manual override AutoIris"
13 Buton rotativ "Magnification" (numai în caz de urgenţă)
14 Asistent spate/secundar
15 Asistent fundal focalizare fină
16 Buton "Reset AutoIris"

Leica M530 cu IVA530

17

 
17 Asistent dreapta/stânga

6.2 Unitatea de comandă

1

2

1  Panou tactil
2 Buton cu LED de iluminare (Pornit/Oprit)
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6.3 Terminale

DIC
IN

Foot
Switch

Comutator pedală  pentru a conecta receptorul pentru al doilea 
comutator pedală

Ieşire video pentru a conecta un monitor extern
Ieşire DVI pentru a conecta un monitor extern
CAN  pentru a conecta dispozitive CAN
Intrare DIC in  Inactiv
AD.F.  Funcţie suplimentară

6.4 Stativul

2

3

4

5

6

1 Priză pentru echilibrare potenţială 
Pentru conectarea PROVIDO la un dispozitiv de echilibrare 
potenţială. Acesta constituie parte integrantă a instalaţiei  
de structură din clădirea clientului.  
Respectaţi cerinţele normei EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Intrare pentru alimentare cu energie
3 Comutator culisant pentru iluminare (lampa 1 / lampa 2) 
4 Unitatea de iluminare uşă de acces
5 Întrerupător frânare circuit
6 Clip cablu de alimentare

Microscopul PROVIDO are o sursă de iluminare primară  
şi o sursă de iluminare de standby echivalentă. 
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6.5 Manete

1

2

4

3

5

4

1

2

Alocarea în setarea din fabrică
1 Mărire
2 Joystick cu 4 funcţii
3 Distanţă de lucru
4 Eliberează toate frânele
5 Eliberează frânele preselectate

Puteţi aloca comutatoarele 1, 2, 3 şi 5 ale manetelor indivi-
duale pentru fiecare utilizator din meniul de configurare. 
În cazul tuturor presetărilor, tasta (4) eliberează toate 
frânele. Această tastă nu poate fi configurată. Pentru 
joystick şi celelalte taste presetările sunt disponibile în 
funcţie de sarcina dvs.

6.5.1 Presetări pentru Zona craniană / Coloană 
vertebrală / UNG (Ureche, nas, gât)

Manete - Joystick (disponibil numai cu manete premium)

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

Manete - Butoane

F F
Mărire Distanţa 

de lucru:

Frâne selectate:

Mărire
Z Z

6.6 Comutator pedală
Aceasta este o imagine de ansamblu a tuturor comutatoarelor 
pedală pe care le puteţi utiliza pentru a comanda microscopul 
dumneavoastră PROVIDO.

Comutator pedală
• 12 funcţii
• transversal

Comutator pedală
• 14 funcţii
•  transversal

• Comutatoarele pedală pot fi alocate individual pentru 
fiecare utilizator în meniul de configurare.

6.6.1 Presetări pentru Zona craniană / Coloană 
vertebrală / UNG (Ureche, nas, gât)

Y+

Y–

X– X+

Fără funcţieFără funcţie

Fără funcţieFără funcţie

Focus –Focus +

Zoom –Zoom +
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7 Pregătirea înainte de 
operaţie

7.1 Transport

AVERTISMENT

Există un pericol de vătămare reprezentat de:
• rabatarea necontrolată în exterior a braţului pivotant
• îndoirea stativului
• picioarele cu încălţăminte uşoară ar putea fi prinse  

sub bază
	X Pentru transport, deplasaţi întotdeauna microscopul 

PROVIDO în poziţia de transport. 
	X Nu continuaţi niciodată să mişcaţi stativul în stare 

întinsă. 
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate 

 pe podea. 
	X Întotdeauna împingeţi microscopul PROVIDO – nu îl 

trageţi niciodată.
	X Asiguraţi-vă că intervalul de mişcare este liber.

PRECAUŢIE

Microscopul chirurgical se poate deplasa necontrolat  
de la sine.
	X  Închideţi întotdeauna frâna de picior, exceptând 

activitatea de transport.

PRECAUŢIE

Deteriorarea PROVIDO din cauza înclinării necontrolate.
	X Apucaţi bine manetele înainte de a apăsa butonul  

ALL-FREE.

Revenirea la PROVIDO poziţia de transport
	X Trageţi pârghia de blocare (1) şi rotiţi-o în poziţie verticală.

�

	X Ţineţi manetele şi apăsaţi butonul ALL-FREE.
	X Mişcaţi braţul pivotant în sus şi în jos, până când piedica  

de transport se cuplează.
	X Aliniaţi glisorul C în poziţia orizontală (2).

�

�

Asiguraţi-vă că monitorul video nu se ciocneşte cu braţul 
orizontal şi braţul oscilant al suportului.

	X Rotiţi stativul microscopului cu un uşor decalaj, unde săgeata 
roşie de sus (3) indică segmentul 1 (4) al pasului.

�

�
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	X Aduceţi suportul microscopului în poziţia de transport ca în 
imaginea de mai jos. În timpul acestui proces, menţinerea 
suportului microscopului trebuie păstrată, aşa cum este descris 
în pasul de mai sus.

5

6 7 7 6

	X Asiguraţi-vă că PROVIDO se află în poziţia de transport.
	X Aduceţi braţul pivotant în poziţia de transport.
	X Eliberaţi butonul ALL-FREE.
	X Stingeţi aparatul dumneavoastră şi deconectaţi-l de la sursa  

de alimentare.
	X Cuplaţi cablul pe mâner (5).
	X Eliberaţi frânele pedalei (7) apăsând pârghia de picior (6).
	X Mutaţi PROVIDO de la mâner (5).

7.2 Blocarea/deblocarea PROVIDO
7.2.1 Blocarea paralelogramului

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical!
	X Blocaţi întotdeauna paralelogramul:

• când transportaţi microscopul
• când efectuaţi reechiparea

PRECAUŢIE

Posibil risc de deteriorări la microscopul chirurgical din cauza 
înclinării necontrolate!
	X Apucaţi bine manetele înainte de a declanşa funcţia  

"All Brakes".

	X Trageţi piedica de blocare (1) şi aduceţi-o în poziţie orizontală.

	X Prindeţi şi rotiţi unul, respectiv ambele manete, pentru a 
elibera frânele ("All Brakes").
	X Mişcaţi paralelogramul în sus şi în jos, până când piedica de 

transport se cuplează.
Paralelogramul este blocat acum.
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7.2.2 Deblocarea paralelogramului

PRECAUŢIE

Posibil risc de deteriorări la microscopul chirurgical din cauza 
înclinării necontrolate!
	X Apucaţi bine manetele înainte de a declanşa funcţia  

"All Brakes".

	X Prindeţi şi rotiţi o manetă, pentru a elibera frânele.
	X Concomitent, trageţi piedica de blocare (1) şi aduceţi-o în 

poziţie verticală.

Paralelogramul este deblocat acum.

Dacă este cazul, reechilibraţi paralelogramul.

7.3 Montarea accesoriilor optice

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical.
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte  

de operaţie. 
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X Înainte de a schimba accesorii, blocaţi întotdeauna 

PROVIDO. 
	X Echilibraţi PROVIDO după reechipare. 
	X Nu decuplaţi frânele în stare neechilibrată. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a-l reechipa pe parcursul operaţiei.
	X Nu efectuaţi niciodată echilibrarea deasupra pacientului.
	X Verificaţi montarea şi conectarea corectă a tuturor 

pieselor şi cablurilor în timpul pregătirii sistemului 
înainte de operaţie. Piesele care nu sunt bine montate  
şi conexiunile necorespunzătoare pot duce la situaţii 
periculoase şi defecţiuni ale sistemului.

	X Asiguraţi-vă că accesoriile optice sunt curate şi fără praf şi 
murdărie.

7.3.1 Instalarea unei camere C-mount

4 4

2

3

1 3

2

2

2

2

2

	X Îndepărtaţi capacul (1) de pe adaptorul C-mount.
	X Slăbiţi şurubul (2).
	X Îndepărtaţi adaptorul (3).
	X Conectaţi camera (4) la adaptor (3).
	X Instalaţi şi reglaţi camera (4) cu adaptorul (3).
	X Fixaţi şurubul (2).

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul  
de utilizare al camerei.
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7.4 Setarea tubului binocular
7.4.1 Setarea distanţei interpupilare
	X Reglaţi distanţa dintre ochi la o valoare cuprinsă între 55 mm  

şi 75 mm.
	X Utilizând rotiţa de reglare (1), setaţi distanţa interpupilară ca  

să se poată vedea un câmp de imagine circular.

2 1

7.4.2 Reglarea înclinaţiei
	X Ţineţi tuburile binoculare cu ambele mâini.
	X Înclinaţi tubul binocular în sus sau în jos până când se ajunge  

la o poziţie confortabilă pentru vizionare.

7.5 Reglarea ocularului
7.5.1 Determinarea / ajustarea setărilor de dioptrii 

pentru utilizatori
Dioptriile individuale se pot regla progresiv la orice ocular de la +5 
până la –5. Dioptriile trebuie să fie setate exact şi separat pentru 
ambii ochi. Doar această metodă va asigura că imaginea va rămâne 
focalizată în întregul interval de zoom = parfocal. Dacă reglajul 
dioptriilor este corect pentru ambii ochi, microscopul chirurgical 
garantează o vizualizare în mare măsură fără oboseală.

Un microscop ajustat parfocal asigură că vizualizarea şi 
monitorizarea asistentului vor rămâne întotdeauna clare, 
indiferent de mărirea selectată.

	X Selectaţi mărirea minimă.
	X Aşezaţi pe monitor, sub lentile, un obiect de test plat cu contur 

pregnant la distanţa de lucru.
	X Focalizaţi microscopul.
	X Reglaţi mărirea maximă.
	X Focalizaţi microscopul.
	X Selectaţi mărirea minimă.

	X Fără a privi în oculare, întoarceţi ambele obiective la 
+5 dioptrii.
	X Rotiţi succesiv şi lent cele două oculare pentru fiecare ochi în 

sensul –5, până când obiectul de test apare cu claritate.
	X Selectaţi cea mai mare mărire şi verificaţi claritatea.

7.5.2 Reglarea distanţei interpupilare

	X Rotiţi apărătoarele pentru ochi în sus sau în jos, până când 
distanţa dorită este reglată.
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7.5.3 Verificarea parfocalităţii
	X Aşezaţi un obiect de test plat cu contur pregnant la distanţa  

de lucru sub obiectiv.
	X Parcurgeţi întregul interval de zoom şi ţineţi sub observaţie 

obiectul de test.

Imaginea trebuie să fie în permanenţă clară. În cazul 
negativ, verificaţi reglajul dioptriilor ocularelor.

7.6 Selectarea asistentului
7.6.1 Leica M530 cu IVA530

1

	X Utilizând butonul (1) comutaţi lumina pentru asistent de la 
stânga la dreapta sau invers. 

7.6.2 Leica M530 cu ULT530 sau Leica FL800 ULT

1

	X Folosind butonul (1) comutaţi lumina de la asistentul din spate 
la asistenţii laterali.

7.7 Poziţionarea pe masa de operaţie

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical.
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte de 

operaţie. 
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X Înainte de a schimba accesorii, blocaţi întotdeauna 

PROVIDO. 
	X Echilibraţi PROVIDO după reechipare. 
	X Nu decuplaţi frânele în stare neechilibrată. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a-l reechipa pe parcursul operaţiei.
	X Nu efectuaţi niciodată echilibrarea deasupra pacientului.
	X Verificaţi montarea şi conectarea bună a tuturor pieselor 

şi cablurilor în timpul pregătirii sistemului înainte de 
operaţie. Piesele care nu sunt bine montate şi 
conexiunile necorespunzătoare pot duce la situaţii 
periculoase şi defecţiuni ale sistemului.

PRECAUŢIE

Pericol de vătămare.
	X Înainte de a ridica microscopul, asiguraţi-vă că zona de 

deasupra suportului este liberă pentru a evita coliziunile 
cu lămpi OR, plafon etc.
	X Asiguraţi-vă că intervalul de mişcare este liber înainte 

de a mişca braţul cu monitor.
	X Părţi ale suportului ar putea intra în coliziune cu 

plafonul, peretele sau alte echipamente din jur. 
Asiguraţi-vă că intervalul de mişcare este liber înainte 
de a mişca microscopul sau suportul. 
	X Mişcaţi microscopul chirurgical doar când toate frânele 

sunt eliberate.

INDICAŢIE

Risc de deteriorare a microscopului chirurgical din cauza lovirii.
	X Asiguraţi-vă că există un spaţiu liber de aproximativ 1 m în jurul 

piciorului.

PROVIDO poate fi poziţionat uşor pe masa de operaţie şi oferă o 
varietate de posibilităţi de operare pe cap sau coloană vertebrală.



Pregătirea înainte de operaţie

28 PROVIDO Ref. 10732418 / Versiune 04  PROVIDO Ref. 10732418 / Versiune 04 29

PROVIDO realizează această gamă largă de poziţii prin sistemul său 
foarte lung şi înalt.
	X Decuplaţi frânele de picior (consultaţi pagina 23).
	X Deplasaţi cu atenţie microscopul PROVIDO pe masa de operaţie 

cu ajutorul manetei şi în poziţia dorită pentru operaţie.

Recomandări pentru poziţionarea PROVIDO pe masa de 
operaţie

Toate poziţiile sunt posibile precum poziţia în oglindă.

Instrumentul trebuie poziţionat astfel încât intervalul de 
mişcare să fie suficient de mare pentru sarcinile preconizate.

Posibile aplicaţii pentru neurochirurgie cu diferite poziţii de lucru 
pentru chirurg (dimensiuni aproximative în mm):
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7.8 Ataşarea comenzilor şi a perdelei 
sterile

AVERTISMENT

Pericol de infecţie.
	X Utilizaţi întotdeauna PROVIDO cu comenzi sterile şi o 

perdea sterilă.

7.8.1 Capace pentru butoane rotative

Folosiţi capacele şi atunci când utilizaţi perdele sterile de 
unică folosinţă. Elementele de operare vor fi mai aderente.

	X Montaţi capace sterilizabile cu abur pe distanţa de lucru şi 
mărire şi butoane de comandă manuală AutoIris.

	X Ataşaţi capacele sterilizabile cu aburi şi la accesorii (dacă există).

7.8.2 Învelitoarea sterilă pentru stativ

• Utilizaţi numai perdelele sterile testate Leica specificate 
în secţiunea Accesorii.

• Trageţi numai cât este sistemul braţ (consultaţi 
imaginea de mai jos). 

PRECAUŢIE

Pericol de infecţie.
	X Lăsaţi un spaţiu liber suficient în jurul stativului, astfel 

încât să se evite atingerea între perdeaua sterilă şi 
componentele nesterilizate.

	X Activaţi funcţia "All Brakes" de pe manetă şi extindeţi sistemul 
cu braţ.
	X Puneţi-vă mănuşi sterile.
	X  Montaţi toate elementele de operare sterile.
	X Despachetaţi perdeaua sterilă şi acoperiţi PROVIDO până la 

braţul articulat.
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	X Fixaţi prin strângere apărătoarea din sticlă (opţional) pe 
obiectiv.
	X Nu ataşaţi perdeaua sterilă prea strâns cu panglicile furnizate. 

Instrumentul trebuie să permită operarea uşoară.
	X Verificaţi capacitatea de mişcare uşoară.

Urmaţi instrucţiunile producătorului învelitorii sterile, 
conţinute în pachetul de livrare.

Utilizaţi întotdeauna perdeaua cu un geam de protecţie.

Nu trageţi mai mult decât în poziţia (1).

�

PRECAUŢIE

Pericol de supra-încălzire a sistemului.
Acoperirea orificiului de admisie a aerului (2) poate duce la o 
închidere controlată a sistemului datorită supra-încălzirii.
	X Asiguraţi-vă că orificiul de admisie a aerului (2) este 

întotdeauna liber.

2

7.8.3 Ataşaţi geamul de protecţie la obiectiv
	X Plasaţi geamul de protecţie sterilizat pe suportul optic  

astfel încât marcajele de pe PROVIDO (1) şi de pe geamul  
de protecţie (2) să fie aliniate.

a

b

1

2

	X Introduceţi geamul de protecţie în sus în suportul baionetă în 
direcţia (a).
	X Rotiţi geamul de protecţie în direcţia (b) până când se fixează.

7.9 Controlul funcţional
Consultaţi lista de verificare înainte de operarea de la 
pagina 72.
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8 Operarea
8.1 Conectarea microscopului

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
	X Microscopul PROVIDO poate fi conectat numai la o priză 

legată la pământ.
	X Puneţi în funcţiune sistemul numai dacă starea sa este 

conformă prescripţiilor (toate apărătoarele montate, 
uşile închise).

AVERTISMENT

Pericol de vătămare a ochilor din cauza radiaţiilor optice 
infraroşii şi radiaţiilor UV potenţial periculoase.
	X Nu priviţi în lampa de operaţie.
	X Minimizaţi expunerea la ochi sau la piele.
	X Utilizaţi o protecţie adecvată.

AVERTISMENT

Pericol de arsuri în operaţii otologice.
	X Folosiţi cea mai mică intensitate luminoasă confortabilă.
	X Ajustaţi câmpul vizual pentru a se potrivi cu câmpul de 

operare.
	X Irigaţi rana frecvent.
	X Acoperiţi parţile expuse ale urechii externe cu un burete 

chirurgical umed.

	X Conectaţi microscopul la o priză cu împământare.
	X Fixaţi cablul de alimentare (2) în stativ cu clema cablului de 

alimentare (1).
1

2

	X Conectaţi microscopul de la întrerupătorul de reţea (4) pe stativ.
După conectarea microscopului chirurgical, se va face un test  
de lumini la ambele lămpi şi se vor încărca setările ultimului 
utilizator activ.

Dacă este detectată o lampă defectă, este afişat un mesaj 
de avertizare.

	X Verificaţi conexiunea cablului de fibră optică la suportul 
sistemului optic.
	X Porniţi iluminarea cu tasta (3) de pe unitatea de comandă.

3

4

Se afişează ecranul principal.

	X Verificaţi ambele contoare ale lămpii. 
Pentru a garanta o bună performanţă a luminii, timpul de viaţă 
nu trebuie să depăşească 500 de ore pentru ambele lămpi cu 
xenon şi LED. Pentru un sistem cu FL560 (opţional), durata de 
viaţă a lămpii 1 nu trebuie să depăşească 150 de ore.
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8.2 Poziţionarea microscopului 
8.2.1 Poziţionarea grosieră
	X Ţineţi microscopul cu ambele manete.
	X Apăsaţi butonul pentru eliberarea tuturor frânelor şi poziţionaţi 

microscopul.
	X Eliberaţi butonul de frână.

Consultaţi şi capitolul "Manetele" de la pagina 22.

PRECAUŢIE

Deteriorarea PROVIDO din cauza înclinării necontrolate.
	X Ţineţi maneta la eliberarea frânei.

8.2.2 Poziţionare bună (opţional)
	X Poziţionaţi microscopul cu unitatea XY utilizând joystick-ul de 

pe manetă sau joystick-ul de pe pedală.

În meniul "Speed" puteţi modifica viteza cu care să fie 
acţionate motoarele XY .
Această valoare poate fi salvată individual pentru fiecare 
utilizator (consultaţi pagina41).

8.3 Reglarea microscopului
8.3.1 Reglarea luminozităţii
Puteţi mări sau micşora intensitatea iluminării utilizând monitorul 
cu ecran tactil, un comutator manual/pedală sau manetă.

Pe monitorul cu ecran tactil din ecranul meniului "Main" 

	X Apăsaţi  sau  butonul sau de pe bară pentru a regla 
luminozitatea pentru "Lamp 1" sau "Lamp 2".

– sau –
	X Apăsaţi direct bara de ajustare a luminozităţii.

Luminozitatea sursei principale de iluminare se modifică.

• Printr-un clic pe butonul  sau  se modifică 
valoarea luminozităţii în paşi de câte 1. Dacă menţineţi 
degetul dumneavoastră pe tastă, valoarea se va 
modifica în paşi de câte 5.

• Setarea de pornire poate fi salvată individual pentru 
fiecare utilizator (consultaţi pagina 41).

• Iluminarea principală poate fi pornită şi oprită numai  
cu ajutorul butonului de iluminare de pe suport.

• Setarea luminozităţii este de asemenea vizibilă atunci 
când iluminarea este oprită. Cu toate acestea, bara de 
afişare va apărea mai întunecată.

Pe comutatorul pedală/manetă
În funcţie de alocare (consultaţi pagina 44), puteţi, de asemenea, 
să măriţi şi să reduceţi luminozitatea iluminatorului principal 
folosind două butoane corespunzător alocate pe comutatorul 
pedală/manetă.
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8.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus este o funcţie de siguranţă care limitează automat 
luminozitatea maximă în funcţie de distanţa de lucru. Lumina 
extrem de puternică poate, în combinaţie cu o distanţă scurtă de 
lucru, să provoace arsuri la pacienţi.
Funcţia BrightCare Plus face parte din ecranul meniului "Main" .

1

2

34

1 butonul BrightCare Plus 
verde BrightCare Plus este activată 
galben BrightCare Plus este oprită

2 Condiţii de iluminare configurate pentru BrightCare Plus 
(luminozitate configurabilă (3) 
luminozitate configurabilă max. (4) în %)

3 Valoarea procentuală a luminozităţii configurate 
4 Linie roşie pentru luminozitate maximă configurabilă  

cu BrightCare Plus

Linia roşie din bara de ajustare a luminozităţii indică luminozitatea 
maximă reglabilă pentru distanţa de lucru curentă.
Luminozitatea nu poate fi setată la un nivel dincolo de linia roşie.
Când distanţa de lucru este redusă prea puţin la o luminozitate 
setată, luminozitatea se reduce automat.

Se recomandă să începeţi cu o intensitate scăzută a luminii 
şi să o creşteţi până când se obţine un nivel optim de 
iluminare.

Când aparatul este trimis din fabrică, funcţia de siguranţă 
"BrightCare Plus" este activată pentru toţi utilizatorii

Dezactivare BrightCare Plus

Dezactivarea BrightCare Plus este posibilă doar dacă această 
funcţie este activată în meniul "service". 
Dacă este activată, făcând clic pe butonul "BrightCare plus" 
se deschide o fereastră de dialog în care trebuie să 
confirmaţi că doriţi să dezactivaţi funcţia de siguranţă.

Când funcţia de siguranţă "BrightCare plus" este dezactivată, 
culoarea butonului "BrightCare plus" se schimbă de la verde 
la galben.

AVERTISMENT

Pericol de rănire a ochilor.
La o distanţă focală redusă, este posibil ca sursa de lumină  
a unităţii de iluminare să fie prea intensă pentru medic şi 
pacient.
	X Începeţi cu sursa de lumină la o intensitate mai mică şi 

intensificaţi-o încet până când medicul are o imagine 
luminată optim.

Starea funcţiei de siguranţă "BrightCare plus" poate fi 
modificată permanent numai din meniul "User settings".  
O schimbare a stării în timpul procedurilor operaţionale  
nu va fi stocată atunci când setările utilizatorului sunt 
salvate cu "Save" sau "Save as"!

Reactivarea funcţiei de siguranţă "BrightCare Plus"
	X Faceţi clic din nou pe butonul galben "BrightCare plus".

"BrightCare plus" este acum activat şi butonul are din  
nou culoarea verde.
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8.3.3 Schimbarea lămpilor
Dacă iluminatorul primar xenon nu reuşeşte, puteţi utiliza 
comutatorul culisant (1) din partea inferioară a braţului pivotant  
la comutatorul de iluminat auxiliar.

1

	X Înlocuiţi lampa defectă cu următoarea ocazie.
	X Nu începeţi niciodată o intervenţie chirurgicală cu  

o singură lampă xenon funcţională.
LED-ul poate fi schimbat numai de către o persoană  
de la Leica Service.

O fereastră de dialog vă informează când lampa cu xenon  
îşi pierde luminozitatea şi nu mai este suficientă. Vă 
recomandăm să păstraţi la îndemână o lampă de înlocuire.

	X Apăsaţi butonul "Close".
Fereastra de dialog este închisă.
	X Înlocuiţi lampa defectă, a se vedea secţiunea 11.4.

8.3.4 Setarea diametrului câmpului de iluminare

PRECAUŢIE

Dacă diametrul câmpului este mai mare decât câmpul vizual 
şi intensitatea luminii este prea mare, poate să apară 
încălzirea necontrolată a ţesuturilor în afara zonei vizibile 
prin microscop.
	X Nu setaţi intensitatea luminii la un nivel prea ridicat.

Cu AutoIris diametrul câmpului este adaptat automat la 
dimensiunea câmpului vizual la suportul optic M530. 

	X Pentru a regla manual diametrul câmpului de iluminare, 
utilizaţi butonul rotativ (2). 
Reglarea automată AutoIris este dezactivată. 
	X Pentru a reactiva AutoIris apăsaţi butonul Reset (1).

2

1

Dacă diametrul câmpului iluminat este blocat la o inten-
sitate ridicată a luminii într-o setare de zoom crescut şi nu 
poate fi reglat automat sau manual, intensitatea luminii 
trebuie redusă pentru a proteja ţesutul.

Dacă diametrul câmpului este blocat într-o poziţie mică  
şi nu poate fi reglat automat sau manual, puteţi utiliza  
o lampă OP pentru a ilumina mai bine un câmp mai larg  
de vedere (poziţie redusă de mărire).
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8.3.5 Reglarea măririi (zoom)
Puteţi regla gradul de mărire folosind un comutator pedală/ 
manetă sau o bară de reglare a "Magnification" din ecranul 
meniului "Main"  al unităţii de comandă.

Pe monitorul cu ecran tactil din ecranul meniului "Main":

	X Apăsaţi butonul  sau  de pe bară pentru a regla gradul 
de mărire.

– sau –
	X Apăsaţi direct bara de ajustare a măririi (zoom).

Dimensiunea se modifică.

• Printr-un clic pe butonul  sau  se modifică 
valoarea dimensiunii în paşi de câte 1. Dacă menţineţi 
degetul dumneavoastră pe tastă, valoarea se va 
modifica în paşi de câte 5.

• Puteţi regla viteza motorului de mărire din meniul 
"Speed" .

• Aceste valori pot fi salvate individual pentru fiecare 
utilizator (consultaţi pagina41).

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării motorului de 
mărire.
	X Dacă motorul de mărire nu reuşeşte, reglaţi manual 

mărirea (amplificarea).

Puteţi citi dimensiunea setată în prezent pe afişajul (1)  
de pe suportul sistemului optic M530.

1

Reglarea manuală a grosismentului (zoom)

PRECAUŢIE

Defectarea motorului de zoom.
	X Dacă motorul de zoom este defect, reglaţi manual 

mărirea (amplificarea).

În cazul ieşirii din funcţiune a motorului de zoom, funcţia Zoom 
poate fi reglată manual cu butonul rotativ (2).

	X Apăsaţi butonul rotativ (2).
	X Reglaţi mărirea dorită prin rotire. 

2
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8.3.6 Setarea distanţei de lucru (WD, focalizare)

AVERTISMENT

Pericol de deteriorare gravă a ţesutului din cauza distanţei 
incorecte de lucru.
	X Când utilizaţi lasere, setaţi întotdeauna distanţa de lucru 

a microscopului la distanţa laser şi blocaţi microscopul în 
poziţie.
	X Nu reglaţi butonul rotativ pentru setarea manuală a 

distanţei de lucru în timpul utilizării laserului.

AVERTISMENT

Posibilă vătămare a ochilor cauzată de radiaţia laser.
	X Nu îndreptaţi niciodată laserul direct sau indirect prin 

reflectarea suprafeţelor către ochi.
	X Nu îndreptaţi niciodată laserul către ochii pacientului.
	X Nu priviţi în fasciculul laserului!

Puteţi regla distanţa de lucru folosind un comutator pedală/o 
manetă sau bara de reglare "WD" din meniul "Main"  al unităţii 
de comandă.

Pe monitorul cu ecran tactil din ecranul meniului "Main" :

	X Apăsaţi butonul  sau  de pe bară pentru a regla distanţa 
de lucru (WD).

– sau –
	X Apăsaţi direct bara de ajustare a distanţei de lucru.

Distanţei de lucru se modifică.

• Printr-un clic pe butonul  sau  se modifică 
valoarea distanţei de lucru în paşi de câte 1. Dacă 
menţineţi degetul dumneavoastră pe tastă, valoarea  
se va modifica în paşi de câte 5.

• Puteţi regla viteza motorului distanţei de lucru din 
meniul "Speed" .

• Aceste valori pot fi salvate individual pentru fiecare 
utilizator (consultaţi pagina41).

• Puteţi să readuceţi motorul distanţei de lucru la distanţa 
de lucru salvată pentru utilizatorul curent utilizând 
butonul "WDReset". 

• Puteţi salva distanţa de lucru setată în prezent pe 
ecranul meniului "Main"  al unităţii de comandă sau o 
puteţi citi de pe afişajul (1) de pe suportul sistemului 
optic M530.

• Puteţi citi distanţa de lucru setată în prezent pe 
afişajul (1) de pe suportul sistemului optic M530.

1

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării motorului de 
distanţă de lucru.
	X Dacă motorul distanţei de lucru nu reuşeşte, reglaţi 

manual distanţa de lucru.

Setarea manuală a distanţei de lucru

AVERTISMENT

Pericol de deteriorare gravă a ţesutului din cauza distanţei 
incorecte de lucru.
	X Când utilizaţi lasere, setaţi întotdeauna distanţa de lucru 

a microscopului la distanţa laser şi blocaţi microscopul în 
poziţie.
	X Nu reglaţi butonul rotativ pentru setarea manuală a 

distanţei de lucru în timpul utilizării laserului.
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PRECAUŢIE

Defectarea motorului de distanţă de lucru.
	X Dacă motorul distanţei de lucru este defect, reglaţi 

manual distanţa de lucru.

În cazul ieşirii din funcţiune a motorului distanţei de lucru, distanţa 
de lucru poate fi reglată manual cu butonul rotativ (3).

3 12

	X Rotiţi butonul rotativ (3) şi setaţi distanţa de lucru, după cum 
este necesar.

Blocarea/deblocarea distanţei de lucru

Este necesară blocarea distanţei de lucru atunci când lucraţi 
la o distanţă fixă   sau când utilizaţi un laser.

	X Apăsaţi tasta (1).
LED-ul galben (2) se aprinde şi distanţa de lucru este blocată.
	X Apăsaţi din nou tasta (1).

LED-ul galben (2) se stinge şi distanţa de lucru este deblocată.

8.3.7 Reglarea focalizării fine a imaginilor video 
(opţional)

Leica FL800 ULT şi ULT530 oferă focalizare fină şi resetarea 
parfocalităţii focalizării video.

123

	X Focalizarea video poate fi adaptată la nevoile dumneavoastră 
apăsând butonul de focalizare în sus (3) sau/şi în jos (1). Această 
comandă poate fi dată interfeţei grafice cu utilizatorul şi de la 
manetă, dacă este definită.

Reglarea focalizării funcţionează în ambele direcţii cu o 
mişcare circulară fără oprire. 

Focalizarea fină a imaginilor video poate fi reglată din nou la poziţia 
parfocalităţii prin apăsarea butonului parfocalitate (2). Apoi, planul 
focal video va fi aliniat pentru toţi observatorii cu dioptrii zero, 
respectiv cu setări corecte ale dioptriilor individuale. Această 
comandă poate fi dată şi din interfaţa grafică cu utilizatorul şi  
de la manetă, dacă este definită.



Operarea

38 PROVIDO Ref. 10732418 / Versiune 04  PROVIDO Ref. 10732418 / Versiune 04 39

8.4 Transport

AVERTISMENT

Există un pericol de vătămare reprezentat de:
• rabatarea necontrolată în exterior a paralelogramului
• îndoirea stativului
• picioarele cu încălţăminte uşoară ar putea fi prinse 

dedesubtul carcasei de la bază
	X Pentru transport, deplasaţi întotdeauna microscopul 

PROVIDO în poziţia de transport. 
	X Nu deplasaţi niciodată suportul în timp ce unitatea este 

extinsă. 
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea. 
	X Întotdeauna împingeţi microscopul PROVIDO de mâner 

şi nu îl trageţi niciodată.
	X Asiguraţi-vă că intervalul de mişcare este liber.

PRECAUŢIE

Microscopul chirurgical se poate deplasa necontrolat de la 
sine!
	X  Închideţi întotdeauna frâna de picior, exceptând 

activitatea de transport.

PRECAUŢIE

Deteriorarea PROVIDO din cauza înclinării necontrolate!
	X Ţineţi maneta la eliberarea frânei.

PRECAUŢIE

Deteriorarea PROVIDO în timpul transportului!
	X Nu continuaţi niciodată să mişcaţi stativul în stare 

întinsă.
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea.
	X Nu transportaţi şi nu depozitaţi sistemul în zone cu un 

unghi de elevaţie mai mare de 10°.

PRECAUŢIE

Deteriorarea carcasei suportului sau a panoului tactil al 
unităţii de comandă!
Dacă suportul optic este deplasat în poziţia de transport  
sau din poziţia de transport în poziţia de lucru:
	X Asiguraţi-vă că mânerul de transport este blocat.

PRECAUŢIE

Deteriorarea altor echipamente medicale sau rănirea 
personalului.
	X Aveţi grijă la mişcarea monitorului atunci când rotiţi 

turnul. Monitorul se va deplasa împreună cu turnul şi  
se poate ciocni cu alte echipamente sau cu personalul 
medical.

	X Asiguraţi-vă că PROVIDO se află în poziţia de transport  
(a se vedea secţiunea 7.1).
	X Eliberaţi frânele pedalei apăsând pârghia de picior  

(a se vedea secţiunea 23).
	X Mutaţi PROVIDO folosind mânerul.
	X Eliberaţi frânele pedalei apăsând pârghia de picior  

(a se vedea pagina 23).

8.5 Scoaterea din funcţiune a 
microscopului chirurgical

	X Dacă este prezent, opriţi sistemul de înregistrare conform 
instrucţiunilor producătorului.
	X Opriţi lumina de la întrerupătorul de lumină.
	X Aduceţi microscopul chirurgical în poziţia de transport.
	X Deconectaţi microscopul chirurgical de la întrerupătorul 

principal.
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9 Unitatea de comandă cu 
panou tactil

PRECAUŢIE

Deteriorarea panoului tactil.
	X Operaţi cu panoul senzitiv folosind numai degetele. 

Nu utilizaţi niciodată obiecte dure, ascuţite sau 
contondente din lemn, metal sau plastic.
	X Nu curăţaţi în niciun caz panoul senzitiv cu mijloace  

care conţin substanţe abrazive. Suprafaţa se poate 
zgâria şi poate deveni mată.

9.1 Structura meniului

1

2

3

4

5

1 Acces rapid la ecranele "Main" , "Speed" , "Menu"   
şi "Help" 

2 Bara de stare
3 Interval de afişare
4 Bara dinamică cu butoane
5 Mesaje de avertizare 

În regim operaţional, bara de stare arată în orice moment 
utilizatorul actual, precum şi informaţii despre locul în care 
vă aflaţi în meniu.

9.2 Selectarea utilizatorului
În ecranele meniului "Main"  şi "Speed" , cele trei butoane 
"Presets" "User List" şi "Show Parameters" apar tot timpul în bara 
dinamică cu butoane.
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9.2.1 Presetări
Puteţi găsi o listă a utilizatorilor impliciţi presetaţi de Leica pentru 
cele mai uzuale tipuri de operaţiuni din "Presets".

	X Faceţi clic pe unul dintre utilizatorii impliciţi, apoi faceţi clic  
pe "Select".
Microscopul PROVIDO este gata de funcţionare imediat.

• Puteţi adapta şi salva setările acestor utilizatori impliciţi 
aşa cum este necesar (a se vedea pagina41).

• Cu tasta "Show Settings" obţineţi în orice moment o 
perspectivă generală asupra setărilor pentru utilizatorul 
actual.

9.2.2 Lista utilizatorilor
"User List" deschide o listă de utilizatori în două pagini, din care puteţi 
selecta de la unul până la treizeci de utilizatori care pot fi salvaţi.

	X Faceţi clic pe butonul "1-15" sau "16-30" pentru a schimba între 
ecrane.
	X Selectaţi un utilizator.

Se afişează butonul "Select".
	X Faceţi clic pe "Select".

Setările utilizatorului sunt încărcate.

• Dacă lista de utilizatori este deschisă, ea poate fi 
prelucrată în orice moment.

• Înainte de fiecare operaţie, asiguraţi-vă că aţi selectat 
utilizatorul dorit şi că vă familiarizaţi cu atribuirea 
manetelor şi a pedalei opţionale (dacă este utilizată).

9.2.3 Afişează setările
	X Apăsaţi butonul "Show Settings" din bara dinamică cu butoane 

pentru a vedea o imagine de ansamblu a setărilor de utilizator 
ale utilizatorului curent.
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9.3 Meniu - Setări utilizator
În acest meniu puteţi configura setările utilizatorului.

	X Faceţi clic pe butonul "Menu" şi selectaţi "USER SETTINGS".

Se afişează următorul ecran:

"Load"  Preia setările unui utilizator existent din lista de 
utilizatori, pentru a le modifica.

"New User"  Deschide un nou utilizator la care setările nu au 
fost încă stabilite.

"New (Preset)"  Deschide ecranul "Preset" pentru a selecta un 
utilizator implicit cu scopul de a crea un utilizator 
nou cu setările presetării dorite şi pentru a 
încărca sau modifica setările utilizatorului.

"Edit User List"  Permite redenumirea, mutarea sau ştergerea 
utilizatorilor.

• De asemenea, puteţi adăuga un utilizator din meniul 
operaţional. 

• Dacă doriţi să păstraţi setările actuale, le puteţi salva fie 
printr-un clic pe butonul "Save" (aceasta apare imediat 
ce setările de bază ale utilizatorului actual au fost 
modificate) fie pentru utilizatorul actual ("Save as 
Current"), fie sub un alt nume de utilizator ("Save as 
New").

Editarea listei de utilizatori
În funcţie de situaţie, vă stau la dispoziţie diverse funcţii în lista de 
utilizatori.

	X Selectaţi utilizatorul.
Funcţiile disponibile sunt afişate în bara de butoane dinamice:

"Move"  Deplasează utilizatorul selectat pe un 
alt loc disponibil care se poate selecta.

"Delete"  Şterge utilizatorul selectat. 
"Rename"  Redenumeşte un utilizator existent. 

Setările sale rămân neschimbate.
"Confirm"  Confirmă acţiunea anterioară.
"Change password"  Schimbă parola.

PRECAUŢIE

Pericol pentru pacient din cauza modificărilor în setările 
utilizatorului.
	X Nu configuraţi setările utilizatorului şi să nu editaţi lista 

de utilizatori în timpul operaţiei.
	X Verificaţi montarea şi conectarea corectă a tuturor 

pieselor şi cablurilor în timpul pregătirii sistemului 
înainte de operaţie. Piesele care nu sunt bine montate  
şi conexiunile necorespunzătoare pot duce la situaţii 
periculoase şi defecţiuni ale sistemului.
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9.3.1 Protecţie setări utilizator
Pentru a evita modificările neautorizate sau accidentale ale 
setărilor utilizatorului, fiecare setare de utilizator poate fi protejată 
printr-o parolă/PIN. Acest lucru păstrează parametrii de lucru 
identici de fiecare dată când încărcaţi o setare de utilizator 
protejată. Modificările pot fi făcute în timpul aplicaţiei, dar nu vor fi 
stocate decât dacă faceţi clic pe "Save", urmat de "Save as Current" 
sau "Save as New" cu introducerea parolei/codului PIN correct 
pentru un utilizator existent sau prin definirea unui nou nume de 
utilizator şi a unei parole/PIN pentru noul utilizator. 

Salvarea şi protejarea setărilor utilizatorului se face în două moduri:

Ca setare curentă a utilizatorului
Veţi primi o solicitare de parolă/PIN.
	X Dacă a fost definită o parolă/cod PIN, salvaţi modificările din 

setările utilizatorului prin introducerea parolei/codului corect.
Dacă este incorectă, sistemul va reveni la "Start values main".
	X Alegeţi "Save as current" şi introduceţi din nou parola/codul 

PIN.
Dacă nu a fost stabilită nicio parolă/cod PIN, puteţi stabili o parolă/
cod PIN (4-10 caractere). 
	X Apăsaţi "OK" pentru reintroducere şi confirmare. 

Dacă parola/PIN-ul reintrodus nu se potriveşte cu procesul de 
introducere/reintroducere, acesta trebuie repetat.
Dacă nu trebuie definită nicio parolă/niciun cod PIN, puteţi ieşi din 
procedură apăsând "Skip" sau înainte de reintroducere cu "Cancel".

Ca setare nouă a utilizatorului
Veţi primi un mesaj pe ecran şi o solicitare de parolă/PIN după 
introducerea numelui setării utilizatorului. Dacă setările ar trebui 
protejate:
	X Introduceţi o parolă/un cod PIN (4-10 caractere) şi apăsaţi "OK" 

pentru reintroducere şi confirmare.
Dacă nu trebuie definită nicio parolă/niciun cod PIN, puteţi ieşi din 
procedură apăsând "Skip" sau înainte de reintroducere cu "Cancel".
Dacă parola/PIN-ul reintrodus nu se potriveşte cu procesul de 
introducere/reintroducere, acesta trebuie repetat.
Protecţia unei setări a utilizatorului printr-o parolă/printr-un cod 
PIN este indicată prin "(locked)" imediat după numele setării 
utilizatorului pe pagina principală a interfeţei grafice cu utilizatorul 
sau printr-o pictogramă de blocare în faţa numelui setării 
utilizatorului din pagina Selectare utilizator.

Modificare parolă

	X Selectaţi un utilizator şi faceţi clic pe butonul "Change 
Password".
	X Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
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9.3.2 Reglarea valorilor de pornire pentru "Main"
Pentru utilizatorul selectat puteţi seta valorile de pornire pentru 
sursa de lumină, distanţa de lucru şi mărirea pe acest ecran.

	X Printr-un clic pe butonul  sau  se modifică valoarea în 
paşi de câte unu. Dacă menţineţi degetul dumneavoastră pe 
tastă, valoarea se va modifica în paşi de câte cinci.
	X Puteţi seta valoarea dorită şi printr-un clic direct în bara grafică.

BrightCare Plus
	X Setaţi starea funcţiei de siguranţă BrightCare Plus pentru 

utilizatorul selectat.

9.3.3 Setarea valorilor de pornire "Speed"
Pentru utilizatorul selectat puteţi seta valorile de pornire pentru 
viteza de deplasare a dimensionării, a distanţei de lucru şi a 
motoarele XY de pe acest ecran.

	X Printr-un clic pe butonul  sau  se modifică valoarea în 
paşi de câte unu. Dacă menţineţi degetul dumneavoastră pe 
tastă, valoarea se va modifica în paşi de câte cinci.
	X Puteţi seta valoarea dorită şi printr-un clic direct în bara grafică.

Intelligent Focus Speed
	X Dacă este activată funcţia "Intelligent Focus Speed", viteza de 

focalizare se adaptează automat dimensionării actuale.
Mărire viteză redusă
Micşorare viteză ridicată

Intelligent XY Speed Linked to Zoom
	X Dacă este activată "Intelligent XY Speed Linked to Zoom",  

viteza xy depinde de mărirea curentă.
Mărire viteză redusă
Micşorare viteză ridicată

WD Reset
	X Setaţi setările implicite pentru WD Reset. 

Dacă este activată funcţia "WD Reset", motorul distanţei de 
lucru trece automat la distanţa de lucru salvată pentru fiecare 
utilizator din setările utilizatorului atunci când sunt eliberate 
"All Brakes". 
Această funcţie este dezactivată în configuraţia implicită din 
fabrică.
	X Apăsând butonul "WD Reset" se activează/dezactivează funcţia 

"WD Reset" şi culoarea butonului se schimbă în verde (activat)/
gri (dezactivat). 
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9.3.4 Alocarea comutatorului pedală  
(Comutator pedală 1 şi Comutator pedală 2)

Aici puteţi configura setări individuale pentru fiecare utilizator, 
pentru comutatorul pedală utilizat de dumneavoastră.

Fila "Footswitch 1" permite configurarea comutatorului 
pedală preinstalat intern. Fila "Footswtich 2" permite 
configurarea comutatorului de picior asociat cu receptorul 
conectat extern - consultaţi secţiunea 6.3 "Terminale".

	X Mai întâi selectaţi un Comutator de pedală.
	X În câmpul de selecţie din dreapta alegeţi comutatorul pedală 

utilizat de dumneavoastră.
	X Printr-un clic pe vârfurile săgeţilor derulaţi în listă înainte sau 

înapoi.
	X Faceţi clic pe butonul "Default".

Setările implicite sunt atribuite comutatorului de pedală 
selectat.
	X Apoi puteţi modifica aceste setări după cum doriţi. 

Cu tasta "Clear All" este ştearsă alocarea pentru toate tastele.

Configurarea tastelor individuale
	X În câmpul de selecţie din dreapta alegeţi comutatorul pedală 

utilizat de dumneavoastră.
	X Printr-un clic pe vârfurile săgeţilor derulaţi în listă înainte sau 

înapoi.
	X În câmpul de selecţie din stânga selectaţi grupa de funcţii care 

conţine funcţiile dorite.
	X Printr-un clic pe vârfurile săgeţilor derulaţi în listă înainte sau 

înapoi.
	X Selectaţi funcţia dorită.
	X Faceţi clic pe câmpul inscripţionat al tastei dorite, pentru a o 

aloca cu funcţia selectată. 

Planul general al grupelor de funcţii
Configurarea posibilă este împărţită în următoarele grupuri de 
funcţii:
• Drive 
• Extra
• Light
• XY (opţional)
• Fluorescence (opţional)

	X Puteţi schimba starea unei funcţii cu funcţia "Toggle"  
(de exemplu, pornit/oprit). Cu funcţia "Pulse" se modifică  
o stare în mod persistent (de ex. mai luminos).
	X Pentru a şterge o sarcină/atribuire pe care nu o doriţi, selectaţi 

elementul "No Function" - care poate fi găsit în toate grupurile 
de funcţii - şi alocaţi-l tastei respective.
	X Dacă creaţi numai o configuraţie a comutatorului pedală per 

utilizator, vă recomandăm să o dublaţi la a doua intrare a 
comutatorului pedală apăsând butonul "Duplicate".  
Acest lucru asigură funcţionarea comutatorului pedală în modul 
dorit de dumneavoastră, indiferent de intrarea la care este 
conectat.
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9.3.5 Alocarea manetei (Manetă Stânga/Manetă 
Dreapta)

Pe cele două ecrane de alocare a mânerului, puteţi aloca până la 
nouă funcţii alese pentru maneta din stângă şi cea din dreaptă. 

1

2

4

3

5

4

1

2

Funcţia "All Brakes" este alocată întotdeauna comutatorului 
din spate (4) pentru ambele manete şi nu poate fi nici 
suprascrisă, nici ştearsă.

	X În câmpul de selecţie din stânga selectaţi grupa de funcţii care 
conţine funcţiile dorite.
	X Printr-un clic pe vârfurile săgeţilor derulaţi în listă înainte sau 

înapoi.
	X Selectaţi funcţia dorită.
	X Faceţi clic pe o legenda liberă a tastei dorite pentru a atribui 

funcţia selectată. 
	X Comutatorul interior (2) la care este selectat "Selected Brakes" 

poate fi atribuit în mod liber, după cum este necesar.
	X De asemenea, puteţi atribui complet fiecărei manete una dintre 

cele trei setări implicite "X/Y", "FL800" sau "FL560".

Alocarea setărilor implicite ale manetei XY
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9.3.6 Setări Leica SpeedSpot

Leica SpeedSpot nu funcţionează în timpul modului FL800.

Funcţia SpeedSpot
	X Selectaţi dintre următoarele: 

Activ, Inactiv

SpeedSpot Trigger

Leica SpeedSpot poate fi pornit şi oprit automat în funcţie de 
următoarele condiţii:
• Focus   Mişcarea motorului de distanţă de lucru
• Frâne   Frâne deblocate
• XY (opţional)  Mişcare a motoarelor XY

SpeedSpot Delay

Pentru a opri Leica SpeedSpot, poate fi configurată o pauză de  
la 0 la 10 secunde. 
Pauza implicită este de 5 secunde. 
0 secunde înseamnă că funcţia este oprită imediat.

9.3.7 Setări Leica FL560 pentru M530/
Leica FL800 ULT

Setările FL560 / FL800 sunt descrise în manualul de instrucţiuni.
• Pentru FL560, doar Lampa 1 ar trebui folosită.
• Pentru o performanţă optimă, vă recomandăm  

o durată viaţă de 150 de ore.

9.3.8 Setări AutoFocus 

• AutoFocus este o funcţie opţională şi poate fi  
comandată suplimentar.

• AutoFocus nu funcţionează în timpul modului FL800.

Câmpul gri în mijloc reprezintă fereastra AutoFocus.

Mărime
	X Reglaţi dimensiunea ferestrei AutoFocus

Setări posibile:  de la 10 % la 100 %
Setare implicită:  25 %

Poziţie X/Poziţie Y (opţional)
	X Reglaţi poziţia X şi Y a ferestrei AutoFocus

Setări posibile:  de la 5 % la 100 %
Setare implicită:   50 % fiecare, astfel încât fereastra  

AutoFocus să fie exact la mijloc

Modul AF (opţional)
	X Selectaţi dintre următoarele: 

Activ, Inactiv

Frâna porneşte AF

Când este activată, eliberarea frânelor porneşte funcţia AutoFocus. 

Parfocalitate
• Când este activată, obiectivul este adus automat la distanţa de 

lucru la dimensiune maximă.
• Când este dezactivată, obiectivul este adus automat la distanţa 

de lucru la dimensiune setată în mod curent.

Funcţiile AutoFocus pot fi operate prin intermediul 
comutatorului de pedală/manetă. Setările pentru  
AutoFocus fac parte din grupul de funcţii "Extra",  
consultaţi pagina 44.
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9.3.9 Frâne selectate 

	X Utilizaţi butoanele "Toggle" pentru a activa/dezactiva frâna 
selectată.

– sau –
	X Activaţi combinaţia de frânare dorită "Focus Lock" sau 

"XYZ Free" pe monitorul cu ecran tactil printr-un clic pe  
butonul corespunzător. 

Butonul pentru combinaţia de frână preselectată se aprinde în 
verde.

PRECAUŢIE

Pericol de vătămare.
	X Mişcaţi microscopul chirurgical doar când toate frânele 

sunt eliberate.

9.3.10 Salvarea setărilor utilizatorului
	X Faceţi clic pe tasta "Save".
	X Alegeţi din lista de utilizator un loc liber, în care doriţi să 

păstraţi utilizatorul dumneavoastră.

Puteţi edita lista de utilizatori şi în prealabil.

	X Introduceţi de la tastatură numele de utilizator dorit.

	X Faceţi clic pe tasta "Save", pentru a salva utilizatorul sub numele 
introdus în poziţia dorită.
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9.4 Meniu - Meniu de întreţinere
	X Faceţi clic pe butonul "Menu" şi selectaţi "Maintenance".

Meniul "Maintenance" oferă următoarele afişaje:
• Contorul cu lămpi al orelor de funcţionare
• Check Switches
• Reglajele microscopului
• Versiuni

9.4.1 Întreţinerea –> Istoricul lămpii
Pe acest ecran puteţi vizualiza şi reseta orele de funcţionare ale 
Lămpii 1 şi ale Lămpii 2.

După fiecare schimbare de lămpi resetaţi la 0 contorul 
respectiv al orelor de funcţionare printr-un dublu clic pe 
tasta "Reset".
O fereastră de dialog vă informează când lampa cu xenon  
îşi pierde luminozitatea şi nu mai este suficientă.

9.4.2 Întreţinere -> Verificaţi comutatoarele
Pe acest ecran, puteţi testa manetele şi comutatoarele opţionale de 
pedale.

Câmp de selecţie din dreapta sus
În acest câmp puteţi selecta conexiunea pe care o utilizaţi sau 
maneta dorită.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe săgeţi pentru  

a selecta conexiunea.

Câmp de selecţie din dreapta jos
În acest câmp, puteţi selecta comutatorul pe care doriţi să îl 
verificaţi.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe săgeţi pentru  

a selecta comutatorul de pedală.
	X Apăsaţi una după cealaltă toate tastele comutatorului pedală 

sau ale manetei pe care doriţi să îl/o testaţi.
Dacă tasta respectivă acţionată funcţionează impecabil, pe 
aceasta apare pe display un punct verde. În câmpul inscripţionat 
corespondent tastei apare comentariul "Tested".
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9.4.3 Întreţinere -> Setări pentru microscop
Pe acest ecran puteţi seta accesoriile utilizate de dumneavoastră.
Acest lucru asigură afişarea măririi corecte pe ecranul meniului 
"Main" .

Selectaţi Tub chirurg
În acest câmp puteţi introduce tubul binocular utilizat în prezent de 
către chirurg.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe vârful săgeţilor.

Selectaţi ocularul
În acest câmp puteţi selecta mărirea ocularelor folosite de chirurg.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe vârful săgeţilor.

Dacă nu faceţi o selecţie, mărirea va fi calculată pentru 
echipamentul standard: 
tub binocular 30°–150° şi ocular cu mărire 10 .

9.5 Meniu - "How to..." 

Acest ecran afişează, într-o formă scurtă, instrucţiuni de utilizare 
pentru operarea microscopului chirurgical.

	X Apăsaţi butonul pentru subiectul dorit.
Sunt afişate informaţii detaliate "How to...".

Cu tasta "Help"  din rândul static de meniu aveţi acces în 
orice moment la ecranele "How to...".

9.6 Meniu – "Service"

Acest domeniu este protejat prin parolă.

Înainte de a deschide meniul service, încheiaţi procesul de 
înregistrare din sistemul de documentaţie. În caz contrar, 
s-ar putea pierde datele.
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10 Accesorii şi opţiuni
O gamă completă de accesorii permite ca PROVIDO să se adapteze la 
cerinţele sarcinii curente. Reprezentantul dvs. Leica va fi încântat să 
vă ajute să selectaţi accesoriile corespunzătoare.

Imagine Dispozitive şi accesorii

   Geam de protecţie

Tub binocular var. 0°- 180°, T, Tip II

Tub binocular var. 30° - 150°, T, Tip II L

Tub binocular înclinat, T, Tip II

Tub binocular drept, T, Tip II

Tub binocular înclinat 45°, Tip II

   

Ocularul 10×

Ocularul 12,5×

Ocularul 8,3×

Multiplicator mărire

Al doilea ataşament stereo pentru observator

Adaptor video (RVA, MVA)

Leica HD C100, pentru IVA530

Comutatoare pedală
• Comutator pedală wireless Leica, 14 funcţii, tip B
• Comutator pedală wireless Leica, 12 funcţii, tip B

Sisteme de înregistrare
• Evolution 4K500

Sisteme de camere
• Sistem cameră HD C100 Leica

Monitoare
• Monitor FSN 24" 
• Monitor FSN 27" 

Alte Accesorii
• Leica AutoFocus
• Leica FL800 ULT
• Leica FL560
• Cuplaj XY
• Manipulator laser Lumenis AcuSpot 712L şi AcuBlade dogital 

(opţional)

Manevrabilitatea va fi redusă atunci când utilizaţi accesoriile 
laser.

Perdele

Furnizor Nr. articol Principal 
frontal

Asistent 
fundal

Asistent 
stânga

Asistent 
dreapta

Mikrotek 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Se recomandă utilizarea sticlei de protecţie 10446058 
(pentru a preveni reflexiile şi hologramele).

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de 
utilizare corespunzător.
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11 Îngrijirea şi întreţinerea 
curentă

11.1 Instrucţiuni de întreţinere
• Puneţi un capac pentru praf peste instrument în timp ce frânele 

sunt în lucru.
• Păstraţi accesoriile nefolosite în spaţii fără praf.
• Înlăturaţi praful cu o pompă de cauciuc şi o pensulă moale.
• Curăţaţi obiectivele şi ocularele cu cârpe speciale pentru lentile 

şi alcool pur.
• Protejaţi microscopul chirurgical de umezeală, vapori, acizi, 

substanţe alcaline precum şi de substanţe caustice. 
Nu păstraţi substanţe chimice în apropierea instrumentului.

• Protejaţi microscopul chirurgical de tratamente improprii. 
Montaţi alte fişe ale aparatului sau deşurubaţi sisteme optice  
şi piese mecanice numai dacă manualul prevede explicit acest 
lucru.

• Protejaţi microscopul de operaţii de ulei şi unsoare. 
Nu ungeţi niciodată suprafeţele de ghidare şi nici piesele 
mecanice.

• Înlăturaţi impurităţile grosiere cu o cârpă umedă de unică 
folosinţă.

• Utilizaţi pentru dezinfectarea microscopului chirurgical 
preparate din grupa dezinfectanţilor de suprafeţe pe baza 
următoarelor substanţe active:
• aldehide, 
• alcooli, 
• compuşi cuaternari de amoniu. 

Din cauza posibilelor deteriorări ale materialelor, nu sunt 
adecvate preparate pe bază de
• compuşi de descompunere a halogenului, 
• acizi organici puternici, 
• compuşi de descompunere a oxigenului.
	X Respectaţi indicaţiile producătorului dezinfectanţilor.

Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu 
Leica Service.

11.2 Curăţarea panoului tactil
	X Deconectaţi aparatul dumneavoastră PROVIDO şi separaţi-l  

de la reţea, înainte de a curăţa panoul senzitiv. 
	X Utilizaţi o cârpă moale şi care nu lasă scame pentru curăţarea 

panoului senzitiv.
	X Nu aplicaţi agent de curăţare direct pe panoul tactil; mai 

degrabă, aplicaţi pe cârpa de curăţat.

	X Utilizaţi un curăţitor uzual din comerţ pentru sticlă/ochelari sau 
din plastic pentru curăţarea panoului senzitiv. 
	X Curăţaţi panoul senzitiv fără apăsare.

Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu 
Leica Service.

PRECAUŢIE

Deteriorarea panoului tactil.
	X Operaţi cu panoul senzitiv folosind numai degetele. 

Nu utilizaţi niciodată obiecte dure, ascuţite sau 
contondente din lemn, metal sau plastic.
	X Nu curăţaţi în niciun caz panoul senzitiv cu mijloace care 

conţin substanţe abrazive. Suprafaţa se poate zgâria şi 
poate deveni mată.

11.3 Întreţinerea curentă
În general, PROVIDO nu necesită întreţinere. Pentru a vă asigura  
că funcţionează întotdeauna în siguranţă şi în mod fiabil, vă 
recomandăm să luaţi măsuri de precauţie pentru a contacta 
organizaţia de service responsabilă.
Puteţi organiza inspecţii periodice sau, dacă este cazul, puteţi 
încheia un contract de întreţinere cu aceştia.

• Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu 
Leica Service.

• La întreţinerea generală utilizaţi numai piese de schimb 
originale.

• După 18 luni, vi se va reaminti când porniţi microscopul 
că trebuie făcută inspecţia.

	X Apăsaţi butonul "Confirm".
Fereastra de dialog este închisă.
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11.4 Schimbarea becurilor

LED-ul poate fi schimbat numai de către o persoană de la 
Leica Service.
	X Înainte de a înlocui lampa, deconectaţi microscopul 

chirurgical de la sursa de alimentare.

11.4.1 Sistem fără documentare
	X Deschideţi uşa de acces (2) pentru inserarea lămpii prin 

deşurubarea butonului (1).

�

�

PRECAUŢIE

Pericol de arsuri ale pielii. Inserţia pentru lampă devine 
foarte fierbinte.
	X Verificaţi dacă capacul s-a răcit înainte de a înlocui lampa.
	X Nu atingeţi inserţia pentru lampă.

	X Îndepărtaţi inserţia defectuoasă a lămpii (3 sau 4) şi instalaţi o 
nouă inserţie pentru lampă (disponibilă de la Leica Microsystems).

�

�

�

	X Închideţi uşa de acces.
	X Porniţi dispozitivul chirutgical.

Se va face un test de lumini la ambele lămpi.
	X Setaţi cronometrul respectiv la zero ("Întreţinerea –> Istoricul 

lămpii" la pagina  48).

PROVIDO cu LED-ul ca Lampa 2

5

	X LED-ul cu probleme (5) trebuie schimbat numai de către o 
persoană Leica Service.

11.4.2 Sistem cu documentare (opţional)

	X Slăbiţi şurubul (1).
	X Împingeţi suportul de documentare (2) la 90° spre partea 

stângă.
	X Consultaţi secţiunea 11.4.1 pentru a schimba becurile.
	X Împingeţi suportul pentru documentaţie înapoi în poziţia 

iniţială şi strângeţi şurubul (1).
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11.5 Întrerupător frânare circuit

�

Întrerupătorul de frânare circuit implicit este întotdeauna apăsat.
	X Apăsaţi întrerupătorul de frânare circuit (1) dacă sistemul a avut 

o întrerupere de alimentare.

11.6 Indicaţii pentru reprocesarea 
produselor care pot fi sterilizate

11.6.1 Generalităţi
Produse
Produse reutilizabile de Leica Microsystems (Schweiz) AG, precum 
butoanele rotative, apărătoarele din sticlă pentru obiective şi 
căpăcelele detaşabile.

Restricţii la reprocesare:
Pentru dispozitivele medicale utilizate la pacienţii care suferă de 
boala Creutzfeldt Jacob (CJD) sau suspectaţi de a avea CJD sau o 
variantă a CJD, cerinţele legale locale trebuie să fie îndeplinite.  
În mod normal, produsele resterilizabile utilizate la acest grup de 
pacienţi trebuie eliminate fără risc prin incinerare.

Protecţia muncii şi securitatea muncii
Se va acorda atenţia necesară protecţiei muncii şi protecţiei 
sănătăţii persoanelor însărcinate cu procesarea produselor 
contaminate. La prepararea, curăţarea şi dezinfecţia produselor 
trebuie respectate directivele actuale de igienă a spitalelor şi de 
prevenire a infecţiilor.

Restricţii la reprocesare
Reprocesarea frecventă are efecte minore asupra acestor produse. 
Finalul duratei de serviciu a produselor este determinat în mod 
normal de uzură şi de deteriorarea prin folosire.

11.6.2 Instrucţiuni
Locul de muncă
	X Înlăturaţi murdăria de pe suprafeţe cu o cârpă de unică 

folosinţă/ un prosop de hârtie. 

Păstrarea şi transportul
• Nu există cerinţe speciale.
• Se recomandă ca reprocesarea unui produs să se realizeze 

imediat după utilizarea acestuia.

Pregătirea pentru curăţare
	X Scoateţi produsul din PROVIDO.

Curăţarea: manual
• Dotare: jet de apă, agent de spălare, alcool, cârpă cu microfibre

Procedeu:
	X  Clătiţi suprafaţa contaminată a produsului (temp. < 40 °C). În 

funcţie de gradul de murdărire, utilizaţi puţin agent de spălare.
	X Pentru curăţarea ansamblului optic în caz de impurificarea 

intensă, cum ar fi amprente, urme de unsoare etc. utilizaţi 
suplimentar alcool.
	X Uscaţi produsul, exceptând componentele optice, cu o cârpă de 

unică folosinţă/un prosop de hârtie. Uscaţi suprafeţele optice cu 
o cârpă cu microfibre.

Curăţarea: automat
• Dotare: aparat de curăţare/dezinfectare

Nu se recomandă curăţarea produselor cu componente optice 
într-un aparat de curăţare/dezinfectare. De asemenea, nu este 
permisă curăţarea componentelor optice în baie de ultrasunete, 
pentru a evita deteriorările.

Dezinfectare
Soluţia de dezinfectare cu alcool "Mikrozid, Liquid" poate fi utilizată 
în conformitate cu instrucţiunile de pe etichetă.
Se va avea în vedere ca, după dezinfectare, suprafeţele optice să fie 
clătite temeinic cu apa potabilă proaspătă şi apoi cu apă proaspătă 
demineralizată. Înainte de sterilizarea ulterioară, produsele se vor 
usca temeinic.

Întreţinerea curentă
Nu există cerinţe speciale.

Control şi test funcţional
Verificaţi comportamentul de fixare al butoanelor şi manetelor 
rotative.

Ambalajul
Separat: Se poate utiliza o pungă standard din polietilenă. 
Punga trebuie să fie suficient de mare pentru produs, astfel încât 
închizătorul să fie tensionat.

Sterilizare
Consultaţi tabelul de sterilizare de la pagina 54.
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Depozitarea
Nu există cerinţe speciale.

Informaţii suplimentare
Niciuna

Contactul cu producătorul
Adresa reprezentanţei locale
Leica Microsystems (Schweiz) AG a validat că instrucţiunile enumerate mai sus sunt adecvate pentru pregătirea unui produs referitor la 
reutilizarea sa. Preparatorului îi revine răspunderea ca reprocesarea efectiv executată cu dotarea, materialele şi personalul utilizat să 
realizeze rezultatele dorite în instalaţia de reprocesare. În acest scop, sunt necesar în mod normal validări şi monitorizări ale rutinelor 
procesului. De asemenea, orice abatere de la instrucţiunile puse la dispoziţie de către preparator trebuie să fie evaluate cu atenţie în ce 
priveşte eficacitatea şi posibilele urmări dezavantajoase.

11.6.3 Tabelul de sterilizare
Următorul tabel oferă un plan general despre componentele sterilizabile disponibile de la microscoapele chirurgicale Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division.

Procedee de sterilizare admisibile Produse

Nr. articol Notaţie Autoclavă cu 
vapori 134 °C,  

t > 10 min.

Oxid de 
etilenă 

max. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530 M720

10180591 Manetă de poziţionare  –  – –   – – –

10428328 Buton rotativ, tub binocular T  – – –  –    

10384656 Buton rotativ, transparent  –  –   – – – –

10443792 Prelungitor pârghie  – – – –   – – –

10446058 Geam de protecţie, obiectiv 
multifocal

   – – – –   –

10448439 Geam de protecţie   – – – –  – – 

10448440 Capac, sterilizabil  – –  – – – – – –

10448431 Sticlă de protecţie obiectiv     – – – – – –

10448296 Sticlă de protecţie obiectiv  
piese de rezervă (pachet de 10)

  – – – –  – – 

10448280 Sticlă de protecţie obiectiv, 
complet, sterilizabil

  – – – –  – – 

10448581 Capac, sterilizabil pentru 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Capac, sterilizabil  –   – –  – – –

10429792 Manşon pentru iluminarea 
biomicroscopică

 –  – – – – – – –

1)    Acest dispozitiv medical se încadrează în revendicările validate privind seriozitatea sistemelor STERRAD®100S / STERRAD® 100NX ™ / 
STERRAD ® 50 / STERRAD ® 200. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de folosire a Ghidului de utilizare a sistemului STERRAD ® Umser 
înainte de sterilizarea dispozitivelor în STERRAD ® Sisteme.
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12 Evacuarea ca deşeu
Pentru evacuarea ca deşeu a produselor trebuie să se aplice legile respective valabile pe plan naţional, cu implicarea companiilor de 
eliminare corespunzătoare. Ambalajul aparatului se depune la centrele de revalorificare a materialelor.

13 Ce trebuie făcut atunci când...?
Dacă aparatul dumneavoastră prezintă o defecţiune care  
nu este descrisă, vă rugăm adresaţi-vă reprezentanţei 
dumneavoastră Leica.

13.1 Defecţiuni
Defecţiune Cauza Remediere

Microscopul se înclină când apăsaţi 
butonul "All Brakes".

Sistemul de braţe nu este corect 
echilibrat.

	X Suport microscop de echilibru (consultaţi pagina 13).

Microscopul nu are voie să fie mutat sau 
poate fi mutat doar cu mult efort.

S-a prins un cablu. 	X Redirecţionaţi cablul afectat.

PROVIDO blocat. 	X Decuplaţi mecanismul de blocare (consultaţi 
pagina 23).

Funcţiile nu pot fi activate cu ajutorul 
pedalei sau al comenzilor de pe manete.

O legătură prin cablu s-a desfăcut. 	X Verificaţi conexiunea pentru comutatorul de pedală.

Atribuire incorect introdusă la unitatea 
de control.

	X Schimbaţi atribuirea folosind unitatea de comandă.

Nicio lumină în microscop. Ghidajul de lumină cu fibră optică a fost 
deconectat.

	X Verificaţi conexiunea ghidului de lumină cu fibră optică.

Sursa principală de iluminare şi/sau 
iluminarea auxiliară nu funcţionează.

	X Schimbaţi la cealaltă sursă de lumină (consultaţi 
pagina 34).

Intensitatea luminii sub aşteptări. Cablul de fibră optică nu este conectat 
corect.

	X Verificaţi conexiunea cablului cu fibră optică.

Durata de viaţă a lămpii depăşită. 	X Verificaţi durata de viaţă a lămpii şi schimbaţi becurile, 
dacă este necesar.

Asistenţii din spate/asistenţii laterali nu 
au lumină.

Selectarea asistenţilor nu este corectă. 	X Verificaţi selectarea asistenţilor (consultaţi pagina 27).

Asistentul din stânga/dreapta nu are 
lumină.

Selectarea asistentului nu este corectă. 	X Verificaţi selectarea asistentului (consultaţi 
pagina 27).

Imaginea rămâne nefocalizată. Ocularele nu sunt montate corect. 	X Înşurubaţi ocularii până la capăt.

Dioptriile nu au fost setate corect. 	X Efectuaţi exact corecţia dioptrică conform instrucţiunilor 
(consultaţi pagina 26).

AutoFocus nu funcţionează corect. 	X Verificaţi setările pentru AutoFocus (consultaţi 
pagina 46).

Microscopul sau sistemul braţ se 
deplasează în sus/în jos sau se roteşte  
de unul singur.

Sistemul de braţe nu este corect 
echilibrat.

	X Neechilibrat PROVIDO (consultaţi pagina 13).

Cablurile nu sunt poziţionate corect sau au 
alunecat din poziţie şi exercită presiune 
asupra sistemului (posibil cablu video 
suplimentar).

	X Trageţi cablurile în conformitate cu ghidul de instalare 
pentru reducerea uzurii.

PROVIDO a fost echilibrat într-o poziţie 
de blocare.

	X Decuplaţi mecanismul de blocare (consultaţi 
pagina23) şi echilibraţi PROVIDO (consultaţi 
pagina 13).
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Defecţiune Cauza Remediere

Microscopul şi suportul microscopului pot 
fi deplasate cu dificultate sau deloc.

Echilibrarea nu a fost finalizată. 	X Asiguraţi-vă că a fost asumată poziţia B (consultaţi 
pagina 13).

Funcţia Zoom nu se poate acţiona electric. Defecţiune motor de mărire. 	X Apăsaţi butonul rotativ pentru mărire.
	X Setaţi mărirea prin rotire (consultaţi pagina35).

Nu sunt posibile mişcări XY la unul dintre 
cele două manete.

Nicio mişcare XY configurată pentru 
manetele din unitatea de comandă.

	X Setaţi joystick-ul la mişcarea XY (consultaţi pagina 45).

Microscopul nu a fost echilibrat exact pe 
axa B.

Accesoriul instalat nu a fost întors în 
poziţia de lucru atunci când s-a echilibrat 
axa B.

	X Reechilibraţi axa B. 
	X Asiguraţi-vă că accesoriul este întors în poziţia de lucru 

atunci când s-a echilibrat axa B (consultaţi pagina 13).

Sistemul de braţe nu poate fi mutat. Sistemul de braţe este blocat în poziţie. 	X Decuplaţi mecanismul de blocare (consultaţi 
pagina23).

Stativul de la PROVIDO se mişcă. Nu s-au aplicat comutatoarele de pedală. 	X Fixaţi comutatoarele de pedală în poziţie (consultaţi 
pagina 23).

Intervalul de mişcare a PROVIDO este 
limitat (balansare, înclinare, rotire, 
mişcare XY).

Cablul a fost pus prea strâns. 	X Reaşezaţi cablul (consultaţi instrucţiunile de montare 
PROVIDO).

Învelitoarea este prea strânsă. 	X Desfaceţi puţin învelitoarea.

Camera video nu a fost montată corect şi 
atinge sistemul de braţe.

	X Instalaţi cum trebuie camera video.

PROVIDO nu este corect echilibrat. Poziţia accesoriului a fost modificată 
după echilibrare.

	X Neechilibrat PROVIDO (consultaţi pagina 13).

PROVIDO nu poate fi echilibrat. PROVIDO a fost echilibrat în poziţia de 
transport.

	X Scoateţi PROVIDO din poziţia de transport şi reechilibraţi.

Iris nu urmăreşte mărirea. AutoIris în modul comandă. 	X Apăsaţi butonul de resetare AutoIris.

Distanţa de lucru nu se modifică. Deplasarea de urgenţă la distanţa de 
lucru este blocată de învelitoare.

	X Deblocaţi deplasarea de urgenţă la distanţa de lucru.

Distanţa de lucru pe microscop nu poate fi 
ajustată.

Leica FocusLock activat. 	X Verificaţi setările Leica FocusLock. 
Excepţie: Lucraţi cu un micro manipulator cu laser pe care 
această funcţie a fost programată din motive de siguranţă.

Imaginea apare umbrită la margini prin 
microscop, iar câmpul de iluminare este în 
afara câmpului vizual.

Accesoriile nu sunt instalate exact. 	X Montaţi accesoriile exact în suporturi (consultaţi 
pagina24).

13.2 Accesorii documentaţie defecţiuni
Defecţiune Cauza Remediere

Imagini video nefocalizate. Microscopul sau adaptorul video nu sunt 
focalizate precis.

	X Focalizaţi cu exactitate, inseraţi graticule 
dacă este necesar.
	X Efectuaţi exact corecţia dioptriei conform 

instrucţiunilor.
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13.3 Mesajele de eroare la unitatea de comandă
Când unitatea de comandă detectează o eroare, se aprinde butonul galben de "Check".
	X Apăsaţi butonul "Check".

Este afişată lista cu mesaje de eroare.
	X Pentru a confirma un mesaj, selectaţi mesajul şi apăsaţi butonul "Confirm".

Când nu există niciun mesaj de eroare în aşteptare, butonul galben "Check" dispare.

Mesaj Cauza Remediere

Luxmeter, no calibration data available E posibil ca luxmetrul să nu fie calibrat. 	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

Lamp1 overtemperature Orificiul de ventilaţie s-ar putea să fie înfundat/
blocat.

	X Îndepărtaţi orice blocaj din orificiul de ventilaţie.

Lamp2 overtemperature Orificiul de ventilaţie s-ar putea să fie înfundat/
blocat.

	X Îndepărtaţi orice blocaj din orificiul de ventilaţie.

Lamp1 fan defective Ventilatorul de la lampa 1 este defect. 	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

Lamp2 fan defective Ventilatorul de la lampa 2 este defect. 	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

Lamp door is open Uşa de acces a unităţii de iluminare nu este 
închisă. 
Butonul pentru iluminare pornit/oprit pâlpâie.

	X Închideţi uşa de acces a unităţii de iluminare şi 
blocaţi-o cu ajutorul butonului uşii.

Lamp1 defective Lampa 1 este defectă. 	X După operaţie, înlocuiţi lampa 1.

Lamp2 defective Lampa 2 este defectă. 	X După operaţie, înlocuiţi lampa 2.

Exhaust fan defective Ventilatorul de aerisire este defect. 	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

Overtemperature in tower base Orificiul de ventilaţie s-ar putea să fie înfundat/
blocat.

	X Îndepărtaţi orice blocaj din orificiul de ventilaţie.

No lamp selected Comutatorul de selectare a lămpii se află într-o 
poziţie intermediară.

	X Deplasaţi butonul într-o poziţie validă.

Optics carrier not found • Conexiunea prin cablu este slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.

	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

CAN-handle left not found • Conexiunea prin cablu este slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.

	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

CAN-handle right not found • Conexiunea prin cablu este slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.

	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

Autofocus not found • Conexiunea prin cablu este slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.

	X Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica.

Camera control unit not found Camera se poate să nu fi fost pornită. 	X Porniţi camera. 
Adresaţi-vă Reprezentanţei Leica dacă eroarea 
persistă.

Luxmeter defective error Fotodioda din suportul sistemului optic poate fi 
defectă sau ghidajul de lumină nu este complet 
conectat.

	X Conectaţi corect ghidul de lumină sau contactaţi 
Reprezentantul Leica dacă eroarea persistă.
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14 Date tehnice
14.1 Date electrice
Alimentare pentru 
PROVIDO

800 VA 50/60 Hz
100–240 V~ 50/60 Hz

Clasa de protecţie Clasa 1

14.2 Leica M530
14.2.1 Caracteristici microscop

Mărire 6:1 zoom, motorizat

Obiectiv/distanţă de 
lucru

225–600 mm, obiectiv multifocal motorizat, 
ajustabil oricând; opţiunea de ajustare manuală

Oculare Oculare cu câmp larg pentru persoanele care 
poartă ochelari 
8,3×, 10× şi 12,5× corecţie dioptrică 
setări dioptrie ±5 ; 
apărătoare reglabile pentru ochi

Sistem de iluminat Sistem de iluminare special conceput pentru 
aplicaţii microchirurgicale;  
Diametrul câmpului de iluminare variabilă 
continuu cu distribuţia de lumină gaussiană. 
Luminozitate reglabilă continuu la o temperatură 
constantă de culoare

AutoIris Diametrul câmpului de iluminare cu sincronizare 
automată cu zoom încorporată,  
cu funcţie de comandă manuală şi funcţie de 
resetare

Sursa principală de 
iluminare

Lampă xenon de înaltă performanţă 300 W, prin 
cablu de fibră optică

Lampă de urgenţă 75 W LED sau 300 W lampă-arc xenon cu partea 
electrică redundantă de înaltă tensiune 

BrightCare Plus Funcţia de siguranţă prin limitarea care depinde 
de distanţa de lucru a luminozităţii,
acţionat de un luxmetru încorporat

SpeedSpot Ajutor pentru focalizarea laser pentru poziţionarea 
rapidă şi exactă a microscopului
Laser Clasa 2-a 
Lungime de undă 635 nm
Putere optică <1 mW

Focalizare foarte 
bună

Disponibil pentru asistentul din spate

Multiplicator mărire 1,4×

Senzor IR Pentru acţionarea de la distanţă a Leica HD C100

14.2.2 Date optice

Mărire (zoom)
tuburi binoculare cu 
distanţă focală f162.66

Distanţă de lucru

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Ocularul 8,3×
min. 1.60 114.5 0.80 230.4

max. 9.6 19.1 4.8 38.4

Ocularul 10×
min. 1.92 109.3 0.96 219.9

max. 11.5 18.2 5.7 36.7

Ocularul 12,5×
min. 2.40 88.5 1.19 178.0

max. 14.4 14.7 7.2 29.7

Mărire (zoom)
tuburi binoculare cu 
distanţă focală f170.0

Distanţă de lucru

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Ocularul 8,3×
min. 1.68 109.4 0.83 220.2

max. 10.1 18.2 5.0 36.7

Ocularul 10×
min. 2.01 104.4 1.0 210.2

max. 12.1 17.4 6.0 35.0

Ocularul 12,5×
min. 2.51 84.5 1.25 170.1

max. 15.1 14.1 7.5 28.35

Mtot  Mărire totală
FoV Câmp vizual

Valorile de mai sus conţin o toleranţă de ±5 %

Tub binocular Distanţa 
focală

Nr. art.

Tip A f162.66 10448088

Tip B f170.0 10446797
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14.2.3 Opţiuni selectabile
Leica M530 cu placă superioară

Placă superioară Vedere stereo completă pentru chirurgul principal 
şi asistentul din spate
Vedere semi-stereo pentru un singur asistent care 
se află fie la stânga fie la dreapta
Opţional: Interfaţă C-mount pentru cameră

Leica M530 cu IVA530

IVA530 Vedere stereo completă pentru chirurgul principal
Vedere semi-stereo pentru un singur asistent care 
se află fie la stânga fie la dreapta
Interfaţă C-mount pentru cameră

Leica M530 cu ULT530

ULT530 Vedere stereo completă pentru chirurgul principal 
şi asistentul din spate
Vedere semi-stereo pentru un singur asistent care 
se află fie la stânga fie la dreapta
Opţional: Cameră HD integrată (Leica HD C100)

Leica FL800 ULT ULT cu funcţia Leica FL800

Leica FL560 pentru 
M530

Modul filtru de observaţie Leica FL560

14.2.4 Suport sistem optic Leica M530

Rotaţia sistemului 
optic

± 270°

Înclinare laterală 45° spre stânga / 45° spre dreapta

Înclinare –30° / +95°

Echilibrarea Axele A, B şi C, fiecare poate fi corectată manual

Frâne 1 frână pentru axele A/B
1 frână pentru axa C

Indicator LED de stare pentru modul Fluorescenţă
LED de stare pentru înregistrare video pentru 
Fluorescenţă

Senzor IR pentru acţionarea de la distanţă a camerei Leica 
HD C100

Leica M530 cu IVA530

Adaptor video 
încorporat

pentru ataşarea unei camere video externe 
C-mount video camera, de preferinţă cu 
dimensiunea senzorului 1/3"

FusionOptics pentru o adâncime mai mare a câmpului 
pentru chirurgul principal

Adaptor rotativ 
integrat 360°

pentru binocularul chirurgului principal

Asistent lateral Selectabil, stânga sau dreapta

Răspândirea luminii 67 % pentru chirurg
23 % pentru asistentul secundar
10 % pentru portul C-mount

Leica M530 cu ULT530

Cameră încorporată 
pentru lumină 
vizibilă

Leica HD C100 încorporat 1/3" CCD (opţional)

FusionOptics pentru o adâncime mai mare a câmpului 
pentru chirurgul principal şi asistentul din spate

Focalizare fină 
manuală

pentru asistentul din spate, ±5 Dpt

Adaptor rotativ 
integrat 360°

pentru chirurgul principal şi binocularul 
asistentului din spate

Răspândirea luminii 50 % pentru chirurgul principal
interschimbabil între asistenţi:
15 % pentru asistentul secundar
sau 30 % pentru asistentul din spate

Dimensiunea imaginii camerei în raport cu câmpul vizual

•  Cameră pentru 
lumină vizibilă

Dimensiunea imaginii camerei

Câmp de vedere

Câmp de vedere

Figura arată dimensiunea imaginii camerei în raport cu 
câmpul vizual pentru câmpul vizual al camerei video. 
Reţineţi că acel câmp vizual nu este acoperit integral de 
sistemul de documentare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de 
utilizare corespunzător.
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14.3 PROVIDO stativ de sol
Tip Stativ de sol cu 6 frâne electromagnetice

Bază 700 × 700 mm cu patru roţi rotative 360° cu 
diametrul de 126 mm fiecare şi frâne integrate

Echilibrarea Echilibrare manuală la stativul microscopului şi la 
braţul pivotant

Unitate de 
comandă pentru 
stativul de sol

Cea mai recentă acţionare a electronicelor pentru 
controlul continuu al tuturor funcţiilor motorului  
şi a intensităţii luminii.  
Funcţie de siguranţă BrightCare Plus încorporată 
pentru limitarea luminozităţii în funcţie de distanţa 
de lucru. 
Selecţia de meniuri bazată pe un software unic 
pentru configuraţia specifică utilizatorului, cu 
autodiagnosticare electronică încorporată şi suport 
pentru utilizatori. 

Stativ unitate de 
comandă

Tastă software independentă pentru iluminare. 
Indicator pentru modurile de iluminare principal/ 
de rezervă şi modul fluorescenţă. 
Structură deschisă pentru viitoarele dezvoltări de 
software.

Sursă de lumină Lampă unică cu arc Xenon, ca iluminare principală cu 
lampă LED ca rezervă.
Sistem de iluminare cu lampă cu arc dublă cu xenon 
(opţional).

Elemente de 
control

Manetă pistol cu   10 funcţii pentru mărire, distanţă de 
lucru, butonul "All Brakes" eliberează 6 frâne, butonul 
lateral eliberează combinaţii de frânări selectate, 
înclinarea laterală motorizată (XY). Toate butoanele, 
altele decât "All Brakes", pot fi atribuite în mod liber. 
Comutator pedală.

Documentaţie 
integrată

Pregătit pentru integrarea sistemului de camere 
video şi a sistemului de înregistrare digitală.  
Structură deschisă

Conectori Numeroşi conectori încorporaţi pentru transferul de 
date video şi de control. Alimentarea internă de la 
reţea 12 VDC, 24 VDC şi terminale AC

Stativ pentru 
monitor

Braţ lung şi flexibil de 610 mm cu rotaţie şi înclinare de 
180° pentru a transporta un monitor video opţional

Materiale Toate construcţiile metalice solide

Sistem de 
acoperire a 
suprafeţelor

Acoperit cu vopsea antimicrobiană

Înălţime minimă În poziţie parc: 1975 mm

Extensie braţ 
consolă

Max. 1487 mm

Load Max. 8,5 kg de la interfaţa inelară a microscopului

Masa Aprox. 350 kg fără încărcătură

14.4 Condiţii de mediu
În folosinţă de la +10 °C până la +40 °C 

de la +50 °F până la +104 °F 
de la 30 % până la 95 %, umiditate rel. 
de la 800 mbar până la 1060 mbar presiune 
atmosferică

Depozitarea de la –30 °C până la +70 °C 
de la –86 °F până la +158 °F 
de la 10 % până la 100 %, umiditate rel. 
de la 500 mbar până la 1060 mbar presiune 
atmosferică

Transport de la –30 °C până la +70 °C 
de la –86 °F până la +158 °F 
de la 10 % până la 100 % umiditate rel. 
de la 500 mbari până la 1060 mbari presiune 
atmosferică

14.5 Compatibilitatea 
electromagnetică (EMC)

Mediul pentru care instrumentul este adecvat

Spitalele, cu excepţia echipamentelor chirurgicale de înaltă 
frecvenţă active în apropiere şi a încăperii ecranate RF a unui sistem 
ME pentru imagistica prin rezonanţă magnetică, unde intensitatea 
tulburărilor EM este ridicată.

Conformitate IEC 60601-1-2

Emisiile • CISPR 11, clasa A, grupa 1
• Distorsiuni armonice conform IEC 61000-3-2 Clasa A
• Tensiune şi fluctuaţie de tensiune conform IEC 

61000-3-3 Clasa A, figurile 3-7
Imunitate • Descărcare electrostatică IEC 61000-4-2: 

CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV
• Radiaţii RF Câmpuri EM IEC 61000-4-3: 

80 – 2700 MHz: 10 V/m
• Proximitate câmpuri Wireless IEC 61000-4-3: 

380 – 5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m
• Electrice rapide tranzitorii şi  

supacurenţi IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Linii de alimentare

• Suprateniuni tranzitorii IEC 61000-4-5: 
± 1 kV Linie la linie 
± 2 kV linie la pământ

• Perturbaţii induse de câmpurile RF IEC 61000-4-6: 
10 V rms

• Câmp magnetic cu putere de frecvenţă nominală 
IEC 61000-4-8: 
30 A/m

• Căderi de tensiune şi întreruperi IEC 61000-4-11: 
conform 60601-1-2: 2014
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14.6 Standarde îndeplinite
Conformitate CE
• Directiva 93/42/CEE cu privire la produsele medicale inclusiv 

modificările.
•  Clasificare: Clasa I, în conformitate cu anexa IX, regula 1 şi cu 

regula 12 din Directiva privind aparatele medicale.
•  Aparate medicale electrice, partea 1: Definiţi generale pentru 

securitate din IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:14 (2014).

•  Compatibilitate electromagnetică  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Standarde armonizate aplicate în continuare:  IEC 62366, 
IEC60825-1, EN60825-1, IEC 62471, EN62471.

• Divizia Medicală, din cadrul Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
deţine certificatele sistemului de management pentru 
standardul internaţional ISO 13485 referitor la managementul 
calităţii şi asigurarea calităţii.

14.7 Limitele de aplicabilitate
PROVIDO poate fi utilizat numai în încăperi închise şi trebuie aşezat 
pe o podea solidă.
PROVIDO nu este potrivit pentru trecerea pragurilor mai înalte de 
20 mm. Pentru a deplasa microscopul chirurgical peste praguri de 
20 mm, poate fi utilizată pana (1) inclusă în ambalaj. 

1

	X Aşezaţi pana (1) înainte de prag.
	X Deplasaţi microscopul chirurgical peste prag în poziţia de 

transport, folosind mânerul.

PRECAUŢIE

Deteriorarea PROVIDO în timpul transportului.
	X Nu continuaţi niciodată să mişcaţi stativul în stare 

întinsă.
	X Schimbaţi întotdeauna în poziţia de transport înainte  

de a muta PROVIDO suportul.
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea.
	X Nu transportaţi şi nici nu mutaţi sistemul la o înclinare 

mai mare de 10 °.
	X Nu înclinaţi sistemul la mai mult de 10°, deoarece ar 

putea să se răstoarne.
	X Deplasaţi numai PROVIDO în poziţia de transport.
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14.8 Lista greutăţilor configuraţiilor echilibrate
14.8.1 Leica M530 cu placă superioară şi Dual Stereo Attachment 180°
Dual Stereo Attachment 180° este montat pe Leica M530 cu 
Divizorul de fascicule şi Dual Stereo Attach. 180°.

1

2

3

4 1 Suport sisteme optice
2 Placă superioară
3 Divizorul de fascicule
4 Dual Stereo Attachment 180°

1 asistent lateral
stânga sau dreapta

1 Adaptor video
asistentul lateral partea opusă

Tub 30° - 150°

Tub 30° - 150° Tub 0° - 180°

Ataşament
stereo

Multiplicator
de mărire

Tub înclinat 

Tub 30° - 150°

Tub drept 

Tub înclinat 45° 

Adaptor video de zoom

Televideoadaptor la distanţă /
Adaptor video manual

Tub înclinat Tub drept Tub înclinat 45° 
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Echipament PROVIDO Număr de serie.  .............................        Încărcarea max pe suportul sistemului optic al microscopului: 8,5 kg

Echipament Leica M530 cu placă superioară şi Dual Stereo Attachment 180° Instalarea

Nr. art. Descriere Comentariu/Restricţii Masa # Total

10448692 M Placă superioară 0,22 kg                         .     

10446565 S Divizorul de fascicule 70/30 % 0,40 kg                         .     

10446567 M Dual Stereo Attachment 180° 0,98 kg                         .     

M Tub binocular pentru chirurgul 
principal

În total, trebuie instalate 4 tuburi.
Poate că orientarea tuburilor trebuie 
adaptată pentru a echilibra sistemul.                         .    

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg                         .     

10446587 S Tub binocular drept T, Tip II 0,72 kg                         .    

10446618 S Tub binocular înclinat 45°, Tip II 0,56 kg

10446574 S Tub binocular înclinat T, Tip II 0,74 kg

10448668 O Multiplicator mărire 0,28 kg                         .   

M Tub binocular pentru asistentul din 
spate                         .     

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg                         .     

10448088 S Tub binocular var. 0°-180°, T, Tip II 1,42 kg                         .     

M Observaţie laterală Doar 1 piesă, stânga sau dreapta, trebuie 
să fie opusă adaptorului video                         .     

10448597 S Accesoriu stereo 1,01 kg                         .     

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg

10446587 S Tub binocular drept T, Tip II 0,72 kg

10446618 S Tub binocular înclinat 45°, Tip II 0,56 kg

10446574 S Tub binocular înclinat T, Tip II 0,74 kg

M Tub binocular pe accesoriu stereo Dacă este selectat accesoriul stereo                         .    

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg                         .    

10448028 S Ocularul 10× 2 oculare per tub binocular 0,10 kg                         .    

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

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

M = Must (Trebuie), O = Option (Opţiune), S = Selection (Selecţie) continuat pe pagina următoare Încărcare                         .    
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Echipament Leica M530 cu placă superioară şi ULT530 Instalarea

Nr. art. Descriere Comentariu/Restricţii Masa # Total

M Adaptorul video Doar 1 piesă, stânga sau dreapta                         .    

10448215 S ZVA 0,74 kg

S MVA/RVA 0,40 kg

O Cameră Recomandat: Leica HD C100 0,12 kg                         .    

O Manipulator micro laser                         .    

O Filtru laser 0-2 bucăţi (principal, spate, lateral)                         .    

10446058 O Geam de protecţie 0,02 kg                         .    

Încărcaţi de pe pagina anterioară                         .    

M = Must (Trebuie), O = Option (Opţiune), S = Selection (Selecţie)
Încărcă-
tură 
totală                         .    
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14.8.2 Leica M530 cu IVA530

1

2

1 Leica cu IVA530
2 Suport sisteme optice

INDICAŢIE

Distrugerea sistemului optic IVA530.
	X Nu utilizaţi adaptorul video de zoom în combinaţie cu  

Leica M530 cu IVA530.

1 sau 2 asistenţi laterali, 
comutare - numai unul activ 

Cameră

Magn. 
Multipl.

Tub 0° - 180°

Ata ament stereo

Tub înclinat 

Tub 30° - 150°

Tub drept 

Tub 45° 

Tub 30° - 150°Tub înclinat Tub drept Tub 45° 
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 Echipament PROVIDO Număr de serie.   ..............................        Încărcarea max. pe suportul sistemului optic al microscopului: 8,5 kg

Echipament Leica M530 cu IVA530 Instalarea

Nr. art. Descriere Comentariu/Restricţii Masa # Total

10448691 M IVA530 0,82 kg                         .     

M Tub binocular pentru chirurgul 
principal

Poate că orientarea tuburilor trebuie 
adaptată pentru a echilibra sistemul.                         .    

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, 
Tip II L

Recomandat 0,81 kg
                        .     

10448088 S Tub binocular var. 0°-180°, T, Tip II 1,42 kg                         .    

10446587 S Tub binocular drept T, Tip II 0,72 kg

10446618 S Tub binocular înclinat 45°, Tip II 0,56 kg

10446574 S Tub binocular înclinat T, Tip II 0,74 kg

10448668 O Multiplicator mărire 0,28 kg                         .    

1xM
1xO

Observaţie laterală Doar observarea din stânga sau dreapta 
primeşte lumină în acelaşi timp 
(comutare)                         .     

10448597 S Accesoriu stereo 1,01 kg                         .     

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, 
Tip II L

Recomandat 0,81 kg

10446587 S Tub binocular drept T, Tip II 0,72 kg

10446618 S Tub binocular înclinat 45°, Tip II 0,56 kg

10446574 S Tub binocular înclinat T, Tip II 0,74 kg

M Tub binocular pe accesoriu 
stereo

Dacă este selectat accesoriul stereo
                        .    

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, 
Tip II L

Recomandat 0,81 kg
                        .    

10448028 S Ocularul 10× 2 oculare per tub binocular 0,10 kg                         .    

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

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

O Cameră Max. 1 cameră                         .    

S Cameră C-mount Recomandat: Leica HD C100 0,12 kg                         .    

O Manipulator micro laser                         .    

O Filtru laser 0-3 bucăţi (principal, lateral)                         .    

10446058 O Geam de protecţie 0,22 kg                         .    

M = Must (Trebuie), O = Option (Opţiune), S = Selection (Selecţie) Încărcă-
tură 
totală                         .    
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14.8.3 Leica M530 cu ULT530 sau Leica FL800 ULT şi Leica FL560

1 1

32

1 Suport sisteme optice
2 ULT530 sau Leica FL800 ULT 
3 ULT530 combinat cu Leica FL560

INDICAŢIE

Distrugerea sistemului optic ULT530.
	X Nu utilizaţi niciun adaptor video de zoom în combinaţie cu 

ULT530.

Opţional: Asistent lateral

Multiplicator
de mărire Tub 30° - 150° Tub 0° - 180°

Ergo Wedge  *)

Ataşament stereo

Tub înclinat 

Tub 30° - 150°

Tub drept 

Tub înclinat 45° 

Tub 30° - 150°Tub înclinat Tub drept Tub înclinat 45° 

 
*) Ergo Wedge (10448429) poate fi instalat sub tubul 0-180° dar acest lucru nu este obligatoriu
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Echipament PROVIDO Număr de serie. .......................        Încărcarea max pe suportul sistemului optic al microscopului: 8,5 kg

Echipamentul Leica M530 cu ULT530 sau cu FL800 ULT Instalarea

Nr. art. Descriere Comentariu/Restricţii Masa # Total

M Interfaţă cu ULT530               .     

10449022 S ULT530 1,64 kg               .    

10448795 S Leica FL560 0,47 kg               .    

10449023 S Leica FL800 ULT 1,76 kg               .    

M Tub binocular pentru chirurgul principal Poate că orientarea tuburilor trebuie 
adaptată pentru a echilibra sistemul.

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg               .    

10448088 S Tub binocular var. 0°-180°, T, Tip II Nu este recomandat (vinietare) 1,42 kg               .    

M Tub binocular pentru asistentul din spate

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg               .    

10448088 S Tub binocular var. 0°-180°, T, Tip II 1,42 kg               .    

10448429 O Ergo Wedge 0,4 kg               .    

O Observaţie laterală 0 sau 1 asistent secundar

10448597 S Accesoriu stereo 1,01 kg               .    

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg               .     

10446587 S Tub binocular drept T, Tip II 0,72 kg               .    

10446618 S Tub binocular înclinat 45°, Tip II 0,56 kg               .    

10446574 S Tub binocular înclinat T, Tip II 0,74 kg               .    

M Tub binocular pe accesoriu stereo Dacă este selectat accesoriul stereo

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg               .    

10448668 O Multiplicator mărire Doar 1 bucată, doar chirurgului principal 
şi numai cu tub binocular 30 ° -150 ° 
(vignetting)

0,28 kg

              .    

10446797 S Tub binocular var. 30°-150° T, Tip II L Recomandat 0,81 kg               .    

10446587 S Tub binocular drept T, Tip II 0,72 kg               .    

10446618 S Tub binocular înclinat 45°, Tip II 0,56 kg               .    

10446574 S Tub binocular înclinat T, Tip II 0,74 kg               .    

10449016 O Leica HD C100

O Manipulator micro laser

O Filtru laser 0-4 bucăţi (principal, spate, lateral)

10448028 O Ocularul 10× 2 oculare per tub binocular 0,10 kg               .    

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

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

M = Must (Trebuie), O = Option (Opţiune), S = Selection (Selecţie) continuat pe pagina următoare Încăr-
care
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Echipament Leica M530 cu ULT530 Instalarea

Nr. art. Descriere Comentariu/Restricţii Masa # Total

10446058 O Geam de protecţie 0,02 kg                         .    

O Manipulator micro laser                         .    

O Filtru laser 0-4 bucăţi (principal, spate, lateral)                         .    

10448028 S Ocularul 10× 2 oculare per tub binocular 0,10 kg                         .    

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

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

10446058 O Geam de protecţie 0,02 kg                         .    

Încărcaţi de pe pagina anterioară                         .    

M = Must (Trebuie), O = Option (Opţiune), S = Selection (Selecţie)
Încărcă-
tură 
totală                         .    

INDICAŢIE

Distrugerea sistemului optic ULT530.
	X Nu utilizaţi adaptorul video de zoom în combinaţie cu 

Leica M530 cu ULT530.
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14.9 Schiţe dimensionale

±45°

+95° -30°

360°

-150°+180°

-25°

+32°

±270°

��� ���

���

��� ����

max. 1487

1801

19
75

Dimensiuni în mm
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15 Anexă
15.1 Listă de verificare înainte de operaţie

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

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

Data  .......................................................................................................................................................................................

Etapa Procedeu Detalii Verificat / Semnat

1 Curăţarea accesoriilor optice 	X Verificaţi tuburile, ocularele şi accesoriile de documentare  
(dacă sunt utilizate) pentru curăţenie.
	X Îndepărtaţi praful şi murdăria.

2 Montarea accesoriilor 	X Blocaţi PROVIDO şi instalaţi toate accesoriile de pe microscop, 
astfel încât să fie gata de utilizare (consultaţi pagina 24).
	X Poziţionaţi manetele după cum doriţi.
	X Conectaţi comutatorul pedală dacă este utilizat.
	X Verificaţi imaginea camerei de pe monitor şi reglaţi-o dacă  

este necesar.
	X Verificaţi dacă echipamentul este în poziţia corectă  

(toate capacele sunt montate, uşile sunt închise).

3 Verificarea reglajelor tubului 	X Verificaţi reglajul tubului şi ocularului pentru utilizatorii selectaţi.

4 Controlul funcţional 	X Verificaţi conexiunea cablului de fibră optică la suportul 
sistemului optic.
	X Conectaţi cablul de alimentare.
	X Porniţi microscopul.
	X Porniţi iluminarea de pe unitatea de comandă.
	X Lăsaţi iluminarea aprinsă timp de cel puţin 5 minute.
	X Verificaţi istoricul lămpii şi asiguraţi-vă că durata de viaţă  

rămasă este suficientă pentru operaţia planificată.
	X Înlocuiţi becurile defecte înainte de operaţie.
	X Testaţi toate funcţiile pe manete şi pe comutatorul pedală.
	X Verificaţi setările utilizatorului de pe unitatea de comandă pentru 

utilizatorul selectat.

5 Echilibrarea 	X Echilibraţi PROVIDO (consultaţi pagina 13).
	X Apăsaţi butonul "All Brakes" de pe manetă şi verificaţi echilibrul.

6 Sterilitatea 	X Montaţi componente sterile şi eventual învelitori sterile dacă 
sunt folosite, (consultaţi pagina 29.
	X Repetaţi echilibrarea.

7 Poziţionarea pe masa de operaţie 	X Poziţionaţi PROVIDO pe masa de operaţie aşa cum se cere în 
poziţia de transport şi blocaţi frâna de pedală după ce a fost 
realizată poziţionarea (consultaţi pagina 27).
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