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Cảm ơn bạn đã mua thiết bị kính hiển vi phẫu thuật Leica, PROVIDO.
Khi phát triển hệ thống thiết bị của mình, chúng tôi rất chú trọng vào hiệu quả đơn 
giản, rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên nghiên cứu kỹ hướng dẫn 
sử dụng này để tận dụng tối đa các lợi ích của sản phẩm kính hiển vi phẫu thuật 
mới.
Để biết thông tin hữu ích về các sản phẩm và dịch vụ của Leica Microsystems và địa 
chỉ của đại diện Leica gần nhất, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: 

www.leica-microsystems.com

Cảm ơn bạn đã chọn mua thiết bị của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích 
chất lượng và hiệu quả của kính hiển vi phẫu thuật 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

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý
Tất cả thông số kỹ thuật có thể thay đổi không cần thông báo.
Thông tin do sách hướng dẫn này cung cấp có liên quan trực tiếp đến vận hành 
thiết bị. Quyết định về y khoa vẫn thuộc về trách nhiệm của bác sĩ.
Leica Microsystems đã hết sức nỗ lực cung cấp hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ 
và rõ ràng để nêu bật các lĩnh vực sử dụng chính của thiết bị. Nếu cần thêm thông 
tin về việc sử dụng thiết bị, vui lòng liên hệ với đại diện Leica gần nhất.
Bạn không nên sử dụng thiết bị y khoa của Leica Microsystems khi chưa nắm rõ 
công dụng và tính năng của thiết bị.

Trách nhiệm pháp lý
Về trách nhiệm pháp lý, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu 
chuẩn của chúng tôi. Không có phần nào trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này 
hạn chế trách nhiệm pháp lý của chúng tôi dưới mọi hình thức không được pháp 
luật cho phép hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi phải được áp dụng 
đưa vào theo luật hiện hành.
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8.1 Bật kính hiển vi 31
8.2 Đặt kính hiển vi  32
8.3 Điều chỉnh kính hiển vi 32
8.4 Di chuyển 38
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1 Giới thiệu
1.1 Về hướng dẫn sử dụng này
Hướng dẫn sử dụng này mô tả kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO.

Ngoài các lưu ý về việc sử dụng thiết bị, hướng dẫn sử 
dụng này còn cung cấp thông tin quan trọng về an toàn 
(xem chương "Các lưu ý về an toàn").

	X Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng 
thiết bị.

1.2 Các biểu tượng trong hướng dẫn 
sử dụng này

Các biểu tượng trong hướng dẫn sử dụng này có ý nghĩa sau:

Biểu 
tượng

Từ cảnh 
báo

Ý nghĩa

Cảnh báo Cho biết tình huống có thể nguy hiểm hoặc 
sử dụng không đúng cách dẫn đến thương 
tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. 

Thận trọng Cho biết tình huống có thể nguy hiểm hoặc 
sử dụng không đúng cách dẫn đến thương 
tích nhẹ hoặc vừa nếu không tránh được. 

Lưu ý Cho biết tình huống có thể nguy hiểm hoặc 
sử dụng không đúng cách dẫn đến thiệt hại 
đáng kể về vật chất, tài chính và môi 
trường nếu gặp phải

Thông tin về cách sử dụng giúp người vận 
hành sử dụng thiết bị một cách chính xác 
và hiệu quả về mặt kỹ thuật. 

	X  Cần hành động; biểu tượng này cho biết 
bạn cần thực hiện một hành động cụ thể 
hoặc một loạt các hành động.

Tài liệu kỹ thuật và Hướng dẫn lắp ráp

Tài liệu kỹ thuật là một phần của tài liệu “Hướng dẫn lắp ráp”.

1.3 Các tính năng tùy chọn của thiết bị
Các tính năng và phụ kiện khác nhau của thiết bị có sẵn theo tùy 
chọn. Tình trạng có sẵn này khác nhau theo từng quốc gia và tùy 
thuộc vào các yêu cầu quy định của từng địa phương. Vui lòng liên 
hệ với đại diện gần nhất để biết tình trạng có sẵn của thiết bị.

2 Nhận dạng thiết bị
Model và số sêri của thiết bị được đặt trên nhãn nhận dạng ở dưới 
cùng của cánh tay nằm ngang. 
	X Ghi lại dữ liệu này vào hướng dẫn sử dụng và luôn tham khảo 

khi liên hệ với chúng tôi hoặc với xưởng bảo dưỡng về mọi thắc 
mắc nếu có. 

Loại Số sêri

 
...

 
...
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3 Các lưu ý về an toàn
Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO là thiết bị có công nghệ tiên tiến 
nhất. Tuy nhiên, nguy hiểm có thể xảy ra trong khi thiết bị hoạt 
động. 
	X Luôn làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này, nhất là 

tuân thủ theo các lưu ý về an toàn.

3.1 Mục đích sử dụng
• Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO là thiết bị quang học giúp tăng 

cường khả năng quan sát các chi tiết nhờ khả năng phóng đại và 
chiếu sáng. Có thể sử dụng thiết bị để quan sát và ghi chép tài 
liệu và để điều trị y khoa.

• Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO phải tuân thủ theo các biện 
pháp phòng ngừa đặc biệt về khả năng tương thích điện từ. 

• Thiết bị liên lạc cầm tay và di động cũng như thiết bị liên lạc tần 
số vô tuyến cố định có thể tác động tiêu cực đến độ tin cậy về 
chức năng hoạt động của kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO.

• PROVIDO chỉ dành cho mục đích sử dụng chuyên ngành.

3.2 Chỉ định sử dụng
• Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO được sử dụng chủ yếu cho 

phẫu thuật Thần kinh/Tai Mũi Họng (ENT)/phẫu thuật Cột sống/
phẫu thuật nha khoa và phẫu thuật PRS tại bệnh viện, phòng 
khám hoặc các cơ sở y tế khác dành cho người bệnh.

• Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO chỉ được sử dụng trong phòng 
kín và phải được đặt trên sàn nhà vững chắc.

• Hướng dẫn sử dụng này dành cho các bác sĩ chuyên khoa, y tá và 
nhân viên y tế và kỹ thuật khác có nhiệm vụ chuẩn bị, vận hành 
hoặc bảo trì thiết bị. Chủ thiết bị/người vận hành có nhiệm vụ 
đào tạo và hướng dẫn cho tất cả nhân viên vận hành thiết bị.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích cho mắt.
	X Không sử dụng thiết bị PROVIDO cho khoa mắt.

3.3 Chống chỉ định
Không sử dụng thiết bị PROVIDO cho khoa mắt.

3.4 Hướng dẫn dành cho người vận 
hành thiết bị

	X Đảm bảo kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO chỉ do người đủ điều 
kiện thực hiện sử dụng.
	X Đảm bảo hướng dẫn sử dụng này luôn có sẵn tại chỗ khi kính 

hiển vi phẫu thuật PROVIDO được sử dụng.
	X Thực hiện kiểm tra thường xuyên để đảm bảo người vận hành 

tuân thủ theo các yêu cầu về an toàn.
	X Khi hướng dẫn người vận hành mới, hãy thực hiện công việc này 

kỹ lưỡng và giải thích ý nghĩa của các dấu hiệu và thông báo 
cảnh báo.
	X Phân chia trách nhiệm chạy thử, vận hành và bảo trì. Giám sát 

việc tuân thủ theo yêu cầu này.
	X Chỉ sử dụng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO nếu thiết bị không 

có khiếm khuyết.
	X Thông báo ngay cho đại diện Leica hoặc Leica Microsystems 

(Schweiz) AG, Bộ phận Y khoa, 9435 Heerbrugg, Thụy Sĩ về mọi 
khiếm khuyết thiết bị có khả năng gây thương tích hoặc tổn hại. 
	X Nếu sử dụng phụ kiện từ nhà sản xuất khác chung với kính hiển 

vi phẫu thuật PROVIDO, đảm bảo rằng nhà sản xuất này xác 
nhận tính an toàn để sử dụng cho kết hợp này. Làm theo chỉ dẫn 
trong hướng dẫn sử dụng cho các phụ kiện này.

• Các chỉnh sửa hoặc bảo dưỡng trên kính hiển vi phẫu thuật 
PROVIDO chỉ do kỹ thuật viên được Leica cho phép chính thức 
thực hiện. 

• Chỉ được sử dụng các bộ phận thay thế chính hãng của Leica để 
bảo dưỡng thiết bị.

• Sau công việc bảo dưỡng hoặc chỉnh sửa kỹ thuật, thiết bị phải 
được điều chỉnh lại theo các thông số kỹ thuật của chúng tôi.

• Leica Microsystems sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý 
nào nếu thiết bị được chỉnh sửa hoặc bảo dưỡng bởi những 
người không được phép, được bảo trì không đúng cách (với điều 
kiện công việc bảo trì không do chúng tôi thực hiện) hoặc được 
xử lý không đúng cách.

• Hiệu quả của kính hiển vi phẫu thuật trên các dụng cụ khác đã 
được kiểm nghiệm theo quy định của tiêu chuẩn EN 60601-1-2. 
Hệ thống thiết bị đã vượt qua kiểm nghiệm về phát xạ và miễn 
nhiễm. Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và an toàn tiêu 
chuẩn liên quan đến điện từ và các dạng bức xạ khác

• Việc lắp đặt điện trong tòa nhà phải tuân thủ theo tiêu chuẩn 
quốc gia, chẳng hạn như đề xuất bảo vệ chống rò mặt đất khi 
điện hoạt động (bảo vệ dòng sự cố).

• Giống như bất kỳ nhạc cụ trong rạp hát đang hoạt động, hệ 
thống thiết bị này có thể bị lỗi. Do đó, Leica Microsystem (Sch-
weiz) AG khuyến cáo phải luôn có sẵn hệ thống dự phòng trong 
khi phẫu thuật.

• Chỉ sử dụng dây nguồn được cung cấp.
• Dây nguồn phải có dây dẫn bảo vệ và không được hư hại.
• Cáp nguồn phải được bảo vệ cơ học bằng ổ cắm "Power Input" 

để tránh ngắt điện ngẫu nhiên.
• Thiết bị liên lạc tần số vô tuyến cầm tay (bao gồm các thiết bị 

ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten ngoài) nên được dùng ở 
khoảng cách không gần quá 30 cm (12 inch) so với bộ phận bất 
kỳ của Leica PROVIDO, bao gồm cả dây cáp do nhà sản xuất chỉ 
định. Nếu không, hiệu suất của thiết bị này có thể suy giảm.
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Lưu ý:
Đặc điểm PHÁT XẠ giúp thiết bị này phù hợp sử dụng trong các lĩnh 
vực công nghiệp và bệnh viện (CISPR 11 cấp A). Nếu được sử dụng 
trong môi trường khu dân cư (cần có CISPR 11 cấp B theo tiêu 
chuẩn) thì thiết bị này có thể không bảo vệ đầy đủ cho các dịch vụ 
liên lạc tần số vô tuyến. Người dùng có thể cần phải thực hiện các 
biện pháp giảm thiểu phát xạ, chẳng hạn như di dời hoặc đặt hướng 
lại cho thiết bị.

3.5 Hướng dẫn cho người vận hành 
thiết bị

	X Thực hiện theo hướng dẫn được mô tả tại đây.
	X Thực hiện theo hướng dẫn của người quản lý liên quan đến sắp 

xếp công việc và an toàn tại nơi làm việc.

3.6 Nguy hiểm khi sử dụng thiết bị

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích do thiết bị PROVIDO tụt xuống!
	X Không được cân chỉnh lại hoặc lắp lại khi thiết bị ở phía 

trên khu vực phẫu thuật.
	X Luôn cân chỉnh cho PROVIDO sau khi lắp lại cho thiết bị.

CẢNH BÁO

Nguy cơ thiết bị bị nghiêng nếu vượt quá tải cho phép!
	X Tải trọng đặt trên giao diện kính hiển vi không được 

vượt quá 8,5 kg.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích cho mắt.
	X Không sử dụng thiết bị PROVIDO cho khoa mắt.

CẢNH BÁO

Nguy cơ thương tích do:
• chuyển động ngang không kiểm soát của hệ thống cánh tay
• nghiêng chân máy
• chân đi giày nhẹ có thể mắc kẹt bên dưới vỏ của chân đế
	X Để di chuyển, luôn di chuyển kính hiển vi phẫu thuật 

PROVIDO vào vị trí di chuyển. 
	X Không được di chuyển chân máy khi thiết bị được kéo dài. 
	X Không đẩy thiết bị lăn qua dây cáp trên sàn. 
	X Luôn đẩy kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO ở vị trí tay vịn 

và không được kéo.
	X Đảm bảo phạm vi di chuyển không bị cản trở.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích do chuyển động hướng xuống của 
kính hiển vi phẫu thuật!
	X Luôn khóa khối hình bình hành:

• khi di chuyển kính hiển vi
• khi trang bị lại

CẢNH BÁO

Nguy cơ tổn thương mắt do có thể có tia hồng ngoại quang 
học và tia cực tím nguy hiểm.
	X Không nhìn vào đèn phẫu thuật.
	X Giảm thiểu tiếp xúc với mắt hoặc da.
	X Sử dụng biện pháp che chắn thích hợp.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích do chuyển động hướng xuống của 
kính hiển vi phẫu thuật.
	X Hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị và điều chỉnh chân 

máy trước khi phẫu thuật. 
	X Không được thay đổi phụ kiện hoặc cố cân chỉnh lại kính 

hiển vi trong khi kính ở phía trên khu vực phẫu thuật.
	X Trước khi thay phụ kiện, luôn khóa kính hiển vi phẫu 

thuật PROVIDO . 
	X Cân chỉnh PROVIDO sau khi lắp lại thiết bị. 
	X Không nhả phanh khi thiết bị ở trạng thái không cân 

chỉnh. 
	X Trước khi lắp lại trong khi phẫu thuật, trước tiên hãy 

xoay kính hiển vi ra khỏi khu vực phẫu thuật.
	X Không được thực hiện cân chỉnh phía trên bệnh nhân.
	X Kiểm tra việc điều chỉnh và nối điện tốt của tất cả các bộ 

phận với dây cáp trong quá trình chuẩn bị hệ thống thiết 
bị trước khi phẫu thuật. Các bộ phận không được điều 
chỉnh đúng và nối điện kém có thể dẫn đến tình huống 
nguy hiểm và hỏng hóc hệ thống thiết bị.

CẢNH BÁO

Nguy cơ nhiễm trùng.
	X Luôn sử dụng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO với hệ 

thống điều khiển vô trùng và drap vô trùng.

CẢNH BÁO

Nguy cơ sốc điện gây tử vong.
	X Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO chỉ có thể được nối 

điện với ổ cắm nối đất.
	X Chỉ vận hành hệ thống khi tất cả các thiết bị ở đúng vị trí 

(tất cả nắp được lắp, cửa đóng).
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CẢNH BÁO

Nguy cơ tổn thương mắt do có thể có tia hồng ngoại quang 
học và tia cực tím nguy hiểm.
	X Không nhìn vào đèn phẫu thuật.
	X Giảm thiểu tiếp xúc với mắt hoặc da.
	X Sử dụng biện pháp che chắn thích hợp.

CẢNH BÁO

Nguy cơ thương tích gây bỏng trong phẫu thuật tai.
	X Sử dụng cường độ chiếu sáng thoải mái thấp nhất.
	X Điều chỉnh trường nhìn để phù hợp với khu vực phẫu thuật.
	X Rửa vết thương thường xuyên.
	X Che phần tiếp xúc của loa tai bằng miếng bọt biển phẫu 

thuật ẩm.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích cho mắt.
Ở khoảng cách tiêu cự ngắn, nguồn chiếu sáng của thiết bị 
chiếu sáng có thể quá chói đối với bác sĩ phẫu thuật và bệnh 
nhân.
	X Bắt đầu với nguồn chiếu sáng có cường độ thấp và dần 

dần tăng nguồn chiếu sáng đến khi bác sĩ phẫu thuật có 
được hình ảnh chiếu sáng tối ưu.

CẢNH BÁO

Nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cho mô do khoảng cách 
làm việc không chính xác.
	X Khi sử dụng laser, luôn thiết lập khoảng cách làm việc 

của kính hiển vi thành khoảng cách laser và khóa kính 
hiển vi cố định tại vị trí.
	X Không điều chỉnh nút xoay để thiết lập thủ công khoảng 

cách làm việc trong khi sử dụng laser.

CẢNH BÁO

Nguy hiểm cho bệnh nhân do hỏng mô-tơ điều chỉnh khoảng 
cách làm việc.
	X Nếu mô-tơ điều chỉnh khoảng cách làm việc bị hỏng, hãy 

điều chỉnh khoảng cách làm việc bằng tay.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích cho mắt do bức xạ laser.
	X Không được hướng laser trực tiếp hoặc gián tiếp thông 

qua bề mặt phản xạ đến mắt.
	X Không được hướng laser đến mắt của bệnh nhân.
	X Không nhìn vào chùm laser.

CẢNH BÁO

Nguy hiểm cho bệnh nhân do hỏng mô-tơ điều chỉnh độ 
phóng đại.
	X Nếu mô-tơ điều chỉnh độ phóng đại bị hỏng, hãy điều 

chỉnh độ phóng đại bằng tay.

THẬN TRỌNG

Kính hiển vi phẫu thuật có thể dịch chuyển mà không có cảnh 
báo.
	X  Luôn khóa phanh chân khi không di chuyển hệ thống 

thiết bị.

THẬN TRỌNG

Hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO do bị nghiêng không 
kiểm soát.
	X Giữ tay cầm khi nhả phanh.

THẬN TRỌNG

Hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO trong quá trình di 
chuyển.
	X Không được di chuyển chân máy trong điều kiện được 

kéo dài.
	X Luôn thay đổi vị trí di chuyển trước khi di chuyển chân 

máy PROVIDO.
	X Không đẩy thiết bị lăn qua dây cáp trên sàn.
	X Không di chuyển thiết bị trên chỗ dốc với độ nghiêng ≥ 10°.
	X Không di chuyển hoặc bảo quản hệ thống thiết bị ở 

những khu vực có góc nâng lớn hơn 10°.
	X Không nghiêng hệ thống thiết bị quá 10° vì có thể làm 

lật thiết bị.
	X Chỉ di chuyển PROVIDO ở vị trí di chuyển.

THẬN TRỌNG

Hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO do bị nghiêng không 
kiểm soát.
	X Nắm chặt tay cầm một cách an toàn trước khi nhấn nút 

ALL-FREE.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật do bị nghiêng 
không kiểm soát!
	X Giữ vững tay cầm trước khi kích hoạt chức năng 

"All Brakes".
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THẬN TRỌNG

Nguy cơ nhiễm trùng.
	X Giữ đủ khoảng cách xung quanh chân máy để đảm bảo 

drap vô trùng không tiếp xúc với các bộ phận không vô 
trùng.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hỏng thiết bị.
	X Trước khi nâng kính hiển vi, đảm bảo khu vực phía trên 

chân máy không bị chướng ngại để tránh va chạm với 
đèn OR, trần nhà...
	X Đảm bảo phạm vi di chuyển không bị cản trở trước khi di 

chuyển cánh tay với màn hình.
	X Các bộ phận của chân máy có thể va chạm với trần nhà, 

tường hoặc các thiết bị khác trong khu vực xung quanh. 
Đảm bảo phạm vi di chuyển không bị cản trở trước khi di 
chuyển kính hiển vi hoặc chân máy.
	X Chỉ di chuyển kính hiển vi phẫu thuật khi tất cả phanh 

được nhả.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hệ thống quá nhiệt.
Việc bịt cửa nạp khí có thể dẫn đến tắt hệ thống điều khiển 
thiết bị do quá nhiệt.
	X Đảm bảo cửa nạp khí luôn được giữ thông thoáng.

THẬN TRỌNG

Nếu đường kính trường lớn hơn trường nhìn và cường độ 
chiếu sáng quá cao thì việc làm nóng mô không kiểm soát 
được có thể xảy ra phía ngoài vùng có thể quan sát qua kính 
hiển vi.
	X Không thiết lập cường độ chiếu sáng quá cao.

THẬN TRỌNG

Hỏng mô-tơ điều chỉnh độ phóng đại.
	X Chỉ điều chỉnh độ phóng đại bằng tay nếu mô-tơ điều 

chỉnh độ phóng đại không hoạt động.

THẬN TRỌNG

Hỏng mô-tơ điều chỉnh khoảng cách làm việc.
	X Chỉ điều chỉnh khoảng cách làm việc bằng tay nếu mô-tơ 

điều chỉnh khoảng cách làm việc không hoạt động.

THẬN TRỌNG

Hỏng bảng điều khiển cảm ứng.
	X Chỉ sử dụng ngón tay để thao tác bảng điều khiển cảm 

ứng. 
Không được sử dụng các vật cứng, sắc hoặc nhọn bằng 
gỗ, kim loại hoặc nhựa.
	X Không được vệ sinh bảng điều khiển cảm ứng bằng 

dung dịch tẩy rửa có chứa chất mài mòn. Các chất này có 
thể làm trầy xước bề mặt và làm cho nó trở nên mờ.

THẬN TRỌNG

Nguy hiểm cho bệnh nhân do thay đổi trong cài đặt người 
dùng.
	X Không được thay đổi cài đặt cấu hình hoặc chỉnh sửa 

danh sách người dùng trong khi vận hành.
	X Kiểm tra việc điều chỉnh và nối điện tốt của tất cả các bộ 

phận với dây cáp trong quá trình chuẩn bị hệ thống thiết 
bị trước khi phẫu thuật. Các bộ phận không được điều 
chỉnh đúng và nối điện kém có thể dẫn đến tình huống 
nguy hiểm và hỏng hóc hệ thống thiết bị.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ bỏng da. Chụp đèn trở nên rất nóng.
	X Kiểm tra đảm bảo nắp đã nguội trước khi thay đèn.
	X Không chạm vào chụp đèn đang nóng.

THẬN TRỌNG

Hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO trong quá trình di 
chuyển!
	X Không được di chuyển chân máy trong điều kiện được 

kéo dài.
	X Không đẩy thiết bị lăn qua dây cáp trên sàn.
	X Không di chuyển hoặc bảo quản hệ thống thiết bị ở 

những khu vực có góc nâng lớn hơn 10°.

THẬN TRỌNG

Hỏng vỏ bọc ngoài của chân máy hoặc bảng điều khiển cảm 
ứng của bộ điều khiển!
Nếu giá đỡ quang học được chuyển vào vị trí di chuyển hoặc 
từ vị trí di chuyển đến vị trí phẫu thuật:
	X Đảm bảo khóa di chuyển phải được khóa.
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THẬN TRỌNG

Hỏng các thiết bị y khoa khác hoặc gây thương tích cho nhân 
viên phẫu thuật.
	X Lưu ý đến chuyển động của màn hình khi xoay cột. Màn 

hình sẽ di chuyển cùng với cột và có thể va chạm với 
thiết bị y khoa khác hoặc nhân viên phẫu thuật.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hỏng thiết bị.
	X Chỉ di chuyển kính hiển vi phẫu thuật khi tất cả phanh 

được nhả.
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3.7 Ký hiệu và nhãn

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

24

26

25 19

1014

Hệ thống ghi (tùy chọn) - 
xem chương 10 

Cánh tay màn hình (tùy chọn) 
- xem chương 10 
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1 Ký hiệu nguy hiểm 
cho nguy cơ bị nén

2

   

Mở

3

   

Đóng

4 LAMP 2

5 Ký hiệu nguy hiểm 
cho bề mặt tiếp xúc 
nóng

6

7 LAMP 1

8
max. 8.5 kg (18.74 lb) Tải trọng tối đa cho 

giá đỡ quang học 

9
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Chống chỉ định

 

������������������
��������������

10

MD

Nhãn mẫu

11
�������������������������
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����������������������������
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Nhãn nối đất (chỉ 
Hoa Kỳ và Canada)
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����������������������

���������������������
�
������������������
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12 Nhãn MET

13 Nhãn bắt buộc - đọc 
kỹ hướng dẫn sử 
dụng trước khi vận 
hành máy.
Địa chỉ web cho bản 
điện tử của hướng 
dẫn sử dụng.

Thiết bị Y khoa

14 Đấu nối đẳng thế

15

 

Nhãn 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.

Cảnh báo phát xạ 
ánh sáng XENON

18 Nhãn trọng lượng 
hệ thống thiết bị

19 Nhãn sản xuất
a Số tham chiếu
b Số sê-ri

REF
SN

a
b
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20 Số đăng ký ANVISA 
(Chỉ Brazil)

21

OCP 0004

Nhãn INMETRO 
(chỉ Brazil)

22 Nhãn công tắc đèn

23 Bật/tắc đèn

24 Nhãn LAN (Mạng 
cục bộ) (Tùy chọn)

25 Nhãn UDI

Mã nhận dạng sản xuất (PI)
Số sêri
Ngày sản xuất

Mã ma trận dữ liệu GS1
Mã nhận dạng thiết bị (DI)

26
max. 11.5 kg (25.35 lbs)

Tải trọng tối đa cho 
cánh tay màn hình. 
(nằm trên tấm gắn 
màn hình tùy chọn)

27 Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Cảnh báo nhân viên 
được đào tạo



Thiết kế
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4 Thiết kế
4.1 Chân máy PROVIDO

1 Cánh tay dịch chuyển (còn được gọi là Khối hình bình hành)
2 Khớp nối XY (tùy chọn)
3 Búa C 
4 Tay cầm
5 Giá đỡ quang học Leica M530
6 Ống
7 Màn hình video (tùy chọn)
8 Chân đế 
9 Tay vịn
10 Hệ thống ghi chép tài liệu (tùy chọn) 
11 Bộ điều khiển
12 Bộ điều khiển camera (tùy chọn)
13 Cánh tay nằm ngang
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4.2 Giá đỡ quang học Leica M530
4.2.1 Leica M530 với Tấm đỉnh

• Giá đỡ quang học cơ bản

4.2.2 Leica M530 với IVA530

• Giá đỡ quang học với bộ điều hợp video tích hợp khung chữ C để 
lắp camera

• Giao diện cho hỗ trợ, có thể chuyển đổi sang trái hoặc sang phải

4.2.3 Leica M530 với ULT530

• Giá đỡ quang học với camera tích hợp cho ánh sáng có thể nhìn 
thấy  
Leica HD C100 (tùy chọn)

• Giao diện cho hỗ trợ, có thể chuyển đổi sang trái và phải hoặc ra 
sau

• Bác sĩ phẫu thuật chính và giao diện hỗ trợ sau, xoay được 360° 
theo cả hai phía

• Giao diện hỗ trợ sau có núm tinh chỉnh tiêu cự

Phụ kiện tùy chọn cho giá đỡ quang học và chức năng của 
phụ kiện được mô tả trong hướng dẫn sử dụng tương ứng.
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5 Chức năng
5.1 Cân chỉnh hệ thống thiết bị
Với kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO được cân chỉnh, bạn có thể di 
chuyển giá đỡ quang học ở mọi vị trí mà không bị nghiêng hoặc rơi 
ngã. 
Sau khi cân chỉnh, chỉ cần dùng một lực nhỏ để thực hiện tất cả di 
chuyển trong quá trình phẫu thuật.

5.1.1 Cân chỉnh PROVIDO

CẢNH BÁO

Nguy cơ sốc điện gây tử vong!
	X Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO chỉ có thể được nối 

điện với ổ cắm nối đất.

	X Kết nối thiết bị với nguồn điện.

Lắp phụ kiện

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích do thiết bị PROVIDO tụt xuống!
	X Không được cân chỉnh lại hoặc lắp lại khi thiết bị ở phía 

trên khu vực phẫu thuật.
	X Luôn cân chỉnh cho PROVIDO sau khi lắp lại cho thiết bị.

CẢNH BÁO

Nguy cơ thiết bị bị nghiêng nếu vượt quá tải cho phép!
	X Tải trọng đặt trên giao diện kính hiển vi không được 

vượt quá 8,5 kg.

	X Lắp các phụ kiện cần thiết trên PROVIDO (xem trang 25).
	X Bật công tắc nguồn (2) trên bộ điều khiển. Đèn LED trong công 

tắc nguồn sáng lên.

�

�

Cân chỉnh PROVIDO

Trong một số trường hợp, một số cấu hình thiết bị nhất định 
có thể không cân chỉnh được trong phạm vi cân chỉnh A và 
B.
Danh sách các cấu hình có thể cân chỉnh được cung cấp 
trong dữ liệu kỹ thuật (xem trang 62).

	X Di chuyển các ống (ống hai mắt, phụ kiện cho người quan sát 
thứ hai, ống thu phóng video) đến vị trí phẫu thuật.
	X Nhấn nút "Balance Support" trên bảng điều khiển cảm ứng (1).
	X Nhấn nút "Confirm" cho thông báo sau trên bảng điều khiển 

cảm ứng (1).

Đặt PROVIDO theo chiều ngang.
	X Nhấn nút "C Free".

Nút này sáng màu xanh lá.

	X Nhấn nút ALL-FREE.
Thao tác này nhả phanh C.
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Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO nghiêng trái:
	X Vặn núm xoay C (1) theo chiều kim đồng hồ đến khi PROVIDO 

được cân chỉnh với phanh được nhả.
Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO nghiêng phải:
	X Vặn núm xoay C (1) ngược chiều kim đồng hồ đến khi PROVIDO 

được cân chỉnh với phanh được nhả.

�

	X Nhấn nút "AB Free".
Nút này sáng màu xanh lá.
Nhấn nút ALL-FREE.
Thao tác này nhả phanh AB.
Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO nghiêng về phía sau:
	X Vặn núm xoay A (3) ngược chiều kim đồng hồ đến khi PROVIDO 

được cân chỉnh với phanh được nhả.
Nghiêng PROVIDO một góc 90°.

Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO nghiêng về phía trước:
	X Vặn núm xoay B (2) ngược chiều kim đồng hồ đến khi PROVIDO 

được cân chỉnh với phanh được nhả.
Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO nghiêng về phía sau:
	X Vặn núm xoay B (2) theo chiều kim đồng hồ đến khi PROVIDO 

được cân chỉnh với phanh được nhả.
	X Đặt PROVIDO theo chiều ngang phía sau vị trí làm việc.

Để tránh bị nghiêng đột ngột khi nhả phanh, chúng tôi đề 
nghị nên giữ tay cầm và từ từ nhả phanh.

�

�

Điều chỉnh núm xoay C (1) đến khi xe nâng dịch chuyển kính hiển vi 
được cân chỉnh.
	X Nhấn nút "D free".

Nút này sáng màu xanh lá.
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	X Giữ chắc kính hiển vi.
Kéo tay gạt dừng (4) và xoay nó vào vị trí nằm ngang.
Khóa di chuyển được nhả.
	X Nhấn nút ALL-FREE.

Thao tác này nhả phanh D.
	X Xem kính hiển vi có di chuyển theo cánh tay có khớp ở vị trí nằm 

ngang không.
Kính hiển vi di chuyển hướng xuống:
Vặn núm xoay (5) theo chiều kim đồng hồ.
Kính hiển vi di chuyển hướng lên:
	X Vặn núm xoay (5) ngược chiều kim đồng hồ.
	X Nhấn nút "Balancing completed" sau khi đạt được trạng thái cân 

chỉnh khi kính hiển vi không tự di chuyển lên hoặc xuống.
Hệ thống thiết bị được cân chỉnh.

�

�

	X Nếu không dễ vặn núm xoay (5), hãy giữ cánh tay có 
khớp cao hoặc thấp hơn ở vị trí có thể dễ vặn núm xoay.

5.2 Phanh
Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO có 6 phanh điện từ giúp ngăn 
chuyển động chân máy và kính hiển vi phẫu thuật:

1

2

3
4

5

6

1 Cột tại vị trí ngang
2 Ngang mặt trước
3 Lên/xuống lực như hình bình hành
4 Trong khớp quay 
5 Phía trong xe nâng dịch chuyển kính hiển vi
6 Tại điểm A/B của kính hiển vi phẫu thuật

Phanh được điều khiển thông qua tay cầm.

Nút của tay cầm có chức năng được gán "Selected Brakes" (tham 
khảo thêm chương về "Gán tay cầm", trang 45) có thể kích hoạt 
các kết hợp phanh khác nhau. Có thể tùy ý định cấu hình cho phanh 
được chọn, xem chương 9.3.9. 



Chức năng
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5.2.1 Phanh được chọn – XYZ Free
Các chuyển động sau có thể được thực hiện bằng kính hiển vi phẫu 
thuật khi kết hợp phanh "XYZ Free" được kích hoạt:

5.2.2 Phanh được chọn – Focus Lock
Các chuyển động sau có thể được thực hiện bằng kính hiển vi phẫu 
thuật khi kết hợp phanh "Focus Lock" được kích hoạt:

5.2.3 Phanh được chọn – Carrier Free
Các chuyển động sau có thể được thực hiện bằng kính hiển vi phẫu 
thuật khi chế độ "Carrier Free" được kích hoạt:

Chế độ Carrier Free có sự khác biệt sau với chế độ Focus Lock:
Trong chế độ Carrier Free, nút ở tay cầm chỉ được nhấn một lần 
trong khi ở chế độ Focus Lock, nút ở tay cầm phải được nhấn và giữ.

Do đó cần đảm bảo PROVIDO ở tình trạng được cân chỉnh 
trước khi bật ON cho chức năng này.
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5.3 Chiếu sáng
Chiếu sáng chính của kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO là đèn xenon 
nằm ở chân máy. Chiếu sáng được truyền đến giá đỡ quang học qua 
dây dẫn ánh sáng sợi quang.
Đèn dự phòng có thể hoặc là đèn xenon khác hoặc đèn LED. Trong 
trường hợp đèn chính không sử dụng được, có thể dùng tay chọn 
đèn khác bằng công tắc trượt bên dưới cánh tay nằm ngang (xem 
trang 21).

5.3.1 AutoIris
AutoIris tự động đồng bộ trường chiếu sáng theo hệ số phóng đại. 
Sử dụng thiết bị ngắt thủ công giúp có thể điều chỉnh trường chiếu 
sáng bằng tay.

5.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus là chức năng an toàn giúp tự động giới hạn độ sáng 
tối đa tùy theo khoảng cách làm việc. Ánh sáng quá chói khi kết hợp 
với khoảng cách làm việc ngắn có thể gây bỏng cho bệnh nhân.

Khi được giao hàng từ nhà máy, chức năng an toàn "Bright-
Care Plus" được kích hoạt cho tất cả người dùng.

Quang năng
Quang năng của kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO có khoảng cách 
làm việc biến thiên từ 225 đến 600 mm. Đối với đèn Xenon 300 W, 
hệ thống thiết bị được thiết kế sao cho cung cấp đủ ánh sáng để tạo 
ảnh sáng ngay cả ở khoảng cách làm việc đến 600 mm.
Theo công thức Ev=Iv/d2, lượng ánh sáng liên tục tăng thêm 710 % 
khi khoảng cách làm việc được thay đổi từ 600 thành 225 mm. 
(Ev = cường độ chiếu sáng, Iv= độ sáng, d= khoảng cách từ nguồn 
sáng).
Nghĩa là cần ít ánh sáng hơn để làm việc với kính hiển vi ở khoảng 
cách gần hơn so với ở khoảng cách xa hơn.

Do đó cần bắt đầu với cường độ chiếu sáng thấp và tăng dần 
lên đến khi đạt mức chiếu sáng tối ưu.

Phát nhiệt
Nhiệt từ ánh sáng không nhìn thấy (trên 700 nm) được lọc ra khỏi 
ánh sáng từ nguồn sáng xenon đã sử dụng. Tuy nhiên, ánh sáng 
trắng cũng luôn phát nhiệt. Lượng ánh sáng trắng quá mức có thể 
làm cho mô và vật thể kim loại bị quá nhiệt. 

Do đó cần bắt đầu với cường độ chiếu sáng thấp và tăng dần 
lên đến khi đạt mức chiếu sáng tối ưu.

Màn hình BrightCare Plus

Khi BrightCare Plus được kích hoạt, vạch đỏ trên thanh điều chỉnh 
độ sáng cho biết độ sáng có thể điều chỉnh tối đa cho khoảng cách 
làm việc hiện tại.
Không được đặt độ sáng ở mức cao hơn vạch đỏ trừ khi chức năng 
BrightCare Plus bị vô hiệu hóa theo chỉ định.
Khi khoảng cách làm việc bị giảm quá nhiều ở độ sáng đã đặt thì độ 
sáng cũng được tự động giảm.

5.4 Leica FusionOptics
Tính năng này giúp tăng cường độ phân giải và độ sâu trường nhìn 
cho ảnh quang học lý tưởng 3-D.
Leica FusionOptics hoạt động với hai đường dẫn chùm tia riêng biệt 
có thông tin khác nhau: đường dẫn chùm tia trái được tối ưu cho độ 
phân giải cao, đường dẫn chùm tia phải cho độ sâu trường nhìn tối 
ưu.
Bộ não con người kết hợp hai hình ảnh rất khác nhau này thành 
chung một ảnh không gian tối ưu duy nhất.
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5.5 Leica SpeedSpot
PROVIDO được trang bị Leica SpeedSpot hỗ trợ chỉnh tiêu cự Laser. 
Nếu Leica SpeedSpot được kích hoạt cho người dùng hiện tại (xem 
trang 46), chức năng hỗ trợ chỉnh tiêu cự được nhả khi phanh 
được nhả hoặc khi chỉnh tiêu cự. 
Hai chùm tia sáng hội tụ giao nhau chính xác tại điểm chỉnh tiêu cự 
của kính hiển vi.

Đầu ra của chùm tia laser

Laser

Đường đi của chùm tia laser

Laser

6 Bộ điều khiển
6.1 Kính hiển vi PROVIDO có hệ 

thống cánh tay

�

��
�

�

�

� ��� �

1 Búa C 
2 Xe nâng dịch chuyển kính hiển vi 
3 Tay gạt siết tay cầm
4 Tay cầm
5 Búa B
6 Búa A
7 Giá đỡ quang học
8 Hiển thị khoảng cách làm việc và độ phóng đại được thiết lập
9 Trạng thái đèn LED cho ghi lại huỳnh quang 

LED sáng đỏ = đang tiến hành ghi lại
10 Trạng thái đèn LED cho huỳnh quang

• LED OFF: Không có huỳnh quang
• Màu vàng LED ON: Huỳnh quang FL800 hiện đang hoạt 

động.
• Màu lục lam LED ON: Huỳnh quang FL560 hiện đang hoạt 

động.
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6.1.1 Khóa

�

1 Tay gạt dừng – khóa theo hướng ngang

6.1.2 Giá đỡ quang học – mặt sau 
Leica M530 với Tấm đỉnh / Leica M530 với IVA530

1

2

1

2

1 Ổ cắm CAN (chỉ Leica M530 với Tấm đỉnh IVA530)
2 Kết nối sợi quang

Leica M530 với ULT530/Leica FL800 ULT (a) hoặc với Leica FL560 cho M530 (b)

3 3

a a

b

3 Kết nối sợi quang

6.1.3 Giá đỡ quang học – mặt điều khiển
Leica M530 với Tấm đỉnh / Leica M530 với IVA530

5

4 23 1

6
7

 
1 Nút "Focus lock" (chìm)
2 LED Focus lock hoạt động
3 Camera điều khiển từ xa của bộ thu
4 Núm xoay "Khoảng cách làm việc" (chỉ vận hành trong trường 

hợp khẩn cấp)
5 Núm xoay "Thiết bị ngắt thủ công AutoIris"
6 Núm xoay "Độ phóng đại" (chỉ vận hành trong trường hợp khẩn 

cấp)
7 Nút "Reset AutoIris"



Bộ điều khiển
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Leica M530 với ULT530 / Leica FL560 cho M530 hoặc với 
Leica FL800 ULT

13

11 10 9 8

15

16
12

14

 
8 Nút "Focus lock" (chìm)
9 LED Focus lock hoạt động
10 Camera điều khiển từ xa của bộ thu
11 Núm xoay "Khoảng cách làm việc" (chỉ vận hành trong trường 

hợp khẩn cấp)
12 Núm xoay "Thiết bị ngắt thủ công AutoIris"
13 Núm xoay "Độ phóng đại" (chỉ vận hành trong trường hợp khẩn 

cấp)
14 Hỗ trợ sau/bên
15 Hỗ trợ sau tinh chỉnh tiêu cự
16 Nút "Reset AutoIris"

Leica M530 với IVA530

17

 
17 Hỗ trợ phải/trái

6.2 Bộ điều khiển

1

2

1  Bảng điều khiển cảm ứng
2 Nút ấn có đèn LED chiếu sáng (Bật/tắt)
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6.3 Đầu nối

DIC
IN

Foot
Switch

Footswitch để kết nối bộ thu cho Bàn đạp điều khiển thứ hai
Video out để kết nối với màn hình ngoài (CVBS tương tự)
DVI out để kết nối với màn hình ngoài
CAN  để kết nối thiết bị CAN
DIC in  Không hoạt động
AD.F.  Chức năng phụ

6.4 Chân máy

2

3

4

5

6

1 Ổ cắm đấu nối đẳng thế 
Để kết nối PROVIDO với thiết bị đấu nối đẳng thế. Đây là một 
phần trong công tác lắp đặt tòa nhà phía khách hàng.  
Tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Đầu vào dòng điện
3 Công tắc trượt chiếu sáng (đèn 1 / đèn 2) 
4 Bộ phận chiếu sáng cửa tiếp cận
5 Công tắc ngắt mạch
6 Móc cáp cho dây nguồn

Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO có nguồn chiếu sáng chính 
và nguồn chiếu sáng dự phòng tương đương. 
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6.5 Tay cầm

1

2

4

3

5

4

1

2

Bố trí theo thiết lập nhà máy
1 Độ phóng đại
2 Cần điều khiển 4 chức năng
3 Khoảng cách làm việc
4 Nhả tất cả phanh
5 Nhả phanh được chọn trước

Bạn có thể gán công tắc 1, 2, 3 và 5 của các tay cầm riêng 
cho từng người dùng trong trình đơn cấu hình. 
Trong mọi cài đặt sẵn, núm bấm (4) nhả tất cả phanh. Không 
thể định cấu hình cho núm này. Đối với cần điều khiển và 
các núm bấm khác, luôn có cài sẵn theo nhiệm vụ của bạn.

6.5.1 Cài sẵn cho phẫu thuật Thần kinh / Cột sống 
/ ENT

Tay cầm – Cần điều khiển (chỉ có sẵn với tay cầm cao cấp)

Y+ Y+

Y– Y–

X– X–X+ X+

Tay cầm – Nút

F F
Ðộ 

phóng 
đại

Khoảng 
cách 

làm việc

Phanh được chọn

Ðộ 
phóng 
đại

Z Z

6.6 Bàn đạp điều khiển
Đây là tổng quan về tất cả bàn đạp điều khiển có thể sử dụng để 
điều khiển kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO.

Bàn đạp điều khiển
• 12 chức năng
• ngang

Bàn đạp điều khiển
• 14 chức năng
•  ngang

• Bàn đạp điều khiển có thể được gán riêng cho từng 
người dùng trong trình đơn cấu hình.

6.6.1 Cài sẵn cho phẫu thuật Thần kinh / Cột sống 
/ ENT

Y+

Y–

X– X+

Không có
chức năng

Không có
chức năng

Không có
chức năng

Không có
chức năng

Tiêu cự –Tiêu cự +

Thu nhỏ –Phóng to +
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7 Chuẩn bị trước khi phẫu 
thuật

7.1 Di chuyển

CẢNH BÁO

Nguy cơ thương tích do:
• chuyển động ngang không kiểm soát của cánh tay xoay
• nghiêng chân máy
• chân đi giày nhẹ có thể bị mắc kẹt bên dưới chân đế
	X Để di chuyển, luôn di chuyển kính hiển vi phẫu thuật 

PROVIDO vào vị trí di chuyển. 
	X Không được di chuyển chân máy trong điều kiện được 

kéo dài. 
	X Không đẩy thiết bị lăn qua dây cáp trên sàn. 
	X Luôn đẩy kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO – không 

được kéo.
	X Đảm bảo phạm vi di chuyển không bị cản trở.

THẬN TRỌNG

Kính hiển vi phẫu thuật có thể dịch chuyển mà không có cảnh 
báo.
	X  Luôn khóa phanh chân khi không di chuyển hệ thống 

thiết bị.

THẬN TRỌNG

Gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO do bị nghiêng 
không kiểm soát.
	X Nắm chặt tay cầm một cách an toàn trước khi nhấn nút 

ALL-FREE.

Trả PROVIDO về vị trí vận chuyển
	X Kéo tay gạt dừng (1) và xoay nó vào vị trí thẳng đứng.

�

	X Giữ tay cầm và nhấn nút ALL-FREE.

	X Di chuyển cánh tay xoay lên xuống đến khi khóa di chuyển nhả.
	X Điều chỉnh búa C đến vị trí nằm ngang (2).

�

�

Đảm bảo màn hình video không va chạm với tay ngang và 
cánh tay xoay của chân máy.

	X Vặn xe nâng dịch chuyển kính hiển vi hơi lệch khi mũi tên màu 
đỏ trên (3) trỏ tới đoạn 1 (4) của nấc.

�

�
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	X Đưa xe nâng dịch chuyển kính hiển vi vào vị trí vận chuyển như 
hình dưới đây. Trong quá trình này vẫn duy trì độ lệch xe nâng 
dịch chuyển kính hiển vi như bước trên.

5

6 7 7 6

	X Đảm bảo PROVIDO ở vị trí vận chuyển.
	X Đưa cánh tay xoay vào vị trí vận chuyển.
	X Nhả nút ALL-FREE.
	X Tắt thiết bị và ngắt kết nối với nguồn điện.
	X Móc dây cáp lên tay vịn (5).
	X Nhả phanh chân (7) bằng cách đẩy bàn đạp (6) xuống.
	X Di chuyển PROVIDO bằng tay vịn (5).

7.2 Khóa/mở khóa PROVIDO
7.2.1 Khóa khối hình bình hành

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích do chuyển động hướng xuống của 
kính hiển vi phẫu thuật!
	X Luôn khóa khối hình bình hành:

• khi di chuyển kính hiển vi
• khi trang bị lại

THẬN TRỌNG

Nguy cơ gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật do bị nghiêng 
không kiểm soát!
	X Giữ vững tay cầm trước khi kích hoạt chức năng 

"All Brakes".

	X Kéo khóa di chuyển (1) và đưa nó vào vị trí nằm ngang.

	X Giữ và xoay một hoặc cả hai tay cầm để nhả phanh (All Brakes).
	X Di chuyển khối hình bình hành lên xuống đến khi khóa di 

chuyển nhả.
Khối bình hành hiện giờ đây đã được khóa.
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7.2.2 Mở khóa khối hình bình hành

THẬN TRỌNG

Nguy cơ gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật do bị nghiêng 
không kiểm soát!
	X Giữ vững tay cầm trước khi kích hoạt chức năng 

"All Brakes".

	X Kẹp và xoay một tay cầm để nhả phanh.
	X Đồng thời, kéo khóa di chuyển (1) và đưa nó vào vị trí thẳng 

đứng.

Khối bình hành hiện giờ đây đã được mở khóa.

Nếu cần, cân chỉnh lại cho khối hình bình hành.

7.3 Lắp phụ kiện quang học

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích do chuyển động hướng xuống của 
kính hiển vi phẫu thuật.
	X Hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị và điều chỉnh chân 

máy trước khi phẫu thuật. 
	X Không được thay đổi phụ kiện hoặc cố gắng cân chỉnh lại 

kính hiển vi trong khi kính ở phía trên khu vực phẫu 
thuật.
	X Trước khi thay phụ kiện, luôn khóa PROVIDO. 
	X Cân chỉnh PROVIDO sau khi lắp lại thiết bị. 
	X Không nhả phanh khi thiết bị ở trạng thái không cân 

chỉnh. 
	X Trước khi lắp lại trong khi phẫu thuật, trước tiên hãy 

xoay kính hiển vi ra khỏi khu vực phẫu thuật.
	X Không được thực hiện cân chỉnh phía trên bệnh nhân.
	X Kiểm tra việc điều chỉnh và nối điện tốt của tất cả các bộ 

phận với dây cáp trong quá trình chuẩn bị hệ thống thiết 
bị trước khi phẫu thuật. Các bộ phận không được điều 
chỉnh đúng và nối điện kém có thể dẫn đến tình huống 
nguy hiểm và hỏng hóc hệ thống thiết bị.

	X Đảm bảo các phụ kiện quang học sạch và không có bụi bẩn.

7.3.1 Lắp camera khung chữ C

4 4

2

3

1 3

2

2

2

2

2

	X Tháo nắp (1) khỏi đầu nối khung chữ C.
	X Tháo vít (2).
	X Tháo đầu nối (3).
	X Đặt camera (4) vào đầu nối (3).
	X Lắp và điều chỉnh camera (4) với đầu nối (3).
	X Siết vít (2).

Để biết thêm thông tin, xem hướng dẫn sử dụng camera.
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7.4 Đặt ống hai mắt
7.4.1 Đặt khoảng cách tâm hai mắt
	X Điều chỉnh khoảng cách tâm hai mắt về giá trị từ 55 mm đến 

75 mm.
	X Sử dụng bánh vặn điều chỉnh (1) để đặt khoảng cách tâm hai 

mắt sao cho có thể nhìn thấy trường ảnh tròn.

2 1

7.4.2 Điều chỉnh độ nghiêng
	X Giữ ống hai mắt bằng cả hai tay.
	X Nghiêng ống hai mắt lên hoặc xuống đến khi đạt được vị trí 

quan sát thoải mái.

7.5 Điều chỉnh thị kính
7.5.1 Xác định/điều chỉnh thiết lập độ đi-ốp cho 

người dùng
Mỗi độ đi-ốp riêng có thể được điều chỉnh liên tục cho từng thị kính 
từ +5 đến –5. Độ đi-ốp phải được thiết lập chính xác và riêng biệt 
cho cả hai mắt. Chỉ có phương pháp này đảm bảo hình ảnh sẽ cố 
định trong tiêu cự trong toàn bộ phạm vi phóng đại = lấy nét. Kính 
hiển vi phẫu thuật đảm bảo mức độ chống mỏi cao khi thiết lập độ 
đi-ốp chính xác cho cả hai mắt.

Kính hiển vi được điều chỉnh lấy nét đảm bảo màn hình hỗ 
trợ và ảnh màn hình sẽ luôn nét, bất kể độ phóng đại được 
chọn.

	X Chọn độ phóng đại tối thiểu.
	X Đặt một vật phẳng có đường viền nét trên màn hình dưới ống 

kính ở khoảng cách làm việc.
	X Chỉnh tiêu cự cho kính hiển vi.
	X Đặt độ phóng đại tối đa.
	X Chỉnh tiêu cự cho kính hiển vi.
	X Đặt độ phóng đại tối thiểu.

	X Không nhìn vào thị kính, xoay cả hai kính mắt thành +5 độ 
đi-ốp.
	X Từ từ xoay thị kính về phía –5 riêng cho mỗi mắt đến khi vật thể 

thử nghiệm xuất hiện trong tiêu cự nét.
	X Chọn độ phóng đại cao nhất và kiểm tra độ sắc nét.

7.5.2 Điều chỉnh khoảng cách đồng tử

	X Xoay mắt ngắm lên/xuống đến khi đạt khoảng cách mong muốn.
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7.5.3 Kiểm tra lấy nét
	X Đặt một vật phẳng thử nghiệm có đường viền nét bên dưới vật 

kính ở khoảng cách làm việc.
	X Phóng to toàn bộ phạm vi, quan sát vật thể thử nghiệm.

Độ nét của ảnh phải luôn không đổi ở mọi độ phóng đại. Nếu 
không, hãy kiểm tra thiết lập độ đi-ốp của thị kính.

7.6 Chọn hỗ trợ
7.6.1 Leica M530 với IVA530

1

	X Sử dụng núm (1) chuyển ánh sáng cho hỗ trợ từ trái sang phải 
và ngược lại. 

7.6.2 Leica M530 với ULT530 hoặc 
Leica FL800 ULT

1

	X Sử dụng núm (1) chuyển ánh sáng từ hỗ trợ sau sang hỗ trợ bên.

7.7 Định vị trí trên bàn mổ

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích do chuyển động hướng xuống của 
kính hiển vi phẫu thuật.
	X Hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị và điều chỉnh chân 

máy trước khi phẫu thuật. 
	X Không được thay đổi phụ kiện hoặc cố gắng cân chỉnh lại 

kính hiển vi trong khi kính ở phía trên khu vực phẫu 
thuật.
	X Trước khi thay phụ kiện, luôn khóa PROVIDO. 
	X Cân chỉnh PROVIDO sau khi lắp lại thiết bị. 
	X Không nhả phanh khi thiết bị ở trạng thái không cân 

chỉnh. 
	X Trước khi lắp lại trong khi phẫu thuật, trước tiên hãy 

xoay kính hiển vi ra khỏi khu vực phẫu thuật.
	X Không được thực hiện cân chỉnh phía trên bệnh nhân.
	X Kiểm tra việc điều chỉnh và nối điện tốt của tất cả các bộ 

phận với dây cáp trong quá trình chuẩn bị hệ thống thiết 
bị trước khi phẫu thuật. Các bộ phận không được điều 
chỉnh đúng và nối điện kém có thể dẫn đến tình huống 
nguy hiểm và hỏng hóc hệ thống thiết bị.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hỏng thiết bị.
	X Trước khi nâng kính hiển vi, đảm bảo khu vực phía trên 

chân máy không bị chướng ngại để tránh va chạm với 
đèn OR, trần nhà...
	X Đảm bảo phạm vi di chuyển không bị cản trở trước khi di 

chuyển cánh tay với màn hình.
	X Các bộ phận của chân máy có thể va chạm với trần nhà, 

tường hoặc các thiết bị khác trong khu vực xung quanh. 
Đảm bảo phạm vi di chuyển không bị cản trở trước khi di 
chuyển kính hiển vi hoặc chân máy. 
	X Chỉ di chuyển kính hiển vi phẫu thuật khi tất cả phanh 

được nhả.

LƯU Ý

Nguy cơ gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật do va chạm.
	X Đảm bảo có không gian trống khoảng 1 m xung quanh bàn 

chân.

Có thể dễ dàng định vị trí PROVIDO trên bàn mổ và tạo ra nhiều khả 
năng phẫu thuật trên phần đầu hoặc cột sống.
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 có được phạm vi rộng lớn các vị trí này nhờ hệ thống cánh tay rất 
dài và cao.
	X Nhả phanh chân (xem trang 23).
	X Di chuyển kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO cẩn thận qua phía 

trên bàn mổ bằng tay cầm và vào vị trí yêu cầu cho phẫu thuật.

Các đề xuất định vị kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO trên bàn 
mổ

Tất cả các vị trí cũng có thể là vị trí hình ảnh phản chiếu.

Thiết bị phải được đặt vị trí sao cho phạm vi chuyển động đủ 
lớn cho các công việc cần thực hiện.

Các ứng dụng khả thi cho phẫu thuật thần kinh với các vị trí làm 
việc khác nhau cho bác sĩ phẫu thuật (kích thước gần đúng theo 
mm):

764

76
9

695

11
50

45°

984

45
5
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564

11
96

30
°

625

96
9

7.8 Trang bị hệ thống điều khiển vô 
trùng và drap vô trùng

CẢNH BÁO

Nguy cơ nhiễm trùng.
	X Luôn sử dụng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO với hệ 

thống điều khiển vô trùng và drap vô trùng.

7.8.1 Nắp cho nút xoay

Dùng thêm nắp khi sử dụng drap vô trùng dùng một lần. Các 
núm điều khiển sẽ điều khiển hơn.

	X Lắp nắp có thể tiệt trùng bằng hơi nước trên núm điều chỉnh độ 
phóng đại, núm điều chỉnh khoảng cách làm việc và núm điều 
chỉnh thiết bị ngắt thủ công AutoIris.

	X Gắn thêm nắp có thể tiệt trùng bằng hơi nước vào phụ kiện (nếu 
có).

7.8.2 Drap vô trùng cho chân máy

• Chỉ sử dụng drap vô trùng đã được Leica kiểm nghiệm có 
trong phần Phụ kiện.

• Chỉ che drap trong phạm vi hệ thống cánh tay (xem ảnh 
bên dưới). 

THẬN TRỌNG

Nguy cơ nhiễm trùng.
	X Giữ đủ khoảng cách xung quanh chân máy để đảm bảo 

drap vô trùng không tiếp xúc với các bộ phận không vô 
trùng.

	X Kích hoạt chức năng "All Brakes" trên tay cầm và mở rộng hệ 
thống cánh tay.
	X Đeo găng tay vô trùng.
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	X  Trang bị tất cả hệ thống điều khiển vô trùng.
	X Cẩn thận mở drap vô trùng và treo drap lên trên kính hiển vi 

phẫu thuật PROVIDO trong phạm vi cánh tay dịch chuyển.
	X Kẹp kính bảo hộ (tùy chọn) lên trên vật kính.
	X Không buộc drap vô trùng quá căng với băng được cung cấp. 

Vẫn phải đảm bảo dễ dàng di chuyển thiết bị.
	X Kiểm tra thiết bị có di chuyển dễ dàng không.

Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất về drap vô 
trùng.

Luôn sử dụng drap với kính bảo hộ.

Không che drap xa hơn đến vị trí (1).

�

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hệ thống quá nhiệt.
Việc bịt cửa nạp khí (2) có thể dẫn đến tắt hệ thống điều 
khiển thiết bị do quá nhiệt.
	X Đảm bảo cửa nạp khí (2) luôn được giữ thông thoáng.

2

7.8.3 Kẹp kính bảo hộ lên trên vật kính
	X Đặt kính bảo hộ đã khử trùng lên trên giá đỡ quang học sao cho 

các đánh dấu trên PROVIDO (1) và trên kính bảo vệ (2) được 
chỉnh thẳng hàng.

a

b

1

2

	X Lắp kính bảo hộ hướng lên vào giá có ngạnh theo hướng (a).
	X Xoay kính bảo hộ theo hướng (b) cho đến khi khớp.

7.9 Kiểm tra chức năng
Xem danh mục đánh dấu trước khi vận hành trên trang 
72.
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8 Vận hành
8.1 Bật kính hiển vi

CẢNH BÁO

Nguy cơ sốc điện gây tử vong.
	X  Kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO chỉ có thể được nối 

điện với ổ cắm nối đất.
	X Chỉ vận hành hệ thống khi tất cả các thiết bị ở đúng vị trí 

(tất cả nắp được lắp, cửa đóng).

CẢNH BÁO

Nguy cơ tổn thương mắt do có thể có tia hồng ngoại quang 
học và tia cực tím nguy hiểm.
	X Không nhìn vào đèn phẫu thuật.
	X Giảm thiểu tiếp xúc với mắt hoặc da.
	X Sử dụng biện pháp che chắn thích hợp.

CẢNH BÁO

Nguy cơ thương tích gây bỏng trong phẫu thuật tai.
	X Sử dụng cường độ chiếu sáng thoải mái thấp nhất.
	X Điều chỉnh trường nhìn để phù hợp với khu vực phẫu 

thuật.
	X Rửa vết thương thường xuyên.
	X Che phần tiếp xúc của loa tai bằng miếng bọt biển phẫu 

thuật ẩm.

	X Kết nối kính hiển vi với ổ cắm nối đất.
	X Kẹp cáp nguồn (2) ở chân máy bằng kẹp cáp nguồn (1).

1

2

	X Bật kính hiển vi ở công tắc nguồn (4) trên chân máy.
Sau khi bật kính hiển vi phẫu thuật, kiểm tra đèn cho cả hai đèn 
sẽ được thực hiện và cài đặt của người dùng hoạt động cuối 
cùng được tải.

Thông báo cảnh báo sẽ hiển thị nếu phát hiện đèn không 
hoạt động.

	X Kiểm tra kết nối cáp sợi quang với giá đỡ quang học.
	X Bật đèn chiếu sáng bằng phím (3) trên bộ điều khiển.

3

4

Màn hình chính được hiển thị.

	X Kiểm tra cả hai đồng hồ đếm giờ của đèn. 
Để đảm bảo hiệu suất ánh sáng tốt, thời gian sử dụng không 
được vượt quá 500 giờ đối với cả đèn Xenon và đèn LED. Đối với 
hệ thống thiết bị có FL560 (tùy chọn), thời gian sử dụng của đèn 
1 không được vượt quá 150 giờ.
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8.2 Đặt kính hiển vi 
8.2.1 Đặt thô
	X Giữ kính hiển vi bằng cả hai tay cầm.
	X Nhấn nút để nhả tất cả phanh và đặt kính hiển vi.
	X Nhả nút điều khiển phanh.

Xem thêm chương "Handles" trên trang 22.

THẬN TRỌNG

Gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO do bị nghiêng 
không kiểm soát.
	X Giữ tay cầm khi nhả phanh.

8.2.2 Đặt tinh (tùy chọn)
	X Đặt kính hiển vi với truyền động XY bằng cần điều khiển trên tay 

cầm hoặc cần điều khiển trên bàn đạp điều khiển.

Bạn có thể thay đổi tốc độ mà mô-tơ XY di chuyển trên màn 
hình trình đơn "Speed" .
Giá trị này có thể được lưu riêng cho từng người dùng (xem 
trang 41).

8.3 Điều chỉnh kính hiển vi
8.3.1 Điều chỉnh độ sáng
Bạn có thể làm cho ánh sáng sáng hơn hoặc tối hơn bằng cách sử 
dụng hoặc màn hình bảng điều khiển cảm ứng, tay điều khiển/bàn 
đạp điều khiển hoặc tay cầm.

Trên màn hình bảng điều khiển cảm ứng trong màn hình trình đơn 
"Main" 

	X Nhấn nút  hoặc  trên thanh để điều chỉnh độ sáng 
"Lamp 1" hoặc "Lamp 2".

– hoặc –
	X Nhấn thanh điều chỉnh độ sáng trực tiếp.

Độ sáng của hệ thống chiếu sáng chính đang hoạt động thay 
đổi.

• Nhấp nút  hoặc  thay đổi giá trị độ sáng theo gia 
số 1. Ấn giữ nút bằng ngón tay sẽ thay đổi giá trị theo 
gia số 5.

• Cài đặt khởi động có thể được lưu riêng cho từng người 
dùng (xem trang 41).

• Hệ thống chiếu sáng chính chỉ có thể được bật tắt bằng 
nút ấn chiếu sáng trên chân máy.

• Cài đặt độ sáng cũng hiển thị khi hệ thống chiếu sáng 
tắt. Tuy nhiên, thanh hiển thị sẽ xuất hiện tối hơn.

Trên bàn đạp điều khiển/tay cầm
Tùy thuộc vào lệnh gán (xem trang 44), bạn cũng có thể tăng 
giảm độ sáng của đèn chiếu sáng chính bằng hai nút được gán 
tương ứng trên bàn đạp điều khiển/tay cầm.
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8.3.2 BrightCare Plus
BrightCare Plus là chức năng an toàn giúp tự động giới hạn độ sáng 
tối đa tùy theo khoảng cách làm việc. Ánh sáng quá chói khi kết hợp 
với khoảng cách làm việc ngắn có thể gây bỏng cho bệnh nhân.
Chức năng BrightCare Plus là một phần của màn hình trình đơn 
"Main" .

1

2

34

1 Nút BrightCare Plus  
xanh lá BrightCare Plus bật 
vàng BrightCare Plus tắt

2 Điều kiện chiếu sáng được cấu hình cho BrightCare Plus (độ sáng 
được cấu hình (3)/ 
độ sáng có thể cấu hình tối đa (4) tính bằng %)

3 Giá trị phần trăm của độ sáng được cấu hình 
4 Vạch đỏ cho độ sáng có thể cấu hình tối đa với BrightCare Plus

Vạch đỏ trên thanh điều chỉnh độ sáng cho biết độ sáng có thể điều 
chỉnh tối đa cho khoảng cách làm việc hiện tại.
Không được đặt độ sáng ở mức cao hơn vạch đỏ.
Khi khoảng cách làm việc bị giảm thêm quá ít ở độ sáng đã đặt thì 
độ sáng cũng được tự động giảm.

Do đó cần bắt đầu với công suất chiếu sáng thấp và tăng dần 
cường độ chiếu sáng lên đến khi đạt mức chiếu sáng tối ưu.

Khi được giao hàng từ nhà máy, chức năng an toàn "Bright-
Care Plus" được kích hoạt cho tất cả người dùng

Hủy kích hoạt BrightCare Plus

Việc hủy kích hoạt BrightCare Plus chỉ có thể thực hiện được 
nếu chức năng này được bật trong trình đơn bảo dưỡng. 
Nếu được bật, khi nhấp vào nút "BrightCare plus", cửa sổ 
hộp thoại sẽ mở ra trong đó bạn phải xác nhận muốn hủy 
kích hoạt chức năng an toàn.

Khi chức năng an toàn "BrightCare plus" bị hủy kích hoạt, màu của 
nút "BrightCare plus" đổi từ xanh lá sang vàng.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích cho mắt.
Ở khoảng cách tiêu cự ngắn, nguồn chiếu sáng của thiết bị 
chiếu sáng có thể quá chói đối với bác sĩ phẫu thuật và bệnh 
nhân.
	X Bắt đầu với nguồn chiếu sáng có cường độ thấp và dần 

dần tăng nguồn chiếu sáng đến khi bác sĩ phẫu thuật có 
được hình ảnh chiếu sáng tối ưu.

Trạng thái của chức năng an toàn "BrightCare plus" chỉ có 
thể được thay đổi cố định trong trình đơn "User settings". 
Thay đổi trạng thái trong các quy trình hoạt động sẽ không 
được lưu khi cài đặt người dùng được lưu bằng "Save" hoặc 
"Save as"!

Kích hoạt lại chức năng an toàn "BrightCare Plus"
	X Nhấp lại vào nút "BrightCare plus" màu vàng.

"BrightCare plus" hiện đã được kích hoạt và nút này lại sáng 
màu xanh lá.
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8.3.3 Thay đèn
Nếu đèn chiếu sáng chính xenon không hoạt động, bạn có thể sử 
dụng công tắc trượt (1) ở phía dưới cánh tay xoay để chuyển sang 
đèn chiếu sáng phụ.

1

	X Thay đèn không hoạt động ở lần sau.
	X Không được bắt đầu phẫu thuật chỉ với một đèn xenon 

hoạt động.
Đèn LED chỉ có thể được thay bởi nhân viên bảo dưỡng phía 
Leica.

Một cửa sổ hộp thoại sẽ thông báo khi đèn xenon mất độ 
sáng và không còn đủ sáng. Chúng tôi khuyến nghị nên dự 
phòng sẵn đèn thay thế.

	X Nhấn nút "Close".
Cửa sổ hộp thoại đóng.
	X Thay đèn không hoạt động, xem phần 11.4.

8.3.4 Đặt đường kính trường chiếu sáng

THẬN TRỌNG

Nếu đường kính trường lớn hơn trường nhìn và cường độ 
chiếu sáng quá cao thì việc làm nóng mô không kiểm soát 
được có thể xảy ra phía ngoài vùng có thể quan sát qua kính 
hiển vi.
	X Không thiết lập cường độ chiếu sáng quá cao.

Nhờ AutoIris, đường kính trường được tự động điều chỉnh theo kích 
thước của trường nhìn tại giá đỡ quang học M530. 

	X Để điều chỉnh đường kính trường chiếu sáng theo cách thủ 
công, sử dụng nút xoay (2). 
Tự động điều chỉnh AutoIris bị hủy kích hoạt. 
	X Để kích hoạt lại AutoIris nhấn nút Reset (1).

2

1

Nếu đường kính trường chiếu sáng bị chặn ở cường độ chiếu 
sáng cao trong thiết lập độ phóng đại cao và không thể được 
điều chỉnh tự động hoặc thủ công thì cường độ chiếu sáng 
phải được giảm để bảo vệ mô.

Nếu đường kính trường bị khóa ở một vị trí nhỏ và không 
thể được điều chỉnh tự động hoặc thủ công, bạn có thể sử 
dụng đèn OP để chiếu sáng tốt hơn cho trường nhìn lớn (vị 
trí phóng đại nhỏ).
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8.3.5 Điều chỉnh độ phóng đại (thu phóng)
Bạn có thể điều chỉnh độ phóng đại bằng bàn đạp điều khiển/tay 
cầm hoặc thanh điều chỉnh "Magnification" trên màn hình trình 
đơn "Main" của bộ điều khiển.

Trên màn hình bảng điều khiển cảm ứng trong màn hình trình đơn 
"Main":

	X Nhấn nút  hoặc  trên thanh để điều chỉnh độ phóng đại.
– hoặc –
	X Nhấn thanh điều chỉnh độ phóng đại trực tiếp.

Độ phóng đại sẽ thay đổi.

• Nhấp nút  hoặc  thay đổi giá trị độ phóng đại 
theo gia số 1. Ấn giữ nút bằng ngón tay sẽ thay đổi giá 
trị theo gia số 5.

• Bạn có thể điều chỉnh tốc độ mô-tơ điều chỉnh độ phóng 
đại trong trình đơn "Speed" .

• Các giá trị này có thể được lưu riêng cho từng người 
dùng (xem trang 41).

CẢNH BÁO

Nguy hiểm cho bệnh nhân do hỏng mô-tơ điều chỉnh độ 
phóng đại.
	X Nếu mô-tơ điều chỉnh độ phóng đại bị hỏng, hãy điều 

chỉnh độ phóng đại bằng tay.

Bạn có thể đọc độ phóng đại thiết lập hiện tại trên màn hình 
(1) trên giá đỡ quang học M530.

1

Điều chỉnh độ phóng đại (thu phóng) theo cách thủ công

THẬN TRỌNG

Hỏng mô-tơ điều chỉnh độ phóng đại.
	X Chỉ điều chỉnh độ phóng đại bằng tay nếu mô-tơ điều 

chỉnh độ phóng đại không hoạt động.

Nếu mô-tơ điều chỉnh độ phóng đại không hoạt động, có thể dùng 
núm xoay (2) để điều chỉnh độ phóng đại bằng tay.

	X Nhấn nút xoay (2).
	X Đặt độ phóng đại mong muốn bằng cách vặn núm xoay. 

2
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8.3.6 Đặt khoảng cách làm việc (WD, tiêu cự)

CẢNH BÁO

Nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cho mô do khoảng cách 
làm việc không chính xác.
	X Khi sử dụng laser, luôn thiết lập khoảng cách làm việc 

của kính hiển vi thành khoảng cách laser và khóa kính 
hiển vi cố định tại vị trí.
	X Không điều chỉnh nút xoay để thiết lập thủ công khoảng 

cách làm việc trong khi sử dụng laser.

CẢNH BÁO

Nguy cơ gây thương tích cho mắt do bức xạ laser.
	X Không được hướng laser trực tiếp hoặc gián tiếp thông 

qua bề mặt phản xạ đến mắt.
	X Không được hướng laser đến mắt của bệnh nhân.
	X Không nhìn vào chùm laser.

Bạn có thể điều chỉnh khoảng cách làm việc bằng bàn đạp điều 
khiển/tay cầm hoặc thanh điều chỉnh "WD" trên màn hình trình đơn 
"Main"  của bộ điều khiển.

Trên màn hình bảng điều khiển cảm ứng trong màn hình trình đơn 
"Main" :

	X Nhấn nút  hoặc  trên thanh để điều chỉnh khoảng cách 
làm việc (WD).

– hoặc –
	X Nhấn thanh điều chỉnh khoảng cách làm việc trực tiếp.

Khoảng cách làm việc sẽ thay đổi.

• Nhấp nút  hoặc  thay đổi khoảng cách làm việc 
theo gia số 1. Ấn giữ nút bằng ngón tay sẽ thay đổi giá 
trị theo gia số 5.

• Bạn có thể điều chỉnh tốc độ mô-tơ điều chỉnh khoảng 
cách làm việc trong trình đơn "Speed" .

• Các giá trị này có thể được lưu riêng cho từng người 
dùng (xem trang 41).

• Bạn có thể trả mô-tơ điều chỉnh khoảng cách làm việc về 
khoảng cách làm việc được lưu cho người dùng hiện tại 
bằng nút "WD Reset". 

• Bạn có thể lưu khoảng cách làm việc được thiết lập hiện 
tại trên màn hình "Main"   của bộ điều khiển hoặc đọc 
nó từ màn hình (1) trên giá đỡ quang học M530.

• Bạn có thể đọc khoảng cách làm việc được thiết lập hiện 
tại trên màn hình (1) trên giá đỡ quang học M530.

1

CẢNH BÁO

Nguy hiểm cho bệnh nhân do hỏng mô-tơ điều chỉnh khoảng 
cách làm việc.
	X Nếu mô-tơ điều chỉnh khoảng cách làm việc bị hỏng, hãy 

điều chỉnh khoảng cách làm việc bằng tay.

Đặt khoảng cách làm việc theo cách thủ công

CẢNH BÁO

Nguy cơ tổn thương nghiêm trọng cho mô do khoảng cách 
làm việc không chính xác.
	X Khi sử dụng laser, luôn thiết lập khoảng cách làm việc 

của kính hiển vi thành khoảng cách laser và khóa kính 
hiển vi cố định tại vị trí.
	X Không điều chỉnh nút xoay để thiết lập thủ công khoảng 

cách làm việc trong khi sử dụng laser.
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THẬN TRỌNG

Hỏng mô-tơ điều chỉnh khoảng cách làm việc.
	X Chỉ điều chỉnh khoảng cách làm việc bằng tay nếu mô-tơ 

điều chỉnh khoảng cách làm việc không hoạt động.

Nếu mô-tơ điều chỉnh khoảng cách làm việc không hoạt động, có 
thể dùng núm xoay (3) để điều chỉnh khoảng cách làm việc bằng 
tay.

3 12

	X Vặn nút xoay (3) và đặt khoảng cách làm việc theo yêu cầu.

Khóa/mở khóa khoảng cách làm việc

Cần thiết khóa khoảng cách làm việc khi làm việc ở một 
khoảng cách cố định hoặc khi sử dụng laser.

	X Ấn núm bấm (1).
Đèn LED màu vàng (2) bật và khoảng cách làm việc bị khóa.
	X Ấn núm bấm (1) lần nữa.

Đèn LED màu vàng (2) tắt và khoảng cách làm việc được mở 
khóa.

8.3.7 Điều chỉnh tinh chỉnh tiêu cự video (tùy 
chọn)

Leica FL800 ULT và ULT530 có tính năng tinh chỉnh tiêu cự và đặt lại 
lấy nét cho tiêu cự video.

123

	X Tiêu cự video có thể được điều chỉnh theo yêu cầu bằng cách 
nhấn nút tiêu cự lên (3) hoặc/và xuống (1). Lệnh này có thể được 
gửi cho GUI và từ tay cầm, nếu được xác định.

Việc điều chỉnh tiêu cự hoạt động theo cả hai hướng bằng 
chuyển động tròn không ngừng. 

Tinh chỉnh tiêu cự video có thể được điều chỉnh lại thành vị trí lấy 
nét bằng cách nhấn nút lấy nét (2). Mặt phẳng tiêu cự video sau đó 
sẽ được căn chỉnh cho tất cả người quan sát có độ đi-ốp bằng 0 
tương ứng với các thiết lập độ đi-ốp riêng lẻ chính xác. Lệnh này 
cũng có thể được gửi trên GUI và từ tay cầm, nếu được xác định.



Vận hành
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8.4 Di chuyển

CẢNH BÁO

Nguy cơ thương tích do:
• chuyển động ngang không kiểm soát của khối hình bình 

hành
• nghiêng chân máy
• chân đi giày nhẹ có thể bị mắc kẹt bên dưới phần vỏ của 

chân đế
	X Để di chuyển, luôn di chuyển kính hiển vi phẫu thuật 

PROVIDO vào vị trí di chuyển. 
	X Không được di chuyển chân máy trong khi thiết bị được 

kéo dài. 
	X Không đẩy thiết bị lăn qua dây cáp trên sàn. 
	X Luôn đẩy kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO ở vị trí tay vịn 

và không được kéo.
	X Đảm bảo phạm vi di chuyển không bị cản trở.

THẬN TRỌNG

Kính hiển vi phẫu thuật có thể dịch chuyển mà không có cảnh 
báo!
	X  Luôn khóa phanh chân khi không di chuyển hệ thống 

thiết bị.

THẬN TRỌNG

Gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO do bị nghiêng 
không kiểm soát!
	X Giữ tay cầm khi nhả phanh.

THẬN TRỌNG

Gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO trong quá trình 
di chuyển!
	X Không được di chuyển chân máy trong điều kiện được 

kéo dài.
	X Không đẩy thiết bị lăn qua dây cáp trên sàn.
	X Không di chuyển hoặc bảo quản hệ thống thiết bị ở 

những khu vực có góc nâng lớn hơn 10°.

THẬN TRỌNG

Hỏng vỏ bọc ngoài của chân máy hoặc bảng điều khiển cảm 
ứng của bộ điều khiển!
Nếu giá đỡ quang học được chuyển vào vị trí di chuyển hoặc 
từ vị trí di chuyển đến vị trí phẫu thuật:
	X Đảm bảo khóa di chuyển phải được khóa.

THẬN TRỌNG

Hỏng các thiết bị y khoa khác hoặc gây thương tích cho nhân 
viên phẫu thuật.
	X Lưu ý đến chuyển động của màn hình khi xoay cột. Màn 

hình sẽ di chuyển cùng với cột và có thể va chạm với 
thiết bị y khoa khác hoặc nhân viên phẫu thuật.

	X Đảm bảo PROVIDO ở vị trí di chuyển (xem phần 7.1).
	X Nhả phanh chân bằng cách đẩy bàn đạp xuống (xem 

trang 23).
	X Di chuyển PROVIDO bằng tay vịn.
	X Khóa phanh chân bằng cách nhấn bàn đạp (xem trang 23).

8.5 Tắt kính hiển vi phẫu thuật
	X Nếu có, hãy tắt hệ thống ghi theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	X Tắt đèn ở công tắc đèn.
	X Đưa kính hiển vi phẫu thuật vào vị trí di chuyển.
	X Tắt kính hiển vi phẫu thuật tại công tắc nguồn.
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9 Bộ điều khiển có bảng điều 
khiển cảm ứng

THẬN TRỌNG

Hỏng bảng điều khiển cảm ứng.
	X Chỉ sử dụng ngón tay để thao tác bảng điều khiển cảm 

ứng. 
Không được sử dụng các vật cứng, sắc hoặc nhọn bằng 
gỗ, kim loại hoặc nhựa.
	X Không được vệ sinh bảng điều khiển cảm ứng bằng 

dung dịch tẩy rửa có chứa chất mài mòn. Các chất này có 
thể làm trầy xước bề mặt và làm cho nó trở nên mờ.

9.1 Cấu trúc trình đơn

1

2

3

4

5

1 Truy cập nhanh vào màn hình "Main" , "Speed" , "Menu" 
 và "Help" 

2 Dòng trạng thái
3 Phạm vi hiển thị
4 Thanh nút động
5 Thông báo cảnh báo 

Ở chế độ hoạt động, dòng trạng thái luôn hiển thị người 
dùng hiện tại và định rõ vị trí hiện tại trong trình đơn.

9.2 Chọn người dùng
Trong màn hình trình đơn "Main"  và "Speed",  ba nút "Pre-
sets", "User List" và "Show Parameters" luôn xuất hiện trong thanh 
nút động.
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9.2.1 Cài đặt sẵn
Bạn có thể tìm thấy danh sách người dùng mặc định được đặt trước 
bởi Leica cho các loại hoạt động phổ biến nhất trong "Presets".

	X Nhấp vào một trong những người dùng mặc định, sau đó nhấp 
"Select".
PROVIDO sẵn sàng hoạt động ngay.

• Bạn có thể điều chỉnh và lưu cài đặt của những người 
dùng mặc định này theo yêu cầu (xem trang 41).

• Bạn có thể nhấp vào nút "Show Settings" bất kỳ lúc nào 
để xem tổng quan về cài đặt người dùng của người dùng 
hiện tại.

9.2.2 Danh sách người dùng
"User List" mở danh sách người dùng gồm hai trang mà từ đó bạn 
có thể chọn một trong số tối đa ba mươi người dùng có thể lưu.

	X Nhấp vào nút "1-15" hoặc "16-30" để chuyển giữa các màn hình.
	X Chọn một người dùng.

Nút "Select" được hiển thị.
	X Nhấp "Select".

Cài đặt người dùng được tải.

• Có thể mở để chỉnh sửa danh sách người dùng bất cứ lúc nào.
• Trước mỗi thao tác, hãy đảm bảo chọn đúng người dùng 

và làm quen với việc gán tay cầm và bàn đạp điều khiển 
tùy chọn (nếu sử dụng).

9.2.3 Hiển thị cài đặt
	X Nhấn nút "Show Settings" trong thanh nút động để xem tổng 

quan về cài đặt người dùng của người dùng hiện tại.
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9.3 Trình đơn – User Settings
Có thể định cấu hình cài đặt người dùng trong trình đơn này.

	X Nhấp nút "Menu" và chọn "USER SETTINGS".

Màn hình sau được hiển thị:

"Load"  Tải cài đặt của người dùng hiện tại từ danh sách 
người dùng để sửa đổi.

"New User"  Mở người dùng mới có cài đặt "trống".
"New (Preset)"  Mở màn hình "Preset" để chọn người dùng mặc 

định để tạo người dùng mới có cài đặt các giá trị 
đặt trước mong muốn và để tải hoặc sửa đổi cài 
đặt người dùng.

"Edit User List"  Cho phép đổi tên, di chuyển hoặc xóa người dùng.

• Bạn cũng có thể thêm người dùng từ trình đơn hoạt 
động. 

• Nếu muốn giữ cài đặt hiện tại, bạn có thể lưu chúng 
bằng cách nhấp vào nút "Save" (xuất hiện ngay khi cài 
đặt cơ bản của người dùng hiện tại đã được thay đổi), 
hoặc cho người dùng hiện tại ("Save as Current") hoặc 
dưới tên người dùng mới ("Save as New").

Chỉnh sửa danh sách người dùng
Các chức năng khác nhau có sẵn trong danh sách người dùng tùy 
thuộc vào tình huống.

	X Chọn người dùng.
Các chức năng có sẵn được hiển thị trong dòng nút động:

"Move"  Di chuyển người dùng đã chọn đến vị 
trí có sẵn khác mà bạn chọn.

"Delete"  Xóa người dùng đã chọn. 
"Rename"  Đổi tên người dùng hiện tại. Cài đặt 

người dùng không thay đổi.
"Confirm"  Xác nhận hành động trước đó.
"Change password"  Đổi mật khẩu.

THẬN TRỌNG

Nguy hiểm cho bệnh nhân do thay đổi cài đặt người dùng.
	X Không được thay đổi cài đặt cấu hình hoặc chỉnh sửa 

danh sách người dùng trong khi vận hành.
	X Kiểm tra việc điều chỉnh và nối điện tốt của tất cả các bộ 

phận với dây cáp trong quá trình chuẩn bị hệ thống thiết 
bị trước khi phẫu thuật. Các bộ phận không được điều 
chỉnh đúng và nối điện kém có thể dẫn đến tình huống 
nguy hiểm và hỏng hóc hệ thống thiết bị.
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9.3.1 Bảo vệ thiết lập người dùng
Để tránh cài đặt người dùng bị thay đổi một cách trái phép hoặc vô 
ý, mỗi cài đặt người dùng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu/mã 
PIN. Điều này giữ các thông số làm việc giống hệt nhau mỗi lần bạn 
tải cài đặt người dùng được bảo vệ. Các thay đổi có thể được thực 
hiện trong khi áp dụng, nhưng sẽ không được lưu trừ khi bạn nhấp 
vào "Save", rồi đến "Save as Current" hoặc "Save as New" đồng thời 
nhập mật khẩu/mã PIN cho người dùng hiện tại hoặc xác định tên 
và mật khẩu/mã PIN người dùng mới cho người dùng mới. 

Việc lưu và bảo vệ cài đặt người dùng được thực hiện theo hai cách:

Khi là cài đặt người dùng hiện tại
Bạn sẽ nhận được lời nhắc cho mật khẩu/mã PIN.
	X Nếu mật khẩu/mã PIN được xác định, hãy lưu các thay đổi của 

cài đặt người dùng bằng cách nhập đúng mật khẩu/mã PIN.
Nếu không đúng, hệ thống sẽ quay trở lại “Start values main”.
	X Chọn "Save as Current" và nhập lại mật khẩu/mã PIN.

Nếu không có mật khẩu/mã PIN được xác định, bạn có thể xác định 
mật khẩu/mã PIN (4-10 ký tự). 
	X Nhấn “OK” để nhập lại và xác nhận. 

Nếu mật khẩu/mã PIN được nhập lại không khớp, quá trình nhập/
nhập lại phải được lặp lại.
Nếu không cần xác định mật khẩu/mã PIN, bạn có thể thoát quy 
trình bằng cách nhấn “Skip” hoặc trước khi nhập lại bằng “Cancel”.

Khi là cài đặt người dùng mới
Bạn sẽ nhận được thông báo trên màn hình và lời nhắc cho mật 
khẩu/mã PIN sau khi nhập tên cài đặt người dùng. Nếu cài đặt cần 
được bảo vệ:
	X Nhập mật khẩu/mã PIN (4-10 ký tự) và nhấn “OK” để nhập lại và 

xác nhận.
Nếu không cần xác định mật khẩu/mã PIN, bạn có thể thoát quy 
trình bằng cách nhấn “Skip” hoặc trước khi nhập lại bằng “Cancel”.
Nếu mật khẩu/mã PIN được nhập lại không khớp, quá trình nhập/
nhập lại phải được lặp lại.
Việc bảo vệ cài đặt người dùng bằng mật khẩu/mã PIN được chỉ báo 
bằng “(locked)” ngay sau tên cài đặt người dùng trên trang chính 
GUI hoặc bằng biểu tượng khóa phía trước tên cài đặt người dùng 
trong trang Select User.

Changing password

	X Chọn người dùng và nhấp vào nút "Change Password".
	X Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
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9.3.2 Đặt giá trị bắt đầu "Main"
Đối với người dùng được chọn, bạn có thể đặt giá trị bắt đầu cho 
đèn chiếu sáng, khoảng cách làm việc và độ phóng đại trên màn 
hình này.

	X Nhấp nút  hoặc  thay đổi giá trị theo gia số 1. Ấn giữ nút 
bằng ngón tay sẽ thay đổi giá trị theo gia số 5.
	X Bạn cũng có thể đặt giá trị mong muốn bằng cách nhấp trực 

tiếp vào các thanh.

Brightcare Plus
	X Đặt trạng thái chức năng an toàn BrightCare Plus cho người 

dùng đã chọn.

9.3.3 Đặt giá trị bắt đầu "Speed"
Đối với người dùng được chọn, bạn có thể đặt giá trị bắt đầu cho tốc 
độ di chuyển của độ phóng đại, khoảng cách làm việc và mô-tơ XY 
trên màn hình này.

	X Nhấp nút  hoặc  để thay đổi giá trị theo gia số 1. Ấn giữ 
nút bằng ngón tay sẽ thay đổi giá trị theo gia số 5.
	X Bạn cũng có thể đặt giá trị mong muốn bằng cách nhấp trực 

tiếp vào các thanh.

Intelligent Focus Speed
	X Nếu "Intelligent Focus Speed" được kích hoạt, tốc độ tiêu cự sẽ 

tự động điều chỉnh theo độ phóng đại hiện tại.
Độ phóng đại cao tốc độ thấp
Độ phóng đại thấp tốc độ cao

Intelligent XY Speed Linked to Zoom
	X Nếu "Intelligent XY Speed Linked to Zoom" được kích hoạt, tốc 

độ xy sẽ tùy thuộc vào độ phóng đại hiện tại.
Độ phóng đại cao tốc độ thấp
Độ phóng đại thấp tốc độ cao

WD Reset
	X Đặt cài đặt mặc định cho WD-Reset. 

Nếu "WD Reset" được kích hoạt, mô-tơ điều chỉnh khoảng cách 
làm việc sẽ tự động chuyển đến khoảng cách làm việc được lưu 
cho mỗi người dùng trong cài đặt người dùng khi "All Brakes" 
được nhả. 
Chức năng này bị hủy kích hoạt trong cấu hình mặc định của 
nhà máy.
	X Nhấp vào nút "WD reset" sẽ kích hoạt/hủy kích hoạt chức năng 

"WD Reset" và màu của nút chuyển thành xanh lá (được kích 
hoạt) / xám (được hủy kích hoạt). 
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9.3.4 Gán bàn đạp điều khiển  
(Footswitch 1 và Footswitch 2)

Tại đây, bạn có thể định cấu hình cài đặt riêng cho từng người dùng 
cho bàn đạp điều khiển tùy chọn của mình.

Tab "Footswitch 1" cho phép định cấu hình bàn đạp điều 
khiển được cài đặt sẵn bên trong. Tab "Footswtich 2" cho 
phép định cấu hình bàn đạp điều khiển được ghép nối với bộ 
thu được kết nối bên ngoài - xem phần 6.3 "Đầu cuối".

	X Đầu tiên chọn một Footswitch.
	X Trong trường lựa chọn bên phải, chọn bàn đạp điều khiển bạn 

đang sử dụng.
	X Bạn có thể cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu 

mũi tên.
	X Nhấn nút "Default".

Thiết lập mặc định sẽ gán cho bàn đạp điều khiển đã chọn.
	X Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt này nếu muốn. 

Nhấn nút "Clear All" để xóa lệnh gán cho tất cả núm bấm.

Định cấu hình các núm bấm riêng
	X Trong trường lựa chọn bên phải, chọn bàn đạp điều khiển bạn 

đang sử dụng.
	X Bạn có thể cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu 

mũi tên.
	X Trong trường chọn bên trái, chọn nhóm chức năng với các chức 

năng mong muốn.
	X Bạn có thể cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu 

mũi tên.
	X Chọn chức năng mong muốn.
	X Nhấp vào chú thích của núm bấm mong muốn để gán chức năng 

đã chọn cho nó. 

Tổng quan về các nhóm chức năng
Cấu hình có thể được chia thành các nhóm chức năng sau:
• Truyền động 
• Thêm
• Đèn
• XY (tùy chọn)
• Huỳnh quang (tùy chọn)

	X Bạn có thể thay đổi trạng thái của chức năng bằng chức năng 
"Toggle" (ví dụ: bật/tắt). Chức năng "Pulse" liên tục thay đổi 
một trạng thái (chẳng hạn như tăng độ sáng).
	X Để xóa lệnh gán mà bạn không muốn, hãy chọn phần tử "No 

Function" - có thể tìm thấy trong tất cả các nhóm chức năng - và 
gán nó cho núm bấm được đề cập.
	X Nếu chỉ đang tạo một cấu hình bàn đạp điều khiển cho một 

người dùng, chúng tôi đề xuất nên sao chép cấu hình đó vào đầu 
vào bàn đạp điều khiển thứ hai bằng cách nhấn "Duplicate".  
Điều này đảm bảo bàn đạp điều khiển hoạt động theo cách bạn 
muốn, bất kể đầu vào nào mà nó được cắm vào.
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9.3.5 Gán tay cầm  
(Tay cầm trái/tay cầm phải)

Trên hai màn hình gán tay cầm, bạn có thể chọn gán tối đa chín 
chức năng cho các tay cầm trái và phải. 

1

2

4

3

5

4

1

2

Chức năng "All Brakes" luôn được gán cho công tắc sau (4) 
cho cả hai tay cầm và không thể bị ghi đè hoặc xóa.

	X Trong trường chọn bên trái, chọn nhóm chức năng với các chức 
năng mong muốn.
	X Bạn có thể cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu 

mũi tên.
	X Chọn chức năng mong muốn.
	X Nhấp vào chú thích trống của núm bấm mong muốn để gán 

chức năng đã chọn cho nó. 
	X Công tắc bên trong (2) mà "Selected Brakes" được gán trước cho 

có thể được gán tự do theo yêu cầu.
	X Bạn cũng có thể gán một trong ba giá trị mặc định "X/Y", 

"FL800" hoặc "FL560" đầy đủ cho mỗi tay cầm.

Gán tay cầm mặc định XY
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9.3.6 Cài đặt Leica SpeedSpot

Leica SpeedSpot không hoạt động trong khi ở chế độ FL800.

SpeedSpot Function
	X Chọn một trong các tùy chọn sau: 

Active, Not active

SpeedSpot Trigger

Leica SpeedSpot có thể tự động bật tắt tùy thuộc vào các điều kiện 
sau:
• Focus   Chuyển động của mô-tơ điều chỉnh khoảng cách 

làm việc
• Brakes   Phanh được nhả
• XY (optional)  Chuyển động của mô-tơ điều chỉnh XY

SpeedSpot Delay

Để tắt Leica SpeedSpot, có thể cấu hình thời gian chờ từ 0 đến 10 
giây. 
Thời gian chờ mặc định là 5 giây. 
0 giây có nghĩa là chức năng được tắt ngay lập tức.

9.3.7 Cài đặt Leica FL560 cho M530 / Leica FL800 
ULT

Cài đặt FL560 / FL800 được mô tả trong hướng dẫn sử dụng liên 
quan.

• Đối với FL560, chỉ sử dụng đèn 1.
• Để có hiệu suất tối ưu, chúng tôi đề xuất nên đặt thời 

gian hoạt động là 150 giờ.

9.3.8 Cài đặt AutoFocus 

• AutoFocus là chức năng tùy chọn, có thể được đặt hàng 
bổ sung.

• AutoFocus không hoạt động trong khi ở chế độ FL800.

Trường màu xám nhỏ ở giữa thể hiện cửa sổ AutoFocus.

Kích thước
	X Điều chỉnh kích thước cửa sổ AutoFocus

Cài đặt khả thi:  10 % đến 100 %
Cài đặt mặc định:  25 %

Vị trí X / Vị trí Y (tùy chọn)
	X Điều chỉnh vị trí X và Y của cửa sổ AutoFocus

Cài đặt khả thi:  5% đến 100%
Cài đặt mặc định:   50% mỗi vị trí, sao cho cửa sổ AutoFo-

cus chính xác ở giữa

Chế độ AF (tùy chọn)
	X Chọn một trong các tùy chọn sau: 

Active, Not active

Phanh khởi động AF

Khi được kích hoạt, việc nhả phanh sẽ khởi động chức năng AutoFo-
cus. 

Lấy nét
• Khi được kích hoạt, vật kính được tự động đưa vào khoảng cách 

làm việc ở độ phóng đại tối đa.
• Khi bị hủy kích hoạt, vật kính được tự động đưa vào khoảng cách 

làm việc ở các mức cài đặt độ phóng đại hiện tại.

Chức năng AutoFocus có thể được vận hành thông qua bàn 
đạp điều khiển/tay cầm. Cài đặt AutoFocus là một phần của 
nhóm chức năng "Extra", xem trang 44.
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9.3.9 Phanh được chọn 

	X Sử dụng nút "Toggle" để kích hoạt/hủy kích hoạt phanh đã 
chọn.

– hoặc –
	X Kích hoạt kết hợp phanh mong muốn "Focus Lock" hoặc "XYZ 

Free" trên màn hình bảng điều khiển cảm ứng bằng cách nhấp 
nút liên quan. 

Nút cho kết hợp phanh được chọn trước sáng lên màu xanh lá.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ hỏng thiết bị.
	X Chỉ di chuyển kính hiển vi phẫu thuật khi tất cả phanh 

được nhả.

9.3.10 Lưu cài đặt người dùng
	X Nhấn nút "Default".
	X Chọn vị trí có sẵn trong danh sách người dùng mà bạn muốn lưu 

người dùng vào đó.

Nếu muốn, bạn có thể chỉnh sửa danh sách người dùng 
trước.

	X Nhập tên người dùng mong muốn bằng bàn phím.

	X Nhấp vào nút "Save" để lưu người dùng ở vị trí mong muốn dưới 
tên bạn đã nhập.
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9.4 Trình đơn - Trình đơn 
Maintenance

	X Nhấn nút Menu và chọn "Maintenance".

Trình đơn Maintenance hiển thị các màn hình sau:
• Lamp History
• Check Switches
• Microscope Settings
• Versions

9.4.1 Maintenance –> Lamp History
Trên màn hình này, bạn có thể xem và đặt lại giờ hoạt động của đèn 
1 và đèn 2.

Bất cứ khi nào thay bóng đèn, đặt lại đồng hồ giờ của bóng 
đèn về 0 bằng cách nhấp đúp vào nút "Reset".
Một cửa sổ hộp thoại sẽ thông báo khi đèn xenon mất độ 
sáng và không còn đủ sáng.

9.4.2 Maintenance –> Check Switches
Trên màn hình này, bạn có thể kiểm tra các tay cầm và bàn đạp điều 
khiển tùy chọn.

Trường chọn trên cùng bên phải
Trong trường này, bạn có thể chọn kết nối bạn đang sử dụng hoặc 
tay cầm mong muốn.
	X Cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu mũi tên để 

chọn kết nối.

Trường chọn dưới cùng bên phải
Trong trường này, bạn có thể chọn bàn đạp điều khiển cần kiểm tra.
	X Cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu mũi tên để 

chọn bàn đạp điều khiển.
	X Nhấn lần lượt tất cả các núm bấm của bàn đạp điều khiển hoặc 

tay cầm cần kiểm tra.
Nếu núm bấm đã nhấn hoạt động bình thường, chấm xanh lá sẽ 
xuất hiện trên núm bấm trên màn hình. Chú thích "Tested" sẽ 
xuất hiện trong trường chú thích của núm bấm.
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9.4.3 Maintenance –> Microscope Settings
Trên màn hình này, bạn có thể cấu hình cho các phụ kiện đang sử 
dụng.
Điều này đảm bảo độ phóng đại chính xác được hiển thị trên màn 
hình trình đơn "Main" .

Chọn Ống cho bác sĩ phẫu thuật
Trong trường này, bạn có thể nhập ống hai mắt đang được bác sĩ 
phẫu thuật sử dụng.
	X Cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu mũi tên.

Chọn Thị kính
Trong trường này, bạn có thể chọn độ phóng đại của thị kính đang 
được bác sĩ phẫu thuật sử dụng.
	X Cuộn tới lui trong danh sách bằng cách nhấp vào đầu mũi tên.

Nếu bạn không thực hiện lựa chọn, độ phóng đại sẽ được 
tính cho thiết bị tiêu chuẩn: 
ống hai mắt 30°–150° và thị kính có độ phóng đại 10 .

9.5 Trình đơn – "How to..." 

Màn hình này hiển thị hướng dẫn sử dụng để vận hành kính hiển vi 
phẫu thuật dưới dạng ngắn gọn.

	X Nhấn nút cho chủ đề mong muốn.
Thông tin chi tiết "How to ..." được hiển thị.

Nút "Help"  trong thanh trình đơn tĩnh luôn tạo quyền 
truy cập vào màn hình "How To...".

9.6 Trình đơn – "Service"

Vùng này được bảo vệ bằng mật khẩu.

Trước khi bắt đầu trình đơn bảo dưỡng, hãy kết thúc quy 
trình ghi trên hệ thống ghi chép tài liệu. Nếu không, dữ liệu 
có thể bị mất.
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10 Phụ kiện và tùy chọn
Một loạt các phụ kiện giúp kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO đáp 
ứng các yêu cầu của công việc đang tiến hành. Đại diện Leica luôn 
sẵn sàng giúp bạn chọn các phụ kiện thích hợp.

Hình ảnh Thiết bị và phụ kiện

   Kính bảo hộ

Ống hai mắt độ lệch 0° - 180°, T, Loại II

Ống hai mắt độ lệch 30° - 150°, T, Loại II L

Ống hai mắt nghiêng, T, loại II

Ống hai mắt thẳng, T, loại II

Ống hai mắt nghiêng 45°, loại II

   

Thị kính 10×

Thị kính 12.5×

Thị kính 8.3×

Bộ phóng đại

Phụ kiện âm thanh nổi cho người quan sát thứ hai

Bộ điều hợp video (RVA, MVA)

Leica HD C100, cho IVA530

Bàn đạp điều khiển

• Bàn đạp điều khiển không dây Leica, 14 chức năng, loại B
• Bàn đạp điều khiển không dây Leica, 12 chức năng, loại B

Hệ thống ghi
• Phát ra 4K500

Hệ thống camera
• Hệ thống camera HD C100 Leica

Màn hình
• Màn hình FSN 24" 
• Màn hình FSN 27" 

Phụ kiện khác
• Leica AutoFocus
• Leica FL800 ULT
• Leica FL560
• Khớp nối XY
• Máy thao tác tia laser Lumenis AcuSpot 712L và AcuBlade kỹ 

thuật số (tùy chọn)

Khả năng thao tác sẽ giảm khi sử dụng các phụ kiện laser.

Drap

Nhà cung 
cấp

Mã mặt 
hàng

Mặt chính 
trước

Hỗ trợ sau Hỗ trợ trái Hỗ trợ 
phải

Mikrotek 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Phar-
maSept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Nên sử dụng kính bảo hộ Leica 10446058 (để tránh phản xạ 
và ảnh nổi ba chiều).

Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn sử dụng liên 
quan.
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11 Bảo dưỡng và bảo trì
11.1 Hướng dẫn bảo trì
• Đặt tấm che bụi lên trên thiết bị đồng thời ngắt nguồn.
• Bảo quản phụ kiện ở nơi không có bụi khi không sử dụng.
• Loại bỏ bụi bằng bơm cao su khí nén và bàn chải mềm.
• Vệ sinh vật kính và thị kính bằng vải làm sạch quang học đặc 

biệt và cồn nguyên chất.
• Bảo vệ kính hiển vi phẫu thuật không bị ẩm ướt, hơi nước, axit, 

kiềm và các chất ăn mòn. 
Không để hóa chất gần thiết bị.

• Bảo vệ kính hiển vi phẫu thuật không bị xử lý không đúng cách. 
Lắp các ổ cắm thiết bị khác hoặc tháo hệ thống quang học và 
các bộ phận cơ khí chỉ khi được hướng dẫn rõ ràng trong hướng 
dẫn sử dụng này.

• Bảo vệ kính hiển vi phẫu thuật không bị dính dầu mỡ. 
Không tra dầu hoặc mỡ cho mặt dẫn hướng hoặc các bộ phận cơ 
khí.

• Loại bỏ các mảnh vụn thô bằng vải ẩm dùng một lần.
• Để khử trùng kính hiển vi phẫu thuật, sử dụng các hợp chất từ   

nhóm chất khử trùng bề mặt dựa trên các thành phần hoạt tính 
sau:
• anđehit, 
• cồn, 
• hợp chất amoni bậc bốn. 

Do khả năng gây hỏng vật liệu, không sử dụng sản phẩm 
dựa trên
• hợp chất tách halogen, 
• axit hữu cơ mạnh, 
• hợp chất tách oxy.
	X Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc khử trùng.

Bạn nên ký kết hợp đồng dịch vụ với Bộ phận dịch vụ của 
Leica.

11.2 Vệ sinh bảng điều khiển cảm ứng
	X Trước khi vệ sinh bảng điều khiển cảm ứng, tắt PROVIDO và ngắt 

kết nối với nguồn điện. 
	X Sử dụng miếng vải mềm, không có xơ để vệ sinh bảng điều 

khiển cảm ứng.
	X Không sử dụng dung dịch tẩy rửa trực tiếp cho bảng điều khiển 

cảm ứng; thay vào đó, sử dụng nó vào vải làm sạch.
	X Sử dụng dung dịch tẩy rửa cho gương/kính mắt có trên thị 

trường hoặc dung dịch tẩy rửa cho nhựa để vệ sinh bảng điều 
khiển cảm ứng. 
	X Không ấn vào bảng điều khiển cảm ứng trong khi vệ sinh.

Bạn nên ký kết hợp đồng dịch vụ với Bộ phận dịch vụ của 
Leica.

THẬN TRỌNG

Hỏng bảng điều khiển cảm ứng.
	X Chỉ sử dụng ngón tay để thao tác bảng điều khiển cảm 

ứng. 
Không được sử dụng các vật cứng, sắc hoặc nhọn bằng 
gỗ, kim loại hoặc nhựa.
	X Không được vệ sinh bảng điều khiển cảm ứng bằng 

dung dịch tẩy rửa có chứa chất mài mòn. Các chất này có 
thể làm trầy xước bề mặt và làm cho nó trở nên mờ.

11.3 Bảo trì
PROVIDO thường không yêu cầu bảo trì. Để đảm bảo thiết bị luôn 
hoạt động an toàn và tin cậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên thận 
trọng khi liên hệ với tổ chức dịch vụ chuyên trách.
Bạn có thể sắp xếp kiểm tra định kỳ hoặc, nếu thích hợp, ký kết hợp 
đồng bảo trì với họ.

• Bạn nên ký kết hợp đồng dịch vụ với Bộ phận dịch vụ của 
Leica.

• Chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng để bảo dưỡng.
• Sau 18 tháng, bạn sẽ được nhắc nhở đến hạn kiểm tra 

khi bật kính hiển vi.

	X Nhấn nút "Confirm".
Cửa sổ hộp thoại đóng.
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11.4 Thay bóng đèn

Đèn LED chỉ có thể được thay bởi nhân viên bảo dưỡng phía 
Leica.
	X Trước khi thay đèn, ngắt kết nối kính hiển vi phẫu thuật 

khỏi nguồn điện.

11.4.1 Hệ thống không có hệ thống ghi chép tài liệu
	X Mở cửa tiếp cận (2) cho chụp đèn bằng cách tháo núm (1).

�

�

THẬN TRỌNG

Nguy cơ bỏng da. Chụp đèn trở nên rất nóng.
	X Kiểm tra đảm bảo nắp đã nguội trước khi thay đèn.
	X Không chạm vào chụp đèn đang nóng.

	X Tháo chụp đèn không hoạt động (3 hoặc 4) và lắp chụp đèn mới 
(có bán từ Leica Microsystems).

�

�

�

	X Đóng cửa tiếp cận.
	X Bật thiết bị phẫu thuật.

Thực hiện thử đèn cho cả hai đèn.
	X Đặt đồng hồ giờ của đèn tương ứng về 0 ("Maintenance –> 

Lamp History" trên trang 48).

PROVIDO có đèn LED là đèn 2

5

	X Nhờ nhân viên bảo dưỡng phía Leica đèn LED (5) không hoạt 
động.

11.4.2 Hệ thống có hệ thống ghi chép tài liệu (tùy 
chọn)

	X Tháo vít (1).
	X Đẩy ngăn hệ thống ghi chép tài liệu (2) 90° sang bên trái.
	X Tham khảo phần 11.4.1để thay bóng đèn.
	X Đẩy ngăn hệ thống ghi chép tài liệu về vị trí ban đầu và siết chặt 

vít (1).
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11.5 Công tắc ngắt mạch

�

Công tắc ngắt mạch theo mặc định luôn được nhấn.
	X Nhấn công tắc ngắt mạch (1) nếu hệ thống bị ngắt điện.

11.6 Lưu ý về tái chế các sản phẩm có 
thể khử trùng lại

11.6.1 Tổng quát
Sản phẩm
Các sản phẩm có thể tái sử dụng do Leica Microsystems (Schweiz) 
AG cung cấp, chẳng hạn núm xoay, kính bảo vệ vật kính và nắp 
chụp.

Giới hạn xử lý lại:
Đối với các thiết bị y khoa được sử dụng trên bệnh nhân mắc bệnh 
xơ cứng giả co cứng Creutzfeldt Jacob Disease (CJD) hoặc nghi ngờ 
bị CJD hoặc CJD biến chứng, các yêu cầu theo quy định địa phương 
phải được tuân thủ. Thông thường các sản phẩm có thể khử trùng 
lại được sử dụng trên nhóm bệnh nhân này cần được đem đốt loại 
bỏ không gây nguy hiểm.

An toàn lao động và bảo vệ sức khỏe
Cần đặc biệt lưu ý đến an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho 
người phụ trách điều chế sản phẩm bị nhiễm bẩn. Các quy định hiện 
hành về vệ sinh bệnh viện và phòng ngừa nhiễm trùng phải được 
tuân thủ trong quá trình điều chế, vệ sinh và khử trùng sản phẩm.

Giới hạn xử lý lại
Tái xử lý thường xuyên có ít ảnh hưởng đến các sản phẩm này. Kết 
thúc vòng đời sản phẩm thường được xác định bởi độ mài mòn, hao 
mòn và hư hỏng khi sử dụng.

11.6.2 Hướng dẫn
Nơi làm việc
	X Loại bỏ nhiễm bẩn bề mặt bằng vải/khăn giấy dùng một lần. 

Bảo quản và vận chuyển
• Không có yêu cầu đặc biệt.
• Bạn nên thực hiện tái xử lý sản phẩm ngay sau khi sử dụng sản 

phẩm.

Chuẩn bị vệ sinh
	X Lấy sản phẩm ra khỏi kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO.

Vệ sinh: thủ công
• Thiết bị: nước chảy, chất tẩy rửa, cồn, vải sợi nhỏ

Quy trình:
	X  Rửa sạch nhiễm bẩn bề mặt ra khỏi sản phẩm (nhiệt độ 

< 40 °C). Sử dụng một số dung dịch tẩy rửa tùy thuộc vào mức 
độ nhiễm bẩn.
	X Cũng có thể sử dụng cồn để vệ sinh thiết bị quang học nếu bị 

nhiễm bẩn nặng như có dấu vân tay, vệt mỡ...
	X Lau khô sản phẩm, trừ các bộ phận quang học, bằng vải/khăn 

giấy dùng một lần. Lau khô bề mặt quang học bằng vải sợi nhỏ.

Vệ sinh: tự động
• Thiết bị: vệ sinh/khử trùng thiết bị

Không được vệ sinh sản phẩm với các bộ phận quang học trong 
thiết bị vệ sinh/khử trùng. Ngoài ra, không được vệ sinh các bộ phận 
quang học trong bể siêu âm để tránh hư hỏng.

Khử trùng
Có thể sử dụng dung dịch khử trùng cồn "Mikrozid, Liquid" theo các 
hướng dẫn ghi trên nhãn.
Xin lưu ý rằng sau khi khử trùng, bề mặt quang học phải được rửa 
kỹ bằng nước uống sạch, tiếp theo là nước khử khoáng sạch. Các sản 
phẩm phải được sấy khô kỹ trước khi khử trùng tiếp theo.

Bảo trì
Không có yêu cầu đặc biệt.

Điều khiển và kiểm tra chức năng
Kiểm tra tình trạng lắp vào của các núm xoay và tay cầm.

Đóng gói
Riêng: Có thể sử dụng túi PE tiêu chuẩn. Túi phải đủ lớn cho sản 
phẩm để bao đóng không bị căng.

Khử trùng
Xem bảng Khử trùng trên trang 54.
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Bảo quản
Không có yêu cầu đặc biệt.

Thông tin thêm
Không có

Thông tin liên hệ của nhà sản xuất
Địa chỉ của đại lý tại địa phương
Leica Microsystems (Schweiz) AG đã xác minh rằng các hướng dẫn nói trên cho điều chế sản phẩm phù hợp để tái sử dụng. Người xử lý chịu 
trách nhiệm tái xử lý thiết bị, vật liệu và nhân sự và để đạt được kết quả mong muốn trong quá trình tái chế. Nói chung, điều này yêu cầu 
xác nhận và giám sát thường xuyên quy trình. Mọi sai khác so với hướng dẫn được cung cấp cũng nên được kiểm tra cẩn thận bởi người xử lý 
để xác định mức độ hiệu quả và hậu quả gây thiệt hại.

11.6.3 Bảng khử trùng
Bảng dưới đây cung cấp tổng quan về các bộ phận có thể khử trùng có sẵn cho kính hiển vi phẫu thuật của Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Bộ phận Y khoa.

Phương pháp khử trùng cho phép Sản phẩm

Mã mặt 
hàng

Chỉ định Nồi hấp hơi nước 
134 °C,  

t > 10 phút.

Ethylene 
oxide tối đa 

60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530 M720

10180591 Tay cầm có giá kẹp  –  – –   – – –

10428328 Núm xoay, ống hai mắt T  – – –  –    

10384656 Núm xoay, trong suốt  –  –   – – – –

10443792 Phần nối thêm cần gạt  – – – –   – – –

10446058 Kính bảo hộ, kính đa tròng    – – – –   –

10448439 Kính bảo hộ   – – – –  – – 

10448440 Nắp, có thể tiệt trùng  – –  – – – – – –

10448431 Vật kính bảo hộ     – – – – – –

10448296 Vật kính bảo hộ,  
phụ tùng (gói 10 chi tiết)

  – – – –  – – 

10448280 Vật kính bảo hộ, đủ bộ, có thể 
tiệt trùng

  – – – –  – – 

10448581 Nắp, có thể tiệt trùng cho 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Nắp, có thể tiệt trùng  –   – –  – – –

10429792 Ống lồng cho bộ chiếu sáng khe  –  – – – – – – –

1)    Thiết bị y khoa này đáp ứng các yêu cầu vô trùng đã được xác nhận của các Hệ thống STERRAD®100S / STERRAD® 100NX™ / STERRAD®50 / 
STERRAD®200. Vui lòng làm theo hướng dẫn để sử dụng Hướng dẫn sử dụng hệ thống STERRAD® trước khi khử trùng các thiết bị trong hệ 
thống STERRAD®.
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12 Thải bỏ
Phải tuân thủ luật pháp hiện hành của quốc gia sở tại để thải bỏ sản phẩm, với sự tham gia của các công ty thải bỏ liên quan. Bao bì thiết bị 
cần được tái chế.

13 Phải làm gì nếu ...?
Nếu thiết bị của bạn bị hỏng hóc không được mô tả trong 
đây, vui lòng liên hệ với đại diện Leica.

13.1 Hỏng hóc
Hỏng hóc Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Kính hiển vi nghiêng khi nhấn nút 
"All Brakes ".

Hệ thống cánh tay không cân chỉnh 
chính xác.

	X Cân chỉnh xe nâng dịch chuyển kính hiển vi (xem trang 
13).

Kính hiển vi không di chuyển hoặc chỉ di 
chuyển khi dùng lực tác động lớn.

Dây cáp bị rối. 	X Đặt lại dây cáp bị ảnh hưởng.

PROVIDO bị khóa. 	X Nhả cấu khóa (xem trang 23).

Chức năng không thể được kích hoạt bằng 
bàn đạp điều khiển hoặc các núm điều 
khiển trên tay cầm.

Đầu nối cáp bị lỏng. 	X Kiểm tra đầu nối bàn đạp điều khiển.

Đã nhập lệnh gán sai ở bộ điều khiển. 	X Thay đổi lệnh gán bằng cách sử dụng bộ điều khiển.

Không có ánh sáng trong kính hiển vi. Dây dẫn ánh sáng sợi quang đã bị ngắt. 	X Kiểm tra nối điện của dây dẫn ánh sáng sợi quang.

Đèn chiếu sáng chính và/hoặc chiếu sáng 
phụ không hoạt động.

	X Chuyển sang đèn chiếu sáng khác (xem trang 34).

Cường độ chiếu sáng không đủ. Cáp sợi quang không đúng vị trí. 	X Kiểm tra nối điện cáp sợi quang.

Hết thời gian sử dụng đèn. 	X Kiểm tra thời gian sử dụng đèn và thay bóng, nếu cần.

Hỗ trợ sau/hỗ trợ bên không có ánh sáng. Lựa chọn các hỗ trợ không chính xác. 	X Kiểm tra lựa chọn các hỗ trợ (xem trang 27).

Hỗ trợ bên trái/phải không có ánh sáng. Lựa chọn hỗ trợ không chính xác. 	X Kiểm tra lựa chọn hỗ trợ (xem trang 27).

Hình ảnh vẫn không được chỉnh tiêu cự. Thị kính không được lắp đúng cách. 	X Vặn thị kính vào hết cỡ.

Độ đi-ốp không được đặt chính xác. 	X Thực hiện điều chỉnh độ đi-ốp chính xác theo hướng dẫn 
(xem trang 26).

AutoFocus không hoạt động đúng. 	X Kiểm tra cài đặt AutoFocus (xem trang 46).

Kính hiển vi hoặc hệ thống cánh tay di 
chuyển lên/xuống hoặc xoay không kiểm 
soát.

Hệ thống cánh tay không được cân chỉnh 
chính xác.

	X Cân chỉnh PROVIDO (xem trang 13).

Cáp không được đặt đúng hoặc bị trượt ra 
khỏi vị trí và tác động lên hệ thống thiết bị 
(có thể là cáp video phụ).

	X Đặt cáp theo hướng dẫn lắp đặt và thực hiện giảm căng 
cho dây.

PROVIDO đã được cân chỉnh trong trạng 
thái bị khóa.

	X Nhả cấu khóa (xem trang 23) và cân chỉnh PROVIDO 
(xem trang  13).

Kính hiển vi và xe nâng dịch chuyển kính 
hiển vi chỉ có thể được di chuyển khi dùng 
lực tác động lớn hoặc sẽ không di chuyển.

Chưa hoàn tất cân chỉnh. 	X Đảm bảo vị trí B đã được chiếm giữ (xem trang 13).
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Hỏng hóc Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Không thể điều chỉnh độ phóng đại bằng 
điện.

Hỏng mô-tơ điều chỉnh độ phóng đại. 	X Nhấn núm xoay điều chỉnh độ phóng đại.
	X Đặt độ phóng đại bằng cách xoay (xem trang 35).

Không thể di chuyển XY tại một trong hai 
tay cầm.

Không có chuyển động XY được cấu hình 
cho tay cầm trong bộ điều khiển.

	X Đặt cần điều khiển cho chuyển động XY (xem trang 
45).

Kính hiển vi chưa được cân chỉnh chính 
xác trong trục B.

Phụ kiện đã lắp đặt không quay về được 
vị trí làm việc khi cân chỉnh trục B.

	X Cân chỉnh lại trục B. 
	X Đảm bảo phụ kiện quay về được vị trí làm việc khi cân 

chỉnh trục B (xem trang 13).

Không thể di chuyển hệ thống cánh tay. Hệ thống cánh tay bị khóa tại vị trí. 	X Nhả cấu khóa (xem trang 23).

Chân máy của PROVIDO di chuyển. Chân phanh không được sử dụng. 	X Sửa chân phanh tại chỗ (xem trang 23).

Phạm vi chuyển động của PROVIDO bị giới 
hạn (xoay, nghiêng, quay, chuyển động 
XY).

Cáp đặt quá căng. 	X Đặt lại cáp (xem hướng dẫn lắp ráp PROVIDO).

Drap quá căng. 	X Nới drap ra một ít.

Camera ghi hình không được lắp đúng và 
chạm vào hệ thống cánh tay.

	X Lắp đặt đúng cho camera ghi hình.

PROVIDO không được cân chỉnh chính xác. Vị trí của phụ kiện thay đổi sau khi cân 
chỉnh.

	X Cân chỉnh PROVIDO (xem trang 13).

PROVIDO không thể được cân chỉnh. PROVIDO được cân chỉnh ở vị trí di 
chuyển.

	X Đưa PROVIDO ra khỏi vị trí di chuyển và cân chỉnh nó.

Iris không theo độ phóng đại. AutoIris ở chế độ ghi đè. 	X Nhấn nút đặt lại AutoIris.

Khoảng cách làm việc không di chuyển. Truyền động khẩn cấp của khoảng cách 
làm việc bị chặn bởi drap.

	X Nhả truyền động khẩn cấp của khoảng cách làm việc.

Khoảng cách làm việc trên kính hiển vi 
không điều chỉnh được.

Leica FocusLock được kích hoạt. 	X Kiểm tra cài đặt Leica FocusLock. 
Ngoại lệ: Bạn đang làm việc với máy vi thao tác tia laser mà 
chức năng này đã được lập trình vì lý do an toàn.

Hình ảnh xuất hiện bóng mờ qua kính 
hiển vi ở các mép và trường chiếu sáng 
nằm ngoài trường nhìn.

Phụ kiện không được lắp đặt chính xác. 	X Lắp đặt phụ kiện chính xác trong các giá đỡ (xem trang 
24).

13.2 Phụ kiện ghi chép tài liệu không hoạt động
Hỏng hóc Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Hình ảnh video không được chỉnh tiêu cự. Kính hiển vi hoặc Bộ điều hợp video không được 
chỉnh tiêu cự chính xác.

	X Chỉnh tiêu cự chính xác, sử dụng ô vạch nếu 
cần.
	X Thực hiện điều chỉnh độ đi-ốp chính xác 

theo hướng dẫn.
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13.3 Thông báo lỗi trên bộ điều khiển
Khi bộ điều khiển phát hiện lỗi, nút "Check" màu vàng sáng lên.
	X Nhấn nút "Check".

Danh sách với thông báo lỗi được hiển thị.
	X Để xác nhận thông báo, chọn thông báo và nhấn nút "Confirm".

Khi không có thông báo lỗi đang chờ xử lý, nút "Check" màu vàng sẽ biến mất.

Thông báo Nguyên nhân Biện pháp khắc phục

Luxmeter, no calibration data available Lux kế có thể không được hiệu chuẩn. 	X Liên hệ với đại diện Leica.

Lamp1 overtemperature Lỗ thông hơi có thể bị tắc/nghẽn. 	X Loại bỏ bất kỳ tắc nghẽn khỏi lỗ thông hơi.

Lamp2 overtemperature Lỗ thông hơi có thể bị tắc/nghẽn. 	X Loại bỏ bất kỳ tắc nghẽn khỏi lỗ thông hơi.

Lamp1 fan defective Quạt đèn 1 không hoạt động. 	X Liên hệ với đại diện Leica.

Lamp2 fan defective Quạt đèn 2 không hoạt động. 	X Liên hệ với đại diện Leica.

Lamp door is open Cửa tiếp cận của thiết bị chiếu sáng không đóng. 
Nút ấn bật/tắt chiếu sáng nhấp nháy.

	X Đóng cửa tiếp cận của thiết bị chiếu sáng và khóa 
lại bằng núm cửa.

Lamp1 defective Đèn 1 không hoạt động. 	X Sau khi hoạt động, thay đèn 1.

Lamp2 defective Đèn 2 không hoạt động. 	X Sau khi hoạt động, thay đèn 2.

Exhaust fan defective Quạt hút không hoạt động. 	X Liên hệ với đại diện Leica.

Overtemperature in tower base Lỗ thông hơi có thể bị tắc/nghẽn. 	X Loại bỏ bất kỳ tắc nghẽn khỏi lỗ thông hơi.

No lamp selected Công tắc chọn đèn ở vị trí trung gian. 	X Di chuyển núm đến vị trí hợp lệ.

Optics carrier not found • Nối cáp bị lỏng.
• Cáp bị hỏng.
• Bộ điều khiển không hoạt động.

	X Liên hệ với đại diện Leica.

CAN-handle left not found • Nối cáp bị lỏng.
• Cáp bị hỏng.
• Bộ điều khiển không hoạt động.

	X Liên hệ với đại diện Leica.

CAN-handle right not found • Nối cáp bị lỏng.
• Cáp bị hỏng.
• Bộ điều khiển không hoạt động.

	X Liên hệ với đại diện Leica.

Autofocus not found • Nối cáp bị lỏng.
• Cáp bị hỏng.
• Bộ điều khiển không hoạt động.

	X Liên hệ với đại diện Leica.

Camera control unit not found Camera có thể chưa được bật. 	X Bật camera. 
Liên hệ với Đại diện Leica nếu lỗi vẫn còn.

Luxmeter defective error Đi-ốp quang trong giá đỡ quang học có thể không 
hoạt động hoặc dây dẫn ánh sáng chưa được cắm 
vào.

	X Cắm dây dẫn ánh sáng vào đúng cách hoặc liên 
hệ với Đại diện Leica nếu lỗi vẫn còn.
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14 Thông số kỹ thuật
14.1 Thông số điện
Kết nối nguồn cho 
PROVIDO

800 VA 50/60 Hz
100–240 V~ 50/60 Hz

Cấp bảo vệ Cấp 1

14.2 Leica M530
14.2.1 Các tính năng của kính hiển vi

Độ phóng đại Thu phóng 6:1, có gắn mô-tơ

Vật kính / khoảng 
cách làm việc

225–600 mm, kính đa tròng có gắn mô-tơ, có thể 
điều chỉnh liên tục; tùy chọn điều chỉnh thủ công

Thị kính Thị kính trường rộng cho người đeo kính 
điều chỉnh độ đi-ốp 8.3×, 10× và 12.5× 
thiết lập độ đi-ốp ±5; 
mắt ngắm có thể điều chỉnh

Chiếu sáng Hệ thống chiếu sáng được phát triển đặc biệt dành 
riêng cho các ứng dụng vi phẫu;  
Đường kính trường chiếu sáng thay đổi liên tục với 
phân bố ánh sáng Gauss. 
Độ sáng liên tục điều chỉnh được ở nhiệt độ màu 
không đổi

AutoIris Đường kính trường chiếu sáng được tự động tích 
hợp sẵn đồng bộ thu phóng,  
với tính năng ghi đè và đặt lại thủ công

Đèn chiếu sáng 
chính

Đèn xenon công suất cao 300W, thông qua cáp sợi 
quang

Đèn dự phòng Đèn LED 75W hoặc đèn hồ quang xenon 300W với 
bộ phận cao áp điện dự phòng 

BrightCare Plus Chức năng an toàn thông qua giới hạn theo 
khoảng cách làm việc của độ sáng,
được điều khiển bởi lux kế tích hợp sẵn

SpeedSpot Hỗ trợ chỉnh tiêu cự laser cho đặt vị trí kính hiển vi 
nhanh và chính xác
Laser Cấp 2 
Bước sóng  635 nm
Công suất quang <1 mW

Tinh chỉnh tiêu cự Có sẵn cho hỗ trợ bên sau

Bộ phóng đại 1.4×

Cảm biến IR Cho điều khiển từ xa Leica HD C100

14.2.2 Thông số quang học

Độ phóng đại thu 
phóng
ống hai mắt có khoảng 
cách tiêu cự f162.66

Khoảng cách làm việc

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Thị kính 8.3×
min. 1.60 114.5 0.80 230.4

max. 9.6 19.1 4.8 38.4

Thị kính 10×
min. 1.92 109.3 0.96 219.9

max. 11.5 18.2 5.7 36.7

Thị kính 12.5×
min. 2.40 88.5 1.19 178.0

max. 14.4 14.7 7.2 29.7

Độ phóng đại thu 
phóng
ống hai mắt có khoảng 
cách tiêu cự f170.0

Khoảng cách làm việc

225 mm 600 mm

Mtot FoV [mm] Mtot FoV [mm]

Thị kính 8.3×
min. 1.68 109.4 0.83 220.2

max. 10.1 18.2 5.0 36.7

Thị kính 10×
min. 2.01 104.4 1.0 210.2

max. 12.1 17.4 6.0 35.0

Thị kính 12.5×
min. 2.51 84.5 1.25 170.1

max. 15.1 14.1 7.5 28.35

Mtot  Tổng độ phóng đại
FoV Trường nhìn

Giá trị trên gồm dung sai ±5 %

Ống hai mắt Khoảng cách 
tiêu cự

Mã mặt hàng

Loại A f162.66 10448088

Loại B f170.0 10446797
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14.2.3 Tùy chọn lựa chọn
Leica M530 với Tấm đỉnh

Tấm đỉnh Chế độ xem âm thanh nổi đầy cho bác sĩ phẫu 
thuật chính và hỗ trợ sau
Chế độ xem bán âm thanh nổi cho một hỗ trợ bên 
hoặc trái hoặc phải
Tùy chọn: Giao diện khung chữ C cho camera

Leica M530 với IVA530

IVA530 Chế độ xem âm thanh nổi đầy cho bác sĩ phẫu 
thuật chính
Chế độ xem bán âm thanh nổi cho một hỗ trợ bên 
hoặc trái hoặc phải
Giao diện khung chữ C cho camera

Leica M530 với ULT530

ULT530 Chế độ xem âm thanh nổi đầy cho bác sĩ phẫu 
thuật chính và hỗ trợ sau
Chế độ xem bán âm thanh nổi cho một hỗ trợ bên 
hoặc trái hoặc phải
Tùy chọn: Tích hợp camera HD (Leica HD C100)

Leica FL800 ULT ULT với chức năng Leica FL800

Leica FL560 cho 
M530

Mô-đun bộ lọc quan sát Leica FL560

14.2.4 Giá đỡ quang học Leica M530

Xoay quang học ± 270°

Độ nghiêng bên 45° sang trái / 45° sang phải

Độ nghiêng dốc –30° / +95°

Cân chỉnh Trục A, B và C, mỗi trục có thể được chỉnh sửa bằng 
tay

Phanh 1 phanh cho trục A/B
1 phanh cho trục C

Đèn báo Đèn LED cho trạng thái chế độ Huỳnh quang
Đèn LED cho trạng thái ghi hình Huỳnh quang

Cảm biến IR để điều khiển từ xa camera ngoài Leica HD C100

Leica M530 với IVA530

Bộ điều hợp video 
tích hợp

cho phụ kiện của camera ghi hình khung chữ C 
ngoài, ưu tiên với kích thước cảm biến 1/3"

FusionOptics cho độ sâu trường tăng 
cho bác sĩ phẫu thuật chính

Bộ điều hợp xoay 
360° tích hợp

cho ống hai mắt của bác sĩ phẫu thuật chính

Hỗ trợ bên Có thể lựa chọn, trái hoặc phải

Phân bố ánh sáng 67 % cho bác sĩ phẫu thuật
23 % cho hỗ trợ bên
10 % cho cổng khung chữ C

Leica M530 với ULT530

Camera tích hợp cho 
ánh sáng có thể nhìn 
thấy

Leica HD C100 tích hợp 1/3" CCD (tùy chọn)

FusionOptics cho độ sâu trường tăng 
cho bác sĩ phẫu thuật chính và hỗ trợ sau

Tinh chỉnh tiêu cự 
thủ công

cho hỗ trợ sau, ±5 Dpt

Bộ điều hợp xoay 
360° tích hợp

cho ống hai mắt của bác sĩ phẫu thuật chính và hỗ 
trợ sau

Phân bố ánh sáng 50 % cho bác sĩ phẫu thuật chính
có thể chuyển giữa các hỗ trợ:
hoặc 15% cho hỗ trợ bên
hoặc 30% cho hỗ trợ sau

Kích thước hình ảnh camera đối với trường nhìn

•  Camera cho ánh 
sáng có thể nhìn 
thấy

Cỡ ảnh camera

Trường nhìn

Trường nhìn

Hình này hiển thị kích thước hình ảnh camera đối với trường 
nhìn cho camera ghi hình trực quan. Xin lưu ý rằng trường 
nhìn không được bao phủ đầy đủ bởi hệ thống ghi chép tài 
liệu.

Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn sử dụng liên 
quan.
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14.3 Bệ sàn PROVIDO
Loại Bệ sàn có 6 phanh điện từ

Chân đế 700 × 700mm với bốn bánh xe quay 360° có đường 
kính 126mm mỗi bánh và phanh tích hợp

Cân chỉnh Cân chỉnh thủ công tại xe nâng dịch chuyển kính hiển 
vi và tại cánh tay xoay

Bộ điều khiển bệ 
sàn

Điều khiển điện tử hiện đại nhất cho kiểm soát liên 
tục tất cả các chức năng của mô-tơ và cường độ chiếu 
sáng.  
Tích hợp chức năng an toàn BrightCare Plus để hạn 
chế độ sáng tùy thuộc vào khoảng cách làm việc. 
Lựa chọn trình đơn dựa trên phần mềm duy nhất cho 
cấu hình theo người dùng, có tích hợp chẩn đoán tự 
động điện tử và hỗ trợ người dùng. 

Chân máy của bộ 
điều khiển

Núm bấm cứng không theo phần mềm để chỉnh chiếu 
sáng. 
Đèn báo cho chiếu sáng Chính/dự phòng và chế độ 
Huỳnh quang. 
Kiến   trúc mở cho phát triển phần mềm trong tương 
lai.

Nguồn sáng Đèn hồ quang Xenon đơn là đèn chiếu sáng chính với 
đèn LED làm đèn dự phòng.
Hệ thống chiếu sáng đèn hồ quang kép Xenon (tùy 
chọn).

Các bộ phận điều 
khiển

Tay cầm pistol với 10 chức năng cho độ phóng đại, 
khoảng cách làm việc, nút "All Brakes" nhả 6 phanh, 
núm bên nhả các kết hợp phanh được chọn, độ 
nghiêng bên có gắn mô-tơ (XY). Tất cả nút khác ngoài 
nút "All Brakes" đều có thể được gán tự do. 
Bàn đạp điều khiển.

Ghi chép tài liệu 
tích hợp

Được chuẩn bị cho tích hợp hệ thống camera ghi hình 
và hệ thống ghi kỹ thuật số.  
Kiến trúc mở

Giắc nối Nhiều giắc nối tích hợp sẵn cho Video và truyền dữ 
liệu điều khiển. Nguồn cấp điện bên trong 12VDC, 24 
VDC và đầu cuối AC

Giá đỡ màn hình Cánh tay linh hoạt dài 610mm xoay 180° và độ 
nghiêng để đỡ màn hình video tùy chọn

Chất liệu Tất cả kết cấu kim loại rắn

Hệ thống sơn phủ 
bề mặt

Phủ sơn kháng khuẩn

Chiều cao tối 
thiểu

Ở vị trí đỗ: 1975 mm

Phạm vi cánh dầm Tối đa 1487 mm

Tải Tối đa 8,5 kg từ mặt phân cách vòng chập lại kính hiển 
vi

Trọng lượng Xấp xỉ 350 kg không tải

14.4 Điều kiện môi trường xung quanh
Sử dụng +10 °C đến +40 °C 

+50 °C đến +104 °C 
Độ ẩm tương đối 30 % đến 95 % 
Áp suất khí quyển từ 800 mbar đến 1060 mbar

Bảo quản –30 °C đến +70 °C 
–86 °C đến +158 °C 
Độ ẩm tương đối 10 % đến 100 % 
Áp suất khí quyển từ 500 mbar đến 1060 mbar

Vận chuyển –30 °C đến +70 °C 
–86 °F đến +158 °F 
Độ ẩm tương đối 10 % đến 100 %  
Áp suất khí quyển từ 500 mbar đến 1060 mbar

14.5 Khả năng tương thích điện từ (EMC)
Môi trường phù hợp cho thiết bị

Bệnh viện ngoại trừ Dụng cụ phẫu thuật tần số cao hoạt động gần 
và phòng được che chắn bằng tần số cao của hệ thống ME để tạo 
ảnh cộng hưởng từ, nơi cường độ nhiễu EM cao.

Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601-1-2

Phát thải • CISPR 11, Loại A, Nhóm 1
• Độ méo sóng hài cho mỗi IEC 61000-3-2 Loại A
• Dao động điện áp và Nhấp nháy điện áp cho mỗi IEC 

61000-3-3 Loại A, Hình 3-7
Miễn 
nhiễm

• Phóng tĩnh điện IEC 61000-4-2: 
CD +/- 8 kV, AD +/- 15 kV

• Các trường RF EM bức xạ IEC 61000-4-3: 
80 – 2700 MHz: 10 V/m

• Các trường Không dây lân cận IEC 61000-4-3: 
380 – 5785 MHz: 9 V/m; 28 V/m

• Quá trình chuyển tiếp nhanh bằng điện và  
nổ IEC 61000-4-4: 
± 2 kV: Dây cấp điện

• Sóng xung IEC 61000-4-5: 
Dây nối dây ± 1 kV  
Dây nối đất ± 2  kV

• Nhiễu dẫn, do các trường RF IEC 61000-4-6 gây ra: 
10 V rms

• Trường từ tính tần số công nghiệp định mức IEC 
61000-4-8: 
30 A/m

• Sụt áp và ngắt điện IEC 61000-4-11: 
theo tiêu chuẩn IEC 60601-1-2:2014
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14.6 Các tiêu chuẩn đã đáp ứng
Tuân thủ CE
• Chỉ thị về Thiết bị Y tế 93/42/EEC bao gồm các sửa đổi.
•  Phân loại: Loại I, tuân thủ Phụ lục IX, Quy tắc 1 và Quy tắc 12 của 

Chỉ thị về Thiết bị Y tế.
•  Thiết bị điện y khoa, Phần 1: Thường được xác định cho bảo mật 

trong IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 (2014).

•  Khả năng tương thích điện từ  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Các tiêu chuẩn hài hòa được áp dụng khác:  IEC 62366, 
IEC60825-1, EN60825-1, IEC 62471, EN62471.

• Bộ phận Y khoa, thuộc Leica Microsystems (Schweiz) AG, có 
chứng chỉ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 13485 
liên quan đến quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.

14.7 Hạn chế sử dụng
PROVIDO chỉ có thể được sử dụng trong các phòng kín và phải được 
đặt trên sàn nhà vững chắc.
PROVIDO không thích hợp cho các ngưỡng giao nhau vượt quá 
20mm. Để di chuyển kính hiển vi phẫu thuật qua ngưỡng 20mm, có 
thể sử dụng nêm (1) có trong bao bì. 

1

	X Đặt nêm (1) phía trước ngưỡng.
	X Di chuyển kính hiển vi phẫu thuật qua ngưỡng ở vị trí di chuyển, 

đẩy nó bằng tay cầm.

THẬN TRỌNG

Gây hỏng kính hiển vi phẫu thuật PROVIDO trong quá trình di 
chuyển.
	X Không được di chuyển chân máy trong điều kiện được 

kéo dài.
	X Luôn thay đổi vị trí di chuyển trước khi di chuyển chân 

máy PROVIDO.
	X Không đẩy thiết bị lăn qua dây cáp trên sàn.
	X Không di chuyển hoặc di chuyển hệ thống thiết bị ở độ 

nghiêng lớn hơn 10°.
	X Không nghiêng hệ thống thiết bị quá 10° vì có thể làm 

lật thiết bị.
	X Chỉ di chuyển PROVIDO ở vị trí di chuyển.
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14.8 Danh sách các vật nặng có cấu hình có thể cân chỉnh được
14.8.1 Leica M530 có tấm đỉnh và Phụ kiện âm thanh nổi kép 180°
Phụ kiện âm thanh nổi kép 180° được gắn trên Leica M530 với Bộ 
tách chùm tia và Phụ kiện âm thanh nổi kép 180°.

1

2

3

4 1 Giá đỡ quang học
2 Tấm đỉnh
3 Bộ tách chùm tia
4 Phụ kiện âm thanh nổi kép 180°

Hỗ trợ bên 1
trái hoặc phải

Bộ điều hợp video 1
hỗ trợ bên đối nhau

Ống 30°-150°

Ống 30°-150° Ống 0°-180°

Phụ kiện âm thanh nổi

Bộ
phóng đại

Ống nghiêng

Ống 30°-150°

Ống thẳng

Ống 45°

Bộ điều hợp video thu phóng

Bộ điều hợp video từ xa /
Bộ điều hợp video thủ công

Ống nghiêng Ống thẳngỐng 45°
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Thiết bị PROVIDO Số sê-ri ..................................        Tải tối đa trên 
giá đỡ quang học của kính hiển vi: 8,5 kg

Thiết bị Leica M530 có Tấm đỉnh và Phụ kiện âm thanh nổi kép 180° Lắp đặt

Mã mặt 
hàng

Mô tả Chú thích / Hạn chế Trọng 
lượng

# Tổng

10448692 M Tấm đỉnh 0,22 kg                         .     

10446565 S Bộ tách chùm tia 70/30 % 0,40 kg                         .     

10446567 M Phụ kiện âm thanh nổi kép 180° 0,98 kg                         .     

M Ống hai mắt cho bác sĩ phẫu thuật 
chính

Phải lắp đặt 4 ống tổng cộng.
Có thể hướng đặt ống phải được điều 
chỉnh để cân chỉnh hệ thống.                         .    

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg                         .     

10446587 S Ống hai mắt thẳng T, loại II 0,72 kg                         .    

10446618 S Ống hai mắt nghiêng 45°, loại II 0,56 kg

10446574 S Ống hai mắt nghiêng T, loại II 0,74 kg

10448668 O Bộ phóng đại 0,28 kg                         .   

M Ống hai mắt cho hỗ trợ sau                         .     

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg                         .     

10448088 S Ống hai mắt độ lệch 0°-180° T, Loại II 1,42 kg                         .     

M Quan sát bên Chỉ 1 chi tiết, trái hoặc phải, phải đối diện 
với Bộ điều hợp video                         .     

10448597 S Phụ kiện âm thanh nổi 1,01 kg                         .     

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg

10446587 S Ống hai mắt thẳng T, loại II 0,72 kg

10446618 S Ống hai mắt nghiêng 45°, loại II 0,56 kg

10446574 S Ống hai mắt nghiêng T, loại II 0,74 kg

M Ống hai mắt trên Phụ kiện âm thanh 
nổi

Nếu Phụ kiện âm thanh nổi được chọn
                        .    

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg                         .    

10448028 S Thị kính 10x 2 thị kính cho mỗi kính hai mắt 0,10 kg                         .    

10448125 S Thị kính 8.3x 0,10 kg                         .    

10443739 S Thị kính 12.5x 0,10 kg                         .    

M = Phải có, O = Tùy chọn, S = Lựa chọn tiếp theo trang sau Tải                         .    
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Thiết bị Leica M530 có Tấm đỉnh và ULT530 Lắp đặt

Mã mặt 
hàng

Mô tả Chú thích / Hạn chế Trọng 
lượng

# Tổng

M Bộ điều hợp video Chỉ 1 chi tiết, trái hoặc phải                         .    

10448215 S ZVA 0,74 kg

S MVA/RVA 0,40 kg

O Camera Đề xuất: Leica HD C100 0,12 kg                         .    

O Máy vi thao tác tia laser                         .    

O Bộ lọc laser 0-2 chi tiết, (chính, sau, bên)                         .    

10446058 O Kính bảo hộ 0,02 kg                         .    

Tải từ trang trước                         .    

M = Phải có, O = Tùy chọn, S = Lựa chọn
Tổng
Tải                         .    
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14.8.2 Leica M530 với IVA530

1

2

1 Leica với IVA530
2 Giá đỡ quang học

LƯU Ý

Hỏng thiết bị quang học IVA530.
	X Không sử dụng Bộ điều hợp video thu phóng kết hợp với 

Leica M530 với IVA530.

Hỗ trợ bên 1 hoặc 2, 
có thể chuyển đổi
- chỉ hoạt động một 

Camera

Bộ 
phóng đại

Ống 0°-180°

Phụ kiện âm thanh nổi

Ống nghiêng

Ống 30°-150°

Ống thẳng

Ống 45°

Ống 30°-150°Ống nghiêng Ống thẳngỐng 45°
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 Thiết bị PROVIDO Số sê-ri ..................................        Tải tối đa trên giá đỡ quang học của kính hiển vi: 8,5 kg

Thiết bị Leica M530 với IVA530 Lắp đặt

Mã mặt 
hàng

Mô tả Chú thích / Hạn chế Trọng lượng # Tổng

10448691 M IVA530 0,82 kg                         .     

M Ống hai mắt cho bác sĩ phẫu 
thuật chính

Có thể hướng đặt ống phải được điều 
chỉnh để cân chỉnh hệ thống.                         .    

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, 
Loại II L

Đề xuất 0,81 kg
                        .     

10448088 S Ống hai mắt độ lệch 0°-180° T, 
Loại II

1,42 kg
                        .    

10446587 S Ống hai mắt thẳng T, loại II 0,72 kg

10446618 S Ống hai mắt nghiêng 45°, loại II 0,56 kg

10446574 S Ống hai mắt nghiêng T, loại II 0,74 kg

10448668 O Bộ phóng đại 0,28 kg                         .    

1xM
1xO

Quan sát bên Chỉ quan sát bên trái hoặc phải được chiếu 
sáng cùng lúc (chuyển đổi)                         .     

10448597 S Phụ kiện âm thanh nổi 1,01 kg                         .     

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, 
Loại II L

Đề xuất 0,81 kg

10446587 S Ống hai mắt thẳng T, loại II 0,72 kg

10446618 S Ống hai mắt nghiêng 45°, loại II 0,56 kg

10446574 S Ống hai mắt nghiêng T, loại II 0,74 kg

M Ống hai mắt trên Phụ kiện âm 
thanh nổi

Nếu Phụ kiện âm thanh nổi được chọn
                        .    

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, 
Loại II L

Đề xuất 0,81 kg
                        .    

10448028 S Thị kính 10x 2 thị kính cho mỗi kính hai mắt 0,10 kg                         .    

10448125 S Thị kính 8.3x 0,10 kg                         .    

10443739 S Thị kính 12.5x 0,10 kg                         .    

O Camera Tối đa 1 camera                         .    

S Camera khung chữ C Đề xuất: Leica HD C100 0,12 kg                         .    

O Máy vi thao tác tia laser                         .    

O Bộ lọc laser 0-3 chi tiết, (chính, bên)                         .    

10446058 O Kính bảo hộ 0,22 kg                         .    

M = Phải có, O = Tùy chọn, S = Lựa chọn Tổng Tải                         .    
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14.8.3 Leica M530 với ULT530 hoặc Leica FL800 ULT và Leica FL560

1 1

32

1 Giá đỡ quang học
2 ULT530 hoặc Leica FL800 ULT 
3 ULT530 được kết hợp với Leica FL560

LƯU Ý

Hỏng thiết bị quang học ULT530.
	X Không sử dụng bộ điều hợp video kết hợp với ULT530.

Tùy chọn: Hỗ trợ bên

Bộ
phóng đại Ống 30°-150° Ống 0°-180°

Ergo Wedge  *)

Phụ kiện âm thanh nổi

Ống nghiêng

Ống 30°-150°

Ống thẳng 

Ống 45°

Ống 30°-150°Ống nghiêng Ống thẳngỐng 45°

 
*) Ergo Wedge (10448429) có thể được tùy chọn lắp dưới Ống 0-180° nhưng không bắt buộc
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Thiết bị PROVIDO Số sê-ri ..................................        Tải tối đa trên giá đỡ quang học của kính hiển vi: 8,5 kg

Thiết bị Leica M530 với ULT530 hoặc với FL800 ULT Lắp đặt

Mã mặt 
hàng

Mô tả Chú thích / Hạn chế Trọng lượng # Tổng

M Giao diện đến ULT530               .     

10449022 S ULT530 1,64 kg               .    

10448795 S Leica FL560 0,47 kg               .    

10449023 S Leica FL800 ULT 1,76 kg               .    

M Ống hai mắt cho bác sĩ phẫu thuật chính Có thể hướng đặt ống phải được điều 
chỉnh để cân chỉnh hệ thống.

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg               .    

10448088 S Ống hai mắt độ lệch 0°-180° T, Loại II Không đề xuất (ghi tem nhãn) 1,42 kg               .    

M Ống hai mắt cho hỗ trợ sau

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg               .    

10448088 S Ống hai mắt độ lệch 0°-180° T, Loại II 1,42 kg               .    

10448429 O Ergo Wedge 0,4 kg               .    

O Quan sát bên 0 hoặc 1 hỗ trợ bên

10448597 S Phụ kiện âm thanh nổi 1,01 kg               .    

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg               .     

10446587 S Ống hai mắt thẳng T, loại II 0,72 kg               .    

10446618 S Ống hai mắt nghiêng 45°, loại II 0,56 kg               .    

10446574 S Ống hai mắt nghiêng T, loại II 0,74 kg               .    

M Ống hai mắt trên Phụ kiện âm thanh nổi Nếu Phụ kiện âm thanh nổi được chọn

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg               .    

10448668 O Bộ phóng đại Chỉ 1 chi tiết, chỉ bác sĩ phẫu thuật chính 
và chỉ với ống hai mắt 30°-150° (ghi tem 
nhãn)

0,28 kg

              .    

10446797 S Ống hai mắt độ lệch 30°-150° T, Loại II L Đề xuất 0,81 kg               .    

10446587 S Ống hai mắt thẳng T, loại II 0,72 kg               .    

10446618 S Ống hai mắt nghiêng 45°, loại II 0,56 kg               .    

10446574 S Ống hai mắt nghiêng T, loại II 0,74 kg               .    

10449016 O Leica HD C100

O Máy vi thao tác tia laser

O Bộ lọc laser 0-4 chi tiết, (chính, sau, bên)

10448028 O Thị kính 10x 2 thị kính cho mỗi kính hai mắt 0,10 kg               .    

10448125 O Thị kính 8.3x 0,10 kg               .    

10443739 O Thị kính 12.5x 0,10 kg               .    

M = Phải có, O = Tùy chọn, S = Lựa chọn tiếp theo trang sau Tải
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Thiết bị Leica M530 với ULT530 Lắp đặt

Mã mặt 
hàng

Mô tả Chú thích / Hạn chế Trọng 
lượng

# Tổng

10446058 O Kính bảo hộ 0,02 kg                         .    

O Máy vi thao tác tia laser                         .    

O Bộ lọc laser 0-4 chi tiết, (chính, sau, bên)                         .    

10448028 S Thị kính 10x 2 thị kính cho mỗi kính hai mắt 0,10 kg                         .    

10448125 S Thị kính 8.3x 0,10 kg                         .    

10443739 S Thị kính 12.5x 0,10 kg                         .    

10446058 O Kính bảo hộ 0,02 kg                         .    

Tải từ trang trước                         .    

M = Phải có, O = Tùy chọn, S = Lựa chọn
Tổng
Tải                         .    

LƯU Ý

Hỏng thiết bị quang học ULT530.
	X Không sử dụng Bộ điều hợp video thu phóng kết hợp với 

Leica M530 với ULT530.
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14.9 Bản vẽ theo kích thước
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Kích thước theo mm
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700×700

23
90

th
ấp

 nh
ất

 kh
ôn

g c
ó k

hớ
p n

ối 
XY

: 7
90

kh
ôn

g c
ó k

hớ
p n

ối 
XY

: 1
22

2

ca
o n

hấ
t k

hô
ng

 có
 kh

ớp
 nố

i X
Y: 

16
50

th
ấp

 nh
ất

 có
 kh

ớp
 nố

i X
Y: 

70
0

có
 kh

ớp
 nố

i X
Y: 

11
32

ca
o n

hấ
t c

ó k
hớ

p n
ối 

XY
: 1

56
5

Kích thước theo mm



Phụ lục
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15 Phụ lục
15.1 Danh mục đánh dấu trước khi vận hành

Bệnh nhân  .......................................................................................................................................................................................

Bác sĩ phẫu thuật ................................................................................................................................................................................... 

Ngày  .......................................................................................................................................................................................

Bước Quy trình Chi tiết Đã kiểm tra / Chữ ký

1 Vệ sinh các phụ kiện quang học 	X Kiểm tra các ống, thị kính và các phụ kiện ghi chép tài liệu 
(nếu được sử dụng) để vệ sinh.
	X Loại bỏ bụi bẩn.

2 Lắp phụ kiện 	X Khóa PROVIDO tại chỗ và lắp đặt tất cả phụ kiện trên kính 
hiển vi để sẵn sàng sử dụng (xem trang 24).
	X Đặt vị trí các tay cầm như mong muốn.
	X Kết nối bàn đạp điều khiển, nếu được sử dụng.
	X Kiểm tra hình ảnh camera trên màn hình và sắp xếp lại nếu 

cần.
	X Kiểm tra xem tất cả thiết bị có ở vị trí thích hợp không (tất 

cả nắp được lắp, cửa đóng).

3 Kiểm tra cài đặt ống 	X Kiểm tra cài đặt ống và thị kính cho người dùng đã chọn.

4 Kiểm tra chức năng 	X Kiểm tra kết nối cáp sợi quang với giá đỡ quang học.
	X Nối điện cho dây nguồn.
	X Bật kính hiển vi.
	X Bật đèn chiếu sáng tại bộ điều khiển.
	X Để chiếu sáng trong ít nhất 5 phút.
	X Kiểm tra lịch sử đèn và đảm bảo thời gian hoạt động còn 

lại là đủ cho phẫu thuật theo kế hoạch.
	X Thay các bóng không hoạt động trước khi phẫu thuật.
	X Kiểm tra tất cả các chức năng trên tay cầm và bàn đạp điều 

khiển.
	X Kiểm tra cài đặt người dùng trên bộ điều khiển cho người 

dùng đã chọn.

5 Cân chỉnh 	X Cân chỉnh PROVIDO (xem trang 13).
	X Nhấn nút "All Brakes" trên tay cầm và kiểm tra cân chỉnh.

6 Vô trùng 	X Lắp các bộ phận vô trùng và drap vô trùng nếu sử dụng 
(xem trang 29).
	X Lặp lại bước cân chỉnh.

7 Đặt tại bàn mổ 	X Đặt vị trí PROVIDO trên bàn mổ theo yêu cầu ở vị trí di 
chuyển và khóa phanh chân sau khi đặt xong (xem trang 
27).
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