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.Leica ن�صكرك على �صراء نظام المجهر الجراحي
نحن نحر�ص خالل تطوير اأنظمتنا على التركيز على ب�صاطة و�صهولة الت�صغيل. 
غير اأننا نو�صي بالطالع على دليل ال�صتعمال هذا بالتف�صيل لال�صتفادة من 

جميع مزايا المجهر الجراحي الجديد الذي اقتنيته.
 ،Leica Microsystems للمزيد من المعلومات القيمة عن منتجات وخدمات �صركة
وعنوان اأقرب وكيل ل�صركة Leica، يرجى التف�صل بزيارة موقعنا على الإنترنت: 

www.leica-microsystems.com

ن�صكرك على اختيار منتجاتنا. نتمنى اأن ت�صتمتع بجودة واأداء المجهر الجراحي 
.Leica Microsystems الذي اقتنيته من �صركة

�صركة Leica Microsystems (Schweiz) AG  الق�صم الطبي
Max-Schmidheiny-Strasse 201

CH-9435 Heerbrugg
+41 71 726 3333 هاتف: 

اإخالء الم�سوؤولية القانونية
جميع الموا�صفات عر�صة للتغيير دون اإخطار م�صبق.

المعلومات الواردة في هذا الدليل ترتبط بت�صغيل الجهاز ب�صكل مبا�صر. ويظل القرار 
الطبي م�صوؤولية الطبيب.

تحر�ص �صركة Leica Microsystems على بذل ق�صارى جهدها لت�صميم دليل ال�صتعمال 
ب�صكل وا�صح ومتكامل يبرز النطاقات الأ�صا�صية ل�صتخدام المنتج. وعند الحاجة 
اإلى معلومات اإ�صافية تتعلق با�صتخدام المنتج، فيرجى الت�صال بوكيل Leica المحلي.
ل يجوز لك اأبًدا ا�صتخدام اأي منتج طبي من منتجات Leica Microsystems دون 

ال�صتيعاب الكامل لكيفية ا�صتخدام المنتج واأدائه.

ال�سمان
لالطالع على ال�صمان الذي نقدمه، يرجى الطالع على �صروط واأحكام المبيعات 
القيا�صية لدينا. ل يوجد اأي �صيء في هذا البيان لإخالء الم�صوؤولية من �صاأنه الحد 
من اأي من �صماناتنا باأية طريقة غير م�صموحة بموجب القانون المعمول به، اأو 
ي�صتبعد اأية �صمانات من طرفنا ل يجوز ا�صتبعادها بموجب القانون المعمول به.
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مقدمة

مقدمة 	
حول دليل ال�صتعمال هذا 	1	

.PROVEO 8 يتناول دليل ال�صتعمال هذا �صرح المجهر الجراحي
المزود   PROVEO 8 الجراحي  بالمجهر  الحالي  الم�صتخدم  دليل  يخت�ص 

.CT42 و F42 :بطرازات المن�صات الآتية

بالإ�صافة اإلى الإر�صادات المتعلقة با�صتخدام الأجهزة، ي�صتمل 
دليل ال�صتعمال هذا على اإر�صادات اأمان مهمة )انظر ف�صل 

»اإر�صادات الأمان«(.

	t.اقراأ دليل ال�صتعمال هذا بعناية قبل ت�صغيل المنتج

 .PROVEO 8 ال�صم الكامل لهذا المجهر الجراحي هو

الرموز الواردة في دليل ال�صتعمال هذا 	1	
فيما يلي �صرح مدلول الرموز الم�صتخدمة في دليل ال�صتعمال هذا:

كلمة الرمز
التحذير

المدلول

ي�صير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�صتخدام غير تحذير
بالغة  اإ�صابات  اإلى  يوؤدي  اأن  يمكن  �صحيح 

لالأ�صخا�ص اأو الوفاة. 
ي�صير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�صتخدام غير تنبيه

�صحيح يمكن اأن يوؤدي اإلى اإ�صابات طفيفة اأو 
متو�صطة في حالة عدم تجنبه. 

ي�صير اإلى موقف خطير محتمل اأو ا�صتخدام غير ملحوظة
اأو  اأ�صرار مادية  اإلى  اأن يوؤدي  �صحيح يمكن 

مالية اأو بيئية كبيرة في حالة عدم تجنبه
معلومات حول ال�صتخدام ت�صاعد الم�صتخدم 
على ا�صتخدام المنتج بطريقة فنية �صحيحة 

وفعالة. 
	t  الإجراء المطلوب، يو�صح هذا الرمز اأنك تحتاج

اإجراءات  اأو مجموعة  اإجراء معين  اإلى تنفيذ 
معينة.

MDجهاز طبي

الخ�صائ�ص الختيارية للمنتج 	1	
هناك خ�صائ�ص وملحقات مختلفة للمنتج تتاح ب�صكل اختياري. ويختلف 
توافرها من بلد لآخر، وهي تخ�صع للمتطلبات القانونية المحلية. يرجى 

الت�صال بالوكيل المحلي لمعرفة مدى التوافر.

تعريف المنتج 	
يوجد موديل المنتج والأرقام الم�صل�صلة على المل�صق التعريفي الموجود 

على من�صة الحمل بالقرب من قاب�ص الكهرباء. 
	t قم بتدوين هذه البيانات في دليل ال�صتعمال الخا�ص بك واذكرها

 دائما عند الت�صال بنا اأو بور�صة الخدمة بخ�صو�ص اأية ا�صتف�صارات 
قد تكون لديك. 

الرقم الم�سل�سلالطراز

......
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اإر�صادات الأمان

اإر�صادات الأمان 	
المجهر الجراحي PROVEO 8 هو اأحدث ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا في هذا 

المجال. غير اأن هناك مخاطر قد تن�صاأ اأثناء ال�صتخدام. 
	t احر�ص دائما على مراعاة الإر�صادات المو�صحة في دليل ال�صتعمال

هذا، وخ�صو�صا اإر�صادات الأمان.

ال�صتخدام المطابق للتعليمات 	1	
المجهر الجراحي PROVEO 8 عبارة عن جهاز ب�صري لتح�صين م�صتوى  	

روؤية الأج�صام من خالل التكبير والإ�صاءة. ويمكن ا�صتخدامه للمتابعة 
والتوثيق وللعالج الطبي على الم�صتوى الب�صري والبيطري.

ومجال ا�صتخدامه الرئي�صي هو جراحات العيون. 	
ل ي�صتخدم المجهر في الجراحات المجهرية )مثل جراحات الأع�صاب  	

والجراحات التجميلية/الترميمية وجراحات الأنف والأذن والحنجرة(.
يجب القت�صار على ا�صتخدام المجهر الجراحي PROVEO 8 في الغرف  	

المغلقة، ويجب و�صعه على اأر�صية �صلبة اأو مثبتا بال�صقف.
	  .CT42 وعلى المن�صة التل�صكوبية F42 ُيتاح على حامل اأر�صي 

المن�صة F42 هي من�صة اأر�صية لل�صبط ثالثي الأبعاد لو�صعية المجهر 
 PROVEO 8 في الغرفة.

المن�صة CT42 عبارة عن م�صغل طولي كهربائي مركب بال�صقف لرفع 
واإنزال المجهر PROVEO 8. ويتم ت�صغيلها بوا�صطة مفتاح يدوي.

PROVEO 8 لإجراءات احترازية خا�صة من  	 يخ�صع المجهر الجراحي 
اأجل التوافق الكهرومغناطي�صي. ويجب تركيبه والبدء في ت�صغيله وفقا 
لتوجيهات وبيانات الجهة ال�صانعة وم�صافات الأمان المو�صى بها 

.)EN60601-1-2 طبقا للموا�صفة EMC ح�صب جداول التوافق الكهرومغناطي�صي(
تعمل  	 التي  الثابتة  وكذلك  والجوالة  المحمولة  الت�صال  تجهيزات 

بترددات ل�صلكية يمكن اأن توؤثر تاأثيرا �صلبيا على اعتمادية المجهر 
الجراحي PROVEO 8 وكفاءته الوظيفية.

احر�ص دائما على تحرير المكابح عند الحاجة اإلى تحريك اأو نقل المجهر  	
.PROVEO 8 الجراحي

وتتمثل المهمة الأ�صا�صية للمجهر PROVEO 8 في توفير الإ�صاءة والتزان  	
الميكانيكي لحامل الوحدات الب�صرية في اأي و�صع.

توجيهات لل�صخ�ص الم�صوؤول عن الجهاز 	1	
	t بمعرفة اأ�صخا�ص موؤهلين PROVEO 8 تاأكد من ا�صتخدام المجهر الجراحي

للقيام بذلك فقط.
	t المجهر ا�صتخدام  ال�صتعمال هذا في مكان  دليل  توافر  احر�ص على 

.PROVEO 8 الجراحي
	t قم باإجراء فحو�صات دورية للتاأكد من التزام الم�صتخدمين المعتمدين

بمتطلبات الأمان.

	t عند اإر�صاد الم�صتخدمين الجدد، قم باإعطاء الإر�صادات بعناية �صديدة
وا�صرح معاني اإ�صارات التحذير والر�صائل.

	t .حدد م�صوؤوليات ال�صروع في الت�صغيل وعملية الت�صغيل وال�صيانة
وراقب اللتزام بذلك.

	t.مخ�ص�ص لال�صتخدام الحترافي فقط PROVEO 8 المجهر الجراحي

تحذير
خطر ال�سعق الكهربائي!

	t اقت�رص على تو�صيل هذا اجلهاز بمقب�ص كهربائي ي�صتمل على
طرف حماية اأر�صي. 

	t.اإل اإذا كان خاليا من العيوب PROVEO 8 ل ت�صتخدم المجهر الجراحي
	t ،Leica Microsystems (Schweiz) AG المحلي اأو �صركة Leica اأبلغ وكيل

 الق�صم الطبي،  Heerbrugg 9435،  �صوي�صرا، فوًرا في حالة اكت�صاف اأي 
عيب بالمنتجات يمكن اأن يت�صبب في اإ�صابة اأو �صرر. 

	t اإذا ا�صتخدمت ملحقات من جهات �صانعة اأخرى مع المجهر الجراحي
PROVEO 8، فاحر�ص على اأن يكون هناك تاأكيد من هذه الجهات 
ال�صانعة على اأمان ال�صتخدام في حالة الجمع مع منتجاتها. واتبع 
الإر�صادات الواردة في دليل ال�صتعمال هذا بالن�صبة لهذه الملحقات.

ل يجوز اإجراء اأية تعديالت اأو تركيبات اأو اأعمال خدمة على المجهر  	
الجراحي PROVEO 8 اإل بمعرفة الفنيين المعتمدين �صراحًة من قبل 

 �صركة Leica للقيام بتلك الأعمال. 
للمزيد من التفا�صيل ارجع اإلى دليل التركيب.

يجب القت�صار على ا�صتخدام قطع غيار Leica عند اإجراء اأعمال الخدمة  	
على المنتج.

بعد اإجراء اأعمال خدمة اأو تعديالت فنية، يجب اإعادة �صبط الجهاز وفقا  	
لموا�صفاتنا الفنية.

اأية م�صوؤولية في حالة قيام  	  Leica Microsystems ل تتحمل �صركة 
اأ�صخا�ص غير موؤهلين باإجراء تعديالت اأو اأعمال خدمة على الجهاز اأو 
اإجراء اأعمال �صيانة ب�صكل غير �صحيح )طالما اأن ال�صيانة لم تتم بمعرفة 
مهند�ص خدمة موؤهل ومتمر�ص(، اأو في حالة التعامل مع الجهاز ب�صكل 

غير �صحيح.
تم اختبار تاأثير المجهر الجراحي على الأجهزة الأخرى كما هو مقرر  	

بموجب الموا�صفة EN 60601-1-2. وقد اجتاز النظام اختبار النبعاثات 
والمناعة. التزم باإجراءات الأمان والتدابير الوقائية المعتادة المتعلقة 

بالإ�صعاع الكهرومغناطي�صي والأ�صكال الأخرى لالإ�صعاع.
التركيب الكهربائي في المبنى يجب اأن يتوافق مع الموا�صفات المحلية،  	

على �صبيل المثال ين�صح با�صتخدام تجهيزة حماية اأر�صية من ت�صرب 
التيار )حماية من اأعطال التيار الكهربائي(.

قد يتعطل هذا النظام، على غرار اأي جهاز اآخر في غرفة اإجراء العملية  	
الجراحية. لذلك، فاإن �صركة Leica Microsystems  (Schweiz)  AG تو�صي 

بتوفير نظام احتياطي اأثناء اإجراء العملية الجراحية. 
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اإر�صادات الأمان

توجيهات لم�صغل الجهاز 	1	
	t.اتبع الإر�صادات المو�صحة هنا
	t اتبع الإر�صادات التي يعطيها لك �صاحب العمل فيما يتعلق بتنظيم

العمل والأمان اأثناء اإجراء الأعمال.
�سرر ناتج عن الت�سمم ال�سوئي لل�سبكية اأثناء جراحة العيون

تحذير
ت�سرر ال�سبكية نتيجة التعر�ص لل�سوء لفترة طويلة!

قد تت�صبب اإ�صاءة اجلهاز يف وقوع اأ�رصار. يزداد خطر ت�رصر 
ال�صبكية بزيادة التعر�ص لل�صوء.

	t اأثناء التعر�ص لل�صوء املنبعث من هذا اجلهاز، احر�ص على
 عدم جتاوز قيم اخلطر املرجعية.

اإذا جتاوز زمن التعر�ص القيمة املبينة يف اجلدول ب�صفحة 5 
عندما يكون هذا اجلهاز م�صبوطا على احلد الأق�صى من 

القدرة، ف�صيتم جتاوز قيمة اخلطر املرجعية.

يعد الجدول الآتي بمثابة دليل اإر�صادي ويبقي الجراح على علم بالمخاطر 
المحتملة. وقد تم احت�صاب البيانات وفق اأ�صواأ ال�صيناريوهات المحتملة:

العين الم�صابة بانعدام العد�صة 	
العين متوقفة عن الحركة تماما )تعر�ص نف�ص المنطقة لالإ�صعاع ب�صكل  	

م�صتمر(
التعر�ص لل�صوء ب�صكل م�صتمر، على �صبيل المثال، عدم وجود تجهيزات  	

جراحية داخل العين
الحدقتان مت�صعتان بمقدار 7 مم 	

ت�صتند القيا�صات اإلى موا�صفة ISO القيا�صية1) وقيم التعر�ص المحددة المو�صى 
بها في الموا�صفة.

الم�سباح الرئي�سي
اأق�سى زمن تعر�ص لل�سوء طبقا للبند 1( ]دقيقة[�سبط االإ�ساءة

%256.5

%502.5

%751.5

%1001

 وظيفة 
 Retina Protection
»حماية ال�صبكية« 

مفعلة
16.5

االإ�ساءة المحورية للمنعك�ص االأحمر
اأق�سى زمن تعر�ص لل�سوء طبقا للبند 1( ]دقيقة[�سبط االإ�ساءة

%2510

%504.5

%753

%1002

 وظيفة 
 Retina Protection
»حماية ال�صبكية« 

مفعلة
14

م�صادر الإ�صاءة:
DIN EN ISO 15004-2  (1، اأدوات جراحة العيون - المتطلبات الأ�صا�صية 

واأ�صاليب الختبار - الجزء 2: الحماية من خطر ال�صوء.
في حالة ا�صتخدام كال الإ�صاءتين، فيلزم ا�صتخدام اأقل قيمتين 

لزمن التعر�ص الم�صموح به وفقا لقدرة الإ�صاءة المحددة. ل يلزم 
ت�صغيل كال الإ�صاءتين الخطرتين في مواجهة بع�صهما، لأن 

انعاك�صهما على ال�صبكية لي�ص متراكبا. وينطبق ذلك اأي�صا على 
ا�صتخدام اإ�صاءة الفتحات »�صرر ناتج عن الت�صمم ال�صوئي لل�صبكية 

اأثناء جراحة العيون« ب�صفحة 5.
اإ�ساءة الفتحات 

يظهر في الجدول التالي المدد الزمنية الم�صموح بها لإجراء الجراحات 
وتمديداتها المحتملة عند خف�ص عر�ص الفتحة:

عر�ص الفتحة 
الزمن ]دقيقة[]مم[

6>1

51.2

41.5

32

23

احر�ص على حماية المري�ص با�صتخدام و�صائل الوقاية الآتية:
فترات تعر�ص ق�صيرة لالإ�صاءة 	
ا�صتخدام اإعدادات �صطوع منخف�صة 	
اإطفاء الإ�صاءة خالل فترات التوقف اأثناء العملية الجراحية 	

يو�صى ب�صبط درجة الإ�صاءة على الحد الأدنى الالزم لإجراء الجراحة. مع 
مراعاة اأن درجة الخطر ترتفع بالن�صبة لحديثي الولدة ومر�صى انعدام 
العد�صة )الذين لم ت�صتبدل عد�صاتهم بعد�صات ا�صطناعية مزودة بطبقة 

واقية من الأ�صعة فوق البنف�صجية( والأطفال ال�صغار والم�صابين باأمرا�ص 
العيون. وترتفع درجة الخطر اأي�صا اإذا كان ال�صخ�ص الخا�صع للعالج اأو 

الجراحة قد تعر�ص خالل الأربع وع�صرين �صاعة الما�صية اإلى �صوء نابع 
من نف�ص الجهاز اأو من جهاز اآخر لجراحات العيون يقت�صي عمله ا�صتخدام 

م�صدر اإ�صاءة مرئي و�صاطع. وي�صرى ذلك ب�صكل خا�ص على المر�صى الذين 
تم فح�صهم من خالل ت�صوير �صبكية العين.

القرارات الخا�صة ب�صدة الإ�صاءة يجب اأن تتخذ وفقا لكل حالة على حدة. 
وفي جميع الأحوال، يجب اأن يقوم الجراح بتقييم فوائد واأ�صرار �صدة الإ�صاءة 
الم�صتخدمة. ورغم جميع المجهودات الرامية اإلى خف�ص خطر اإ�صابة ال�صبكية 
اأنه من الوارد حدوث  اإل  اأدنى حد ممكن،  اإلى  بوا�صطة المجهر الجراحي 
اأ�صرار. قد تحدث اأ�صرار بالكيمياء ال�صوئية لل�صبكية كاإحدى الم�صاعفات 

اأثناء  العين  تركيب  ُيظهر  �صاطع  �صوء  ا�صتخدام  حتمية  ب�صبب  المحتملة 
عمليات جراحة العيون الدقيقة.

بالإ�صافة اإلى ذلك، يمكن تفعيل وظيفة Retina Protection »حماية ال�صبكية« 
اأثناء الجراحة لخف�ص �صدة الإ�صاءة الرئي�صية اإلى اأقل من 10% وم�صباح 

RedReflex »المنعك�ص الأحمر« اإلى اأقل من %20.
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مخاطر ال�صتعمال 	1	
تحذير

خطر ال�سعق الكهربائي!
	t اقت�رص على تو�صيل هذا اجلهاز بمقب�ص كهربائي ي�صتمل على

طرف حماية اأر�صي. 

تحذير
ت�سرر ال�سبكية نتيجة التعر�ص لل�سوء لفترة طويلة!

قد تت�صبب اإ�صاءة اجلهاز يف وقوع اأ�رصار. يزداد خطر ت�رصر 
ال�صبكية بزيادة التعر�ص لل�صوء.

	t اأثناء التعر�ص لل�صوء املنبعث من هذا اجلهاز، احر�ص على
 عدم جتاوز قيم اخلطر املرجعية.

اإذا جتاوز زمن التعر�ص القيمة املبينة يف اجلدول ب�صفحة 5 
عندما يكون هذا اجلهاز م�صبوطا على احلد الأق�صى من 

القدرة، ف�صيتم جتاوز قيمة اخلطر املرجعية.

تحذير
خطر حدوث اأخطاء ب�سرية نتيجة ال�سو�ساء اأثناء الجراحة!

	t "Line In" ل تقم بتو�صيل/ف�صل الأجهزة اخلارجية من مقب�ص
اأثناء العملية اجلراحية. 

	t حتقق من �صبط م�صتوى �صدة ال�صوت بجهاز ال�صوتيات على
."Line In" احلد الأدنى ل�صدة ال�صوت قبل تو�صيله باملقب�ص

تحذير
خطر حدوث اإ�سابة ب�سبب:

الحركة الجانبية غير المحكومة لمتوازي االأ�سالع 	
اإمالة المن�سة 	
قد تتعثر االأقدام في النعال الخفيفة اأ�سفل هيكل القاعدة 	
	t لغر�ص النقل، احر�ص دائما على حتريك املجهر اجلراحي

PROVEO 8 اإىل و�صع النقل.
	t .ل تقم اأبًدا بتحريك املن�صة بينما الوحدة مفرودة
	t .ل تقم اأبدا بلف الكابالت على الأر�صية
	t ول تقم ،PROVEO 8 احر�ص دائما على دفع املجهر اجلراحي

اأبًدا ب�صحبها.

تحذير
خطورة على المري�ص ب�سبب تعطل اإ�ساءة الفتحات المدمجة!

في حالة تعطل موتور اإ�صاءة الفتحات المدمجة، يمكن تفعيل/
اإيقاف فعالية اإ�صاءة الفتحات يدويا با�صتخدام المفتاح الدوار (2).

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t ا�صتكمل جميع الأعمال التح�صريية وعمليات �صبط املن�صة
قبل اإجراء العملية اجلراحية. 

	t ل تقم اأبًدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر
وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

	t قبل تغيري امللحقات، احر�ص دائما على تاأمني قفل متوازي
الأ�صالع )انظر ف�صل 7.7.2(. 

	t .بعد تعديل التجهيزات PROVEO 8 قم مبوازنة املجهر اجلراحي
	t .ل تقم بتحرير املكابح بينما اجلهاز غري متوازن
	t قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأول

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t ل تقم اأبًدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر
وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

	t بعد تعديل التجهيزات، احر�ص دائما على اإعادة موازنة املجهر
على متوازي الأ�صالع.

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t ا�صتكمل جميع الأعمال التح�صريية وعمليات �صبط املن�صة
قبل اإجراء العملية اجلراحية. 

	t ،عند احلاجة اإىل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية
قم اأول بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

	t عند احلاجة اإىل تعديل جتهيزات املجهر اجلراحي، يراعى القيام
بذلك قبل العملية اجلراحية.

	t.احر�ص دائما على قفل متوازي الأ�صالع قبل تعديل التجهيزات 
	t يكون البعيد عندما  املقب�ص  اأو حترر  املقاب�ص  ت�صتخدم  ل 

اجلهاز يف حالة عدم اتزان.

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t:احر�ص دائما على تاأمني قفل متوازي الأ�صالع
عند نقل المجهر الجراحي 	
عند تعديل التجهيزات 	
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تحذير
خطر التعر�ص لالإ�سابة بفعل االأجزاء المت�ساقطة!

	t قبل اإجراء العملية اجلراحية، حتقق من اإحكام تثبيت الأجزاء
الب�رصية وامللحقات ومن عدم حتركها.

تحذير
خطر العدوى!

	t احر�ص دائما على تعقيم عنا�رص حتكم املجهر اجلراحي
PROVEO 8  ومقاب�صه قبل ال�صتخدام.

تحذير
خطر ال�سعق الكهربائي القاتل!

	t قم بت�صغيل النظام دائما بينما جميع التجهيزات يف و�صعها
ال�صحيح )جميع الأغطية مركبة، الأبواب مغلقة(.

تحذير
خطر ال�سعق الكهربائي القاتل!

	t مبقب�ص  PROVEO 8 اقت�رص على تو�صيل املجهر اجلراحي 
.(F42) موؤر�ص

تحذير
تعود المواتير اإلى و�سع ال�سكون!

	t قبل ت�صغيل املجهر اجلراحي، حتقق من خلو م�صارات حركة
الوحدة XY واأداة �صبط الرتكيز من العوائق.

تحذير
قد يت�سبب ال�سوء فائق ال�سدة في ت�سرر ال�سبكية!

	t احر�ص على مراعاة الر�صائل التحذيرية الواردة يف ف�صل
»اإر�صادات الأمان«.

تحذير
المري�ص في خطر ب�سبب تعطل موتور التكبير!

في حالة تعطل موتور التكبير، يمكن �صبط التكبير يدويا با�صتخدام 
المفتاح الدوار.

تحذير
 CT42 خطر على المري�ص من جراء تحرك المن�سة التل�سكوبية

الأ�سفل!
	t ل ت�صتخدم خا�صية التحريك لأعلى/لأ�صفل عندما يكون املجهر

فوق املري�ص.

تنبيه
�سرر باللوحة اللم�سية!

	t.ل تقم بت�صغيل اللوحة اللم�صية اإل با�صتخدام الأ�صابع 
ول ت�صتخدم اأبدا اأ�صياء �صلبة اأو حادة اأو مدببة، �صواء كانت 

خ�صبية اأو معدنية اأو بال�صتيكية.
	t ل تقم اأبًدا بتنظيف اللوحة اللم�صية با�صتخدام منظفات حتتوي

على مواد خاد�صة. فهذه املواد ميكن اأن تخد�ص ال�صطح وتت�صبب 
يف بهتان اللوحة.

تنبيه
قد يتحرك المجهر الجراحي ب�سكل مفاجئ!

	t قم دائما بتاأمني املكبح القدمي اأثناء عدم قيامك بتحريك
النظام.

تنبيه
�سرر بالمجهر الجراحي PROVEO 8 نتيجة االإمالة الخارجة 

عن ال�سيطرة!
	t.ام�صك املقب�ص اأثناء حترير املكبح

تنبيه
�سرر بالمجهر الجراحي PROVEO 8 اأثناء النقل!

	t.ل تقم اأبدا بتحريك املن�صة يف احلالة املمتدة
	t.ل تقم اأبدا بلف الكابالت على الأر�صية
	t امتنع عن نقل اأو تخزين املجهر يف مناطق بزاوية انحدار تزيد

على °10.

تنبيه
قد تحدث اأ�سرار بالمن�سة اأو اللوحة اللم�سية لوحدة التحكم!

اإذا مت حتريك حامل الوحدات الب�رصية اإىل و�صع النقل اأو من و�صع 
النقل اإىل و�صع الت�صغيل:

	t.حتقق اأن قفل النقل حمكم القفل

تنبيه
خطر ت�سرر المجهر الجراحي ب�سبب االإمالة غير المحكومة!

	t "All Brakes" ام�صك املقاب�ص باإحكام قبل ا�صتخدام وظيفة
)جميع املكابح(.

تنبيه
خطر حدوث اأ�سرار!

	t قبل رفع حامل الوحدات الب�رصية حتقق من خلو املنطقة اأعلى
اأو �صقف  متوازي الأ�صالع وذلك لتجنب ال�صطدام بلمبات 

غرفة العمليات، اإلخ.



المجهر PROVEO 8 / الرقم المرجعي 910 733 10 / الإ�صدار 803

اإر�صادات الأمان

تنبيه
خطر العدوى!

	t اترك حيزا كافيا حول املن�صة ل�صمان عدم مالم�صة الغالف
املعقم لأجزاء غري معقمة.

تنبيه
خطر االرتفاع المفرط لدرجة حرارة النظام!

قد تت�صبب تغطية مدخل الهواء يف اإيقاف النظام اآليا ب�صبب الرتفاع 
املفرط يف درجة احلرارة.

	t.تاأكد دائما من وجود فراغ بني مدخل الهواء والغالف

تنبيه
�سرر بموتور التكبير!

	t.ل ت�صبط التكبري يدويا اإل يف حالة تعطل موتور التكبري

تنبيه
خطر على المري�ص ب�سبب التغييرات التي تتم على اإعدادات 

الم�ستخدم!
	t ل تقم اأبًدا بتغيري اإعدادات التهيئة اأو تعديل لئحة امل�صتخدمني

اأثناء اإجراء عملية جراحية.

تنبيه
خطر االإ�سابة!

	t ُيراعى اإيالء اهتمام خا�ص مل�صافات الأمان املطلوبة يف حالة
ا�صتخدام طريقة الدمج اأو امللحقات املوردة من جهات �صانعة 
اأخرى التي من �صاأنها خف�ص م�صافة العمل اإىل اأقل من 140 مم 
)اأنظمة املراقبة الالتالم�صية مت�صعة الزاوية(، نظرا لأن �صبط 
الرتكيز مع ت�صغيل طريقة الدمج هي وظيفة ن�صف اأوتوماتيكية.

تنبيه
 خطر اال�سطدام!

قد ي�سطدم المجهر الجراحي بالمكونات المحيطة اأو ال�سقف 
اأو اللمبات.

	t.افح�ص نطاق اخلطر قبل حتريك الذراع املتاأرجح
	t قم بتحريك املن�صة ال�صقفية لأعلى بحر�ص، وانتبه اإىل ال�صقف

واللمبات.
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1Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

MODEL  PROVEO 8
STAND F42

(OCT Ready)
100 – 240 V    50 - 60 Hz
600 VA 

MD
مل�صق الطراز

MDجهاز طبي

2
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رقم البادئة  a
.Leica رقم تجهيزة نظام  b

الرقم الم�صل�صل  c
رقم ت�صاعدي يبداأ من 1   d 

لكل دفعة
JJ  e = ال�صنة )رقمان(

MM  f = ال�صهر )رقمان(
TT = اليوم )رقمان(  g

تاريخ بدء الإنتاج  h

لوحة ال�صنع

 اتبع التعليمات الواردة 3
بدليل ال�صتعمال

موثوقية 4 �صمان  يمكن  ل 
التاأري�ص اإل في حالة تو�صيل 

الجهاز بمقب�ص مكافئ مميز 
بعالمة »للم�صت�صفى فقط« اأو 

»فئة الم�صت�صفيات«. للوليات 
المتحدة وكندا فقط

مل�صق التاأري�ص

 La fiabilité de la mise à la 
terre n'est assurée que si 
l'équipement est connecté à une 
prise équivalente, marquée 
"Hôpital seulement" ou "Qualité 
hôpital".

5MET مل�صق

خطر المجموعة 62
تنبيه قد يحدث انبعاث اإ�صعاع ب�صري 

خطير من هذا المنتج. ل تحدق في لمبة 
الت�صغيل. فقد يكون ذلك �صاًرا للعين. 

مل�صق وجود خطر طفيف

مل�صق وزن النظام7

ال ُي�ستخدم اإال بوا�سطة 8   
فني موؤهلفنيين مدربين

 Utilisation réservée à 
 un personnel formé

الربط مت�صاوي الجهد9

 بحد اأق�سى 8.0 كجم 10
)17.64 رطل(

الحمل الأق�صى لحامل 
الوحدات الب�صرية 

11

 

مفتوح

12

 

مغلق

مل�صق خطر النح�صار13

 بحد اأق�سى 16 كجم 14
)35.27 رطل(

مل�صق وزن ال�صا�صة

15UDI مل�صق

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

(PI)



GS1
(DI)
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اإر�صادات الأمان

CT42 المن�سة التل�سكوبية

��

B

��
A

�� �

��

��

�

� ��
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اإر�صادات الأمان

1

MODEL

PRIM

 PROVEO 8
STAND C42/CT42

MODULE Rack Controller

 100 –240 V    50 - 60 Hz
 500 VA
 

  2x T6.3 AH  250 V

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

مل�صق الطراز

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

رقم البادئة  a
.Leica رقم تجهيزة نظام  b

الرقم الم�صل�صل  c
رقم ت�صاعدي يبداأ من 1 لكل دفعة  d

JJ = ال�صنة )رقمان(  e
MM = ال�صهر )رقمان(  f

TT = اليوم )رقمان(  g
تاريخ بدء الإنتاج  h

لوحة ال�صنع

اتبع التعليمات الواردة 3
بدليل ال�صتعمال

ل يمكن �صمان موثوقية 4
التاأري�ص اإل في حالة تو�صيل 

الجهاز بمقب�ص مكافئ مميز 
بعالمة »للم�صت�صفى فقط« اأو 

 »فئة الم�صت�صفيات«.
 للوليات المتحدة وكندا فقط

مل�صق التاأري�ص

 La fiabilité de la mise à la 
terre n'est assurée que si 
l'équipement est connecté à une 
prise équivalente, marquée 
"Hôpital seulement" ou "Qualité 
hôpital".

5MET مل�صق

6INMETRO مل�صق

الربط مت�صاوي الجهد7

 بحد اأق�سى 8.0 كجم 8
)17.64 رطل(

الحمل الأق�صى لحامل 
الوحدات الب�صرية 

9

 

مفتوح

10

 

مغلق

مل�صق خطر النح�صار11

 بحد اأق�سى 16 كجم 12
)35.27 رطل(

مل�صق وزن ال�صا�صة

13SKF مل�صق الطراز

14PROVEO 8 الموديل 
C42 / CT42 المن�صة 

الذراع الأرجوحي وحدة 

مل�صق الطراز 

15UDI مل�صق

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

(PI)



GS1
(DI)



13المجهر PROVEO 8 / الرقم المرجعي 910 733 10 / الإ�صدار 03

الت�صميم

الت�صميم 	
	1	 F		 المن�صة الأر�صية

1 PROVEO 8 حامل الوحدات الب�صرية للمجهر
متوازي الأ�صالع 2
�صا�صة الڤيديو )اختيارية( 3
وحدة التحكم باللوحة اللم�صية 4
وحدات التحكم بالكاميرا والڤيديو )اختيارية( 5
المكبح القدمي  6
القاعدة 7
اأطراف التو�صيل )على �صبيل المثال كهرباء، ڤيديو، وخالفه( 8
ق�صيب يدوي 9

ذراع ال�صا�صة )اختياري( 10
�صماعة 11

من خالل ت�صميمه المفتوح، يتيح المجهر PROVEO 8 حيزا لإم�صاك 
وحدات التحكم في الكاميرا والڤيديو.
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الت�صميم

	1	 CT		 المن�صة التل�صكوبية

 حامل الوحدات الب�صرية  1
PROVEO 8 للمجهر

متوازي الأ�صالع  2
ذراع ال�صا�صة )اختياري( 3
�صا�صة الڤيديو )اختيارية( 4
5 CT42 المن�صة التل�صكوبية
الذراع الأفقية 6
وحدة التحكم عن بعد للتلي�صكوب 7
التحريك لأعلى 8
التحريك لأ�صفل 9

�

� �

�
�

�

�

�

��
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الت�صميم

	1	1	 CT		 صندوق تو�صيل المن�صة�

�

�

�

�

��

�

ال�صبكة الكهربائية 1
حامل للمفتاح القدمي  2
وحدات التحكم في الڤيديو واأنظمة الت�صجيل )اختيارية( 3
وحدة التحكم باللوحة اللم�صية 4
مفتاح قدمي ل�صلكي 5
لوح جداري 6

7

8

اأطراف التو�صيل )كهرباء، ڤيديو، وخالفه( 7
طقم حيز �صندوق التو�صيل )اختياري( 8

وحدات حامل الوحدات الب�صرية للمجهر  	1	
PROVEO 8 الجراحي

	1	1	 IVC صامال الوحدة� PROVEO 8 المجهر الجراحي

حامل وحدات ب�صرية مع كاميرا مدمجة وعاك�صات مدمجة 	

	1	1	  IVC صامال الوحدة� PROVEO 8 المجهر الجراحي
وبدون عاك�ص

حامل وحدات ب�صرية مع كاميرا مدمجة، بدون عاك�صات مدمجة 	
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الوظائف

 المجهر الجراحي PROVEO 8 مع وحدة  	1	1	
IVA الكاميرا

حامل وحدات ب�صرية مع واجهة القاعدة C، بدون عاك�صات مدمجة 	

الوظائف 	
نظام الموازنة 	1	

من خالل المجهر الجراحي PROVEO 8 المتزن، يمكنك تحريك حامل الوحدات 
الب�صرية في اأي مو�صع بدون اإمالة اأو تحريك لأ�صفل. 

بعد الموازنة، تحتاج جميع الحركات اأثناء العملية الجراحية اإلى قدر �صئيل 
من القوة فقط.

يقوم متوازي الأ�صالع بموازنة الحركة لأعلى/لأ�صفل.
ل�صبط موازنة متوازي الأ�صالع، انظر ف�صل 7.7.1.

F42 سبط موازنة حامل الوحدات الب�سرية على المن�سة االأر�سية�



17المجهر PROVEO 8 / الرقم المرجعي 910 733 10 / الإ�صدار 03

الوظائف

CT42 �سبط موازنة حامل الوحدات الب�سرية على المن�سة التل�سكوبية	1	المكابح 
يحتوي المجهر الجراحي PROVEO 8 على 4 مكابح كهرومغناطي�صية توقف 

تحرك المن�صة والمن�صة ال�صقفية والمجهر الجراحي:
مفتاح  اأو  المقب�ص  خالل  من  الكهرومغناطي�صية  المكابح  تحرير  ويمكن 

ا�صتدعاء الممر�ص.

	1	1	 F		 المكابح بالمن�صة الأر�صية

1

دوران البرج  1
دوران متوازي الأ�صالع 2
حركة متوازي الأ�صالع لأعلى/لأ�صفل 3
دوران حامل المجهر الجراحي 4
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الوظائف

	1	1	 F		 المكابح المختارة بالمن�صة الأر�صية
با�صتخدام الوظيفة "Selected brakes" )المكابح المختارة(، يمكن للم�صتخدم 

تحرير المكابح ب�صورة فردية.

يقت�صر تفعيل هذه الوظيفة على فني موؤهل فقط.

دوران البرج 1
دوران متوازي الأ�صالع 2
حركة متوازي الأ�صالع لأعلى/لأ�صفل 3
دوران حامل المجهر الجراحي 4

ل تقم بتحريك النظام دون تحرير المكابح.

	1	1	 CT		 المكابح بالمن�صة التل�صكوبية

�

�
�

�

دوران الذراع الأفقي  1
دوران متوازي الأ�صالع 2
حركة متوازي الأ�صالع لأعلى/لأ�صفل 3
دوران حامل المجهر الجراحي 4
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الوظائف

	1	1	 CT		 المكابح المختارة بالمن�صة التل�صكوبية
با�صتخدام الوظيفة "Selected brakes" )المكابح المختارة(، يمكن للم�صتخدم 

تحرير المكابح ب�صورة فردية.

يقت�صر تفعيل هذه الوظيفة على فني موؤهل فقط.

�

�

�

�

دوران الذراع الأفقي 1
دوران متوازي الأ�صالع 2
حركة متوازي الأ�صالع لأعلى/لأ�صفل 3
دوران حامل المجهر الجراحي 4

الإ�صاءة 	1	
تتاألف اإ�صاءة المجهر الجراحي PROVEO 8 من وحدتي اإ�صاءة LED وهي 

مركبة بحامل الوحدات الب�صرية. 
وتوجد لمبتان، اللمبة الرئي�صية ولمبة المنعك�ص الأحمر.

	1	 Fusion Optics عد�صات
تتيح هذه الخا�صية زيادة درجة الدقة وعمق النطاق لتوفير �صوة ب�صرية 

مثالية ثالثية الأبعاد.
وتعمل خا�صية FusionOptics بم�صارين منف�صلين لل�صعاع بمعلومات مختلفة: 
تم تح�صين الم�صار الأي�صر من ال�صعاع للح�صول على درجة و�صوح عالية، 
وكذلك الحال مع الم�صار الأيمن من ال�صعاع للح�صول على عمق روؤية مثالي.

ويقوم العقل الب�صري بدمج هاتين ال�صورتين المختلفتين تماما في �صورة 
واحدة مكانية مثالية.
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عنا�صر التحكم

عنا�صر التحكم 	
حامل الوحدات الب�صرية للمجهر PROVEO 8 �صامال �صبط التركيز، والإمالة والحركة  	1	

 IVC مع وحدة XY في التجاهين

1718
19

1  XY قارنة
المفتاح الدّوار لتغيير مو�صع الزاوية 0° لم�صاعد الجراح 2
 المفتاح الدوار »العاك�ص« )ت�صغيل الطوارئ فقط، مع الإ�صدار المبين  3

في ف�صل 4.3.1(
التركيز الدقيق للكاميرا المدمجة 4
المفتاح الدوار »للتكبير« )ت�صغيل الطوارئ فقط( 5
المفتاح الدوار »لإ�صاءة الفتحات« )ت�صغيل الطوارئ فقط( 6
فتحة لدرج الفلتر 7
المقب�ص 8
مفتاح دّوار لالإ�صاءة القطرية للمنعك�ص الأحمر 9

10 PROVEO 8 حامل الوحدات الب�صرية للمجهر

التركيز الدقيق لم�صاعد الجراح 11
المفتاح الدوار »العاك�ص« لم�صاعد الطبيب )ت�صغيل الطوارئ فقط، مع  12

الإ�صدار المبين في ف�صل 4.3.1(
الم�صاعد °0 13
لوحة الجراح 14
2 مقب�ص CAN - لملحقات Leica فقط 15
فتحات التبريد 16
العد�صة ال�صيئية 17
فتحات ملولبة لتركيب الملحقات 18
19 BIOM مقب�ص للعاك�ص
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عنا�صر التحكم

حامل الوحدات الب�صرية للمجهر PROVEO 8 �صامال �صبط التركيز، والإمالة والحركة  	1	
IVA مع كاميرا XY في التجاهين

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1  XY قارنة
المفتاح الدّوار لتغيير مو�صع الزاوية 0° لم�صاعد الجراح 2
التركيز الدقيق للكاميرا الخارجية 3
المفتاح الدوار »للتكبير« )ت�صغيل الطوارئ فقط( 4
المفتاح الدوار »لإ�صاءة الفتحات« )ت�صغيل الطوارئ فقط( 5
فتحة لدرج الفلتر 6
المقب�ص 7
مفتاح دّوار لالإ�صاءة القطرية للمنعك�ص الأحمر 8
9 PROVEO 8 حامل الوحدات الب�صرية للمجهر

التركيز الدقيق لم�صاعد الجراح 10

الم�صاعد °0 11
لوحة الجراح 12
2 مقب�ص CAN - لملحقات Leica فقط 13
14 C مهايئ قاعدة
فتحات التبريد 15
العد�صة ال�صيئية 16
فتحات ملولبة لتركيب الملحقات 17
18 BIOM مقب�ص للعاك�ص
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عنا�صر التحكم

لوحة الجراح 	1	

لوحة الجراح 1
م�صتقبل الأ�صعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد )م�صجل( 2
اللوحة اللم�صية 3

الموازنة 	1	

قفل النقل )قفل حركة متوازي الأ�صالع(  1
مفتاح الموازنة 2

ل�صبط موازنة متوازي الأ�صالع، انظر ف�صل 7.7.1.

وحدة التحكم 	1	

اللوحة اللم�صية )واجهة الم�صتخدم الر�صومية( 1

	1	 F		 المن�صة
6

7

1

2

5

4

3

 مقب�ص الربط مت�صاوى الجهد 1
لتو�صيل المجهر PROVEO 8 بتجهيزة ربط مت�صاوى الجهد. وهو جزء 

 من مجموعة التركيب بمبنى العميل. 
.EN 60601-1 (§ 8.6.7)  تراعى متطلبات الموا�صفة

مقب�ص الكهرباء 2
قاطع الدائرة المغناطي�صية الحرارية 3
4 PROVEO 8 المفتاح الرئي�صي للمجهر الجراحي
لمبة بيان الكهرباء 5
حامل جهاز التحكم عن بعد 6
حامل مفتاح ا�صتدعاء الممر�ص 7
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عنا�صر التحكم

	1	 F		 اأطراف تو�صيل المن�صة

Dicom لالت�صال ببرنامج  *LAN مقب�ص �صبكة
لتو�صيل م�صغالت المو�صيقى الخارجية/  **Line In مقب�ص 

الهاتف المحمول  
وظيفة اإ�صافية  ADF 1/2 وظيفة

مقب�ص XGA in 1***  لتو�صيل م�صدر ڤيديو خارجي 
)الوحدة DI C800 الختيارية(

لتو�صيل اأجهزة OCT الخارجية  ***.OCT ext مقب�ص
لتو�صيل �صا�صة خارجية  DVI Out مقب�ص

مقب�ص خارجي ل�صا�صة المن�صة  ***DVI in مقب�ص
مقب�ص FS  للمفتاح القدمي الال�صلكي الثاني 

فقط )المفتاح القدمي 2(
لتو�صيل �صا�صة خارجية  ***VIDEO out مقب�ص
لتو�صيل �صا�صة خارجية  ***HD SDI مقب�ص

لمفتاح ا�صتدعاء الممر�ص فقط تحرير المكبح 

ل ي�صتخدم اأثناء الجراحة  *
قم بمراعاة التحذير الآتي  **

اقت�صر على تو�صيل التجهيزات الطبية فقط  ***

تحذير
خطر حدوث اأخطاء ب�سرية نتيجة ال�سو�ساء المزعجة اأثناء 

الجراحة!
	t "Line In" ل تقم بتو�صيل/ف�صل الأجهزة اخلارجية من مقب�ص

اأثناء العملية اجلراحية. 
	t حتقق من �صبط م�صتوى �صدة ال�صوت بجهاز ال�صوتيات على

."Line In" احلد الأدنى ل�صدة ال�صوت قبل تو�صيله باملقب�ص
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عنا�صر التحكم

اأطراف تو�صيل المن�صة 		CT بوحدة  18	
التحكم في الحامل

وحدة التحكم في حامل المن�صة CT42 مركبة على الحائط.

Dicom لالت�صال ببرنامج  *LAN مقب�ص �صبكة
غير م�صتخدم  Line In مقب�ص

وظيفة اإ�صافية  ADF 1/2 وظيفة
مقب�ص XGA في 1**  لتو�صيل م�صدر ڤيديو خارجي 
)للوحدة DI C800 الختيارية(

لتو�صيل اأجهزة CAN الخارجية مقب�ص CAN خارجي** 
لتو�صيل �صا�صة خارجية  DVI Out مقب�ص

مقب�ص خارجي ل�صا�صة المن�صة  **DVI in مقب�ص
مقب�ص FS  للمفتاح القدمي الال�صلكي 

الثاني فقط )المفتاح القدمي 2(
لتو�صيل �صا�صة خارجية  ***C-VIDEO out مقب�ص
لتو�صيل �صا�صة خارجية  **HD SDI مقب�ص

ل ي�صتخدم اأثناء الجراحة  *
اقت�صر على تو�صيل التجهيزات الطبية فقط  **

�

�

�

مفتاح التو�صيل الكهربائي 1
فيوز التو�صيل الكهربائي 2
 مقب�ص الربط مت�صاوي الجهد 3

لتو�صيل المجهر PROVEO 8 بتجهيزة ربط مت�صاوي الجهد. وهو جزء 
 من مجموعة التركيب بمبنى العميل. 

.EN 60601-1 (§ 8.6.7)  تراعى متطلبات الموا�صفة



25المجهر PROVEO 8 / الرقم المرجعي 910 733 10 / الإ�صدار 03

عنا�صر التحكم

	1	 CT		 الذراع الأفقي للمن�صة

حامل مفتاح ا�صتدعاء الممر�ص )يمكن ل�صقه في مكان منف�صل( 1
مقب�ص مفتاح ا�صتدعاء الممر�ص 2
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عنا�صر التحكم

المفتاح القدمي والمقاب�ص 		1	
انظر اأي�صا دليل ت�صغيل المفتاح القدمي الال�صلكي، 14 وظيفة.

	1		1	 "Cataract" التهيئة القيا�صية
يمكن تخ�صي�ص المفاتيح القدمية والمقاب�ص ب�صكل فردي لكل 

م�صتخدم في قائمة التهيئة.

+

−

−

−



+

−

+

+

المقاب�ص









	1		1	 "Retina" التهيئة القيا�صية
يمكن تخ�صي�ص المفاتيح القدمية والمقاب�ص ب�صكل فردي لكل 

م�صتخدم في قائمة التهيئة.

−

VR −

−



+

+

VR +

VR

المقاب�ص
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عنا�صر التحكم

	1		1	 "OCT" التهيئة القيا�صية
يمكن تخ�صي�ص المفاتيح القدمية والمقاب�ص ب�صكل فردي لكل 

م�صتخدم في قائمة التهيئة.

OCT Z+OCT Z –

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

المقاب�ص





OCT

OCT

	1		1	 "OCT VR" التهيئة القيا�صية
يمكن تخ�صي�ص المفاتيح القدمية والمقاب�ص ب�صكل فردي لكل 

م�صتخدم في قائمة التهيئة.

OCT Z+OCT Z –

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

OCT

المقاب�ص





OCT

OCT
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التح�صير قبل الجراحة 	
	1	 )F		 النقل )المن�صة

تحذير
خطر حدوث اإ�سابة ب�سبب:

الحركة الجانبية غير المحكومة لمتوازي االأ�سالع 	
اإمالة المن�سة 	
قد تتعثر االأقدام في النعال الخفيفة اأ�سفل هيكل القاعدة 	
	t لغر�ص النقل، احر�ص دائما على حتريك املجهر اجلراحي

PROVEO 8 اإىل و�صع النقل. 
	t .ل تقم اأبًدا بتحريك املن�صة بينما الوحدة مفرودة
	t .ل تقم اأبدا بلف الكابالت على الأر�صية
	t ول تقم ،PROVEO 8 احر�ص دائما على دفع املجهر اجلراحي

اأبًدا ب�صحبها.

تنبيه
قد يتحرك المجهر الجراحي ب�سكل مفاجئ!

	t قم دائما بتاأمني املكبح القدمي اأثناء عدم قيامك بتحريك
النظام.

تنبيه
�سرر بالمجهر الجراحي PROVEO 8 نتيجة االإمالة الخارجة 

عن ال�سيطرة!
	t.ام�صك املقب�ص اأثناء حترير املكبح

تنبيه
�سرر بالمجهر الجراحي PROVEO 8 اأثناء النقل!

	t.ل تقم اأبدا بتحريك املن�صة يف احلالة املمتدة
	t.ل تقم اأبدا بلف الكابالت على الأر�صية
	t امتنع عن نقل اأو تخزين املجهر يف مناطق بزاوية انحدار تزيد

على °10.

تنبيه
قد تحدث اأ�سرار بالمن�سة اأو اللوحة اللم�سية لوحدة التحكم!

اإذا مت حتريك حامل الوحدات الب�رصية اإىل و�صع النقل اأو من و�صع 
النقل اإىل و�صع الت�صغيل:

	t.حتقق اأن قفل النقل حمكم القفل

	t.في و�صع النقل PROVEO 8 تاأكد اأن المجهر الجراحي

اإذا لم يكن المجهر الجراحي PROVEO 8 في و�صع النقل، فارجع 
اإلى الق�صم 8.6.

	t ا�صغط على دوا�صة مكبح القدم على اليمين (1) لتحرير قفل العجالت
ال�صغيرة.

	t.حرك المجهر با�صتخدام المقب�ص
	t ا�صغط على دوا�صة مكبح القدم على الي�صار (2) لتاأمين قفل العجالت

ال�صغيرة.

1

2
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تركيب اأنبوب العد�صة الثنائية 	1	
تحذير

خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!
	t ا�صتكمل جميع الأعمال التح�صريية وعمليات �صبط املن�صة

قبل اإجراء العملية اجلراحية. 
	t ل تقم اأبًدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر

وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.
	t قبل تغيري امللحقات، احر�ص دائما على تاأمني قفل متوازي

الأ�صالع )انظر ف�صل 7.7.2(. 
	t .بعد تعديل التجهيزات PROVEO 8 قم مبوازنة املجهر اجلراحي
	t .ل تقم بتحرير املكابح بينما اجلهاز غري متوازن
	t قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأول

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.
	t.تاأكد من نظافة الملحقات الب�صرية وخلوها من الغبار والت�صاخات
	t.(1) قم بحل برغي التثبيت
	t.قم بتركيب الملحقات في الحلقة التركيبية
	t.(1) اأحكم ربط برغي التثبيت

�

تحذير
خطر التعر�ص لالإ�سابة بفعل االأجزاء المت�ساقطة!

	t قبل اإجراء العملية اجلراحية، حتقق من اإحكام تثبيت الأجزاء
الب�رصية وامللحقات ومن عدم حتركها.

تركيب العد�صات 	1	1	
	t.تاأكد من نظافة الملحقات الب�صرية وخلوها من الغبار والت�صاخات
	t اربط ال�صامولة المحززة (1) للعد�صات على اأنبوب العد�صة الثنائية حتى

الم�صد النهائي.

1
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تثبيت اأنبوب العد�صة الثنائية 	1	
�صبط الم�صافة بين الحدقتين 	1	1	

	t 75 مم، انظر 55 مم و  ا�صبط الم�صافة بين الحدقتين على قيمة بين 
المقيا�ص (1).

	t با�صتخدام طارة ال�صبط (2)، ا�صبط الم�صافة بين الحدقتين بحيث يمكن
روؤية مجال �صورة دائري.

1

2

�صبط الميل 	1	1	
	t.ام�صك اأنابيب العد�صة الثنائية بكلتا اليدين
	t قم باإمالة اأنبوب العد�صة الثنائية لأعلى اأو لأ�صفل حتى الو�صول اإلى

و�صع مريح للروؤية.

�صبط العد�صة العينية 	1	
تحديد/�صبط اإعدادات الديوبتر للم�صتخدمين 	1	1	

يمكن �صبط قيم الديوبتر على حدة با�صتمرار لكل عد�صة من +5 اإلى –5. 
ويجب �صبط قيم الديوبتر بدقة وب�صكل منف�صل لكال العينين. وهذه الطريقة 
وحدها هي التي ت�صمن بقاء ال�صورة في البوؤرة خالل نطاق التكبير وال�صغير 
بالكامل = م�صتتبة البوؤرتين. وي�صمن المجهر الجراحي مقاومة الإجهاد 

بدرجة عالية اإذا كان اإعداد الديوبتر �صحيحا لكال العينين.

المجهر الم�صبوط بطريقة م�صتتبة البوؤرتين ي�صمن اأن تظل روؤية 
الم�صاعد و�صورة ال�صا�صة حادتين دائما، وذلك ب�صرف النظر عن 

التكبير المختار.
	t.اختر اأدنى تكبير
	t صع اأداة اختبارية مفلطحة بحواف حادة اأ�صفل العد�صة على م�صافة�

العمل.
	t.قم بمركزة المجهر
	t.ا�صبط اأق�صى تكبير
	t.قم بمركزة المجهر
	t.ا�صبط اأدنى تكبير

	t.5+ بدون النظر في العد�صات، اأدر العد�صتين العينيتين على قيم ديوبتر
	t اأدر العد�صات ببطء باتجاه –5 على حدة لكل عد�صة حتى تظهر الأداة

الختبارية بتمركز حاد.
	t.اختر اأعلى تكبير وتحقق من الحدة
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�صبط الم�صافة الحدقية 	1	1	

	t.اأدر فناجين الأعين لأعلى اأو لأ�صفل اإلى اأن يتم �صبط الم�صافة المرغوبة

فح�ص ا�صتتباب البوؤرتين 	1	1	
	t صع اأداة اختبارية مفلطحة بحواف حادة اأ�صفل العد�صة ال�صيئية على�

م�صافة العمل.
	t.قم بالتكبير حتى اأق�صى درجة تكبير
	t.ا�صبط التركيز على الأداة الختبارية
	t.قم بالتكبير خالل المدى الكامل للتكبير، مع مراقبة الأداة الختبارية

يجب اأن تظل حدة ال�صورة ثابتة في جميع معدلت التكبير. اإذا لم 
يكن الأمر كذلك، افح�ص اإعدادات الديوبتر للعد�صات.

قم بتغير الم�صاعد 	° اإلى مو�صع اآخر 	1	
يمكن �صبط الم�صاعد 0° على الجانب الأي�صر وعلى الجانب الأيمن.

	t.(1) قم بتحرير المفتاح

ترتفع القمة (2).

	t.(3) °0 تغيير مو�صع الم�صاعد

	t فور الو�صول اإلى المو�صع المرغوب، ادفع الجزء العلوي نحو الأ�صفل
وقم بتاأمين قفل المفتاح (1) مرة اأخرى.
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تغيير الكاميرا 	1	
	1	1	 (IVA) مهايئ الڤيديو المدمج

	t.لحامل الوحدات الب�صرية C اأدخل الكاميرا (1) في مهايئ القاعدة

�

	t.(2) اأحكم ربط برغي األن

�

	t.(1) قم بتو�صيل كابل الكاميرا المركب م�صبقا بالكاميرا

	1	1	 IVC فلتر ليزر الوحدة
	t.(1) قم بتحرير المفتاح

ترتفع القمة (2).

	t.(3) اخلع التركيبة الزائفة بفلتر الليزر

�
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التح�صير قبل الجراحة

	t (4) في فتحة فلتر ليزر حامل الوحدات  IVC اأدخل فلتر ليزر وحدة
الب�صرية.

�

منفذ لفالتر الألوان والفالتر الخا�صة 	1	1	
توجد فتحة داخل مبيت حامل الوحدات الب�صرية لغر�ص تركيب �صرائح 

الفلتر داخلها.
	t.(1) اخلع الغطاء

توجد فتحتان لتركيب الفالتر.
فتحة الفلتر ي�صارا: فلتر درجة حرارة اللون لم�صباح LED الرئي�صي 	
فتحة الفلتر يمينا: فالتر اأو اأغ�صية خا�صة 	

م�صتوى �صورة الفلتر يتطابق بكل دقة مع م�صتوى �صورة العن�صر.
فلتر الحماية من الأ�صعة فوق البنف�صجية GG420 UV مدمج في المجهر. 

 عالوة على ذلك يتوفر كل من »فلتر الحماية من الأ�صعة فوق البنف�صجية 
GG420 UV « و »فلتر الحماية ×5«.

	t.اخلع الغطاء
	t.ادفع درج الفلتر للداخل، مع اإمالته لأعلى بع�ص ال�صيء، اإلى اأن يثبت

موازنة واإحكام قفل متوازي الأ�صالع 	1	
موازنة متوازي الأ�صالع 	1	1	

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t ل تقم اأبًدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر
وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

	t بعد تعديل التجهيزات، احر�ص دائما على اإعادة موازنة املجهر
على متوازي الأ�صالع.

	t.7.7.3 تحرير متوازي الأ�صالع، انظر ف�صل
	t.ام�صك المجهر من المقب�صين
	t.)اأدر مقب�صا واحدا لتحرير المكابح )جميع المكابح
	t.تحقق مما اإذا كان المجهر الجراحي قد انحرف لأعلى اأو لأ�صفل

انحراف المجهر الجراحي لأ�صفل:
	t.اأدر مفتاح الموازنة (2) في اتجاه حركة عقارب ال�صاعة

انحراف المجهر الجراحي لأعلى:
	t.اأدر مفتاح الموازنة الدّوار (2) عك�ص اتجاه حركة عقارب ال�صاعة

تاأمين قفل متوازي الأ�صالع 	1	1	

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t:احر�ص دائما على تاأمني قفل متوازي الأ�صالع
عند نقل المجهر الجراحي 	
عند تعديل التجهيزات 	

تنبيه
خطر ت�سرر المجهر الجراحي ب�سبب االإمالة غير المحكومة!

	t ام�صك املقاب�ص باإحكام قبل ا�صتخدام 
وظيفة "All Brakes" )جميع املكابح(.



المجهر PROVEO 8 / الرقم المرجعي 910 733 10 / الإ�صدار 3403

التح�صير قبل الجراحة

	t.اجذب قفل النقل (1) وا�صبطه على و�صع اأفقي

	t.)ام�صك اأحد المقب�صين اأو كليهما واأدره لتحرير المكابح )جميع المكابح
	t.قم بتحريك متوازي الأ�صالع لأعلى اأو اأ�صفل اإلى اأن يتع�صق قفل النقل

وبهذا يتم قفل متوازي الأ�صالع.

تحرير متوازي الأ�صالع 	1	1	

تنبيه
خطر ت�سرر المجهر الجراحي ب�سبب االإمالة غير المحكومة!

	t "All Brakes" ام�صك املقاب�ص باإحكام قبل ا�صتخدام وظيفة
)جميع املكابح(.

	t.ام�صك مقب�ص واحد ثم اأدره لتحرير المكابح
	t.في نف�ص الوقت، اجذب قفل النقل (1) وا�صبطه على و�صع راأ�صي

وبذلك يتحرر متوازي الأ�صالع.

اأعد موازنة متوازي الأ�صالع، اإذا لزم الأمر.

تحرير المكابح 	1	1	

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t ا�صتكمل جميع الأعمال التح�صريية وعمليات �صبط املن�صة
قبل اإجراء العملية اجلراحية.

	t ،عند احلاجة اإىل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية
قم اأول بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

	t عند احلاجة اإىل تعديل جتهيزات املجهر اجلراحي، يراعى القيام
بذلك قبل العملية اجلراحية.

	t.احر�ص دائما على قفل متوازي الأ�صالع قبل تعديل التجهيزات 
	t ل ت�صتخدم املقاب�ص اأو حترر املقب�ص البعيد عندما يكون اجلهاز

يف حالة عدم اتزان.

لالأمام

للخلف

يتم تحرير المكابح من خالل تحريك المقاب�ص كما يلي، ما لم تكن مهياأة 
للم�صتخدم الحالي ب�صفة م�صتقلة:

	tاأدرها للخلف واأبقها في هذه الو�صعية: فيتم تحرير المكابح المختارة
	tاأدرها لالأمام واأبقها في هذه الو�صعية: فيتم تحرير جميع المكابح

يمكن تعيين وظائف للمقاب�ص ب�صفة م�صتقلة حتى 4 وظائف لكل 
م�صتخدم داخل قائمة "User Settings" )اإعدادات الم�صتخدم(. يجب 
اختيار الوظيفة "All Brakes" )جميع المكابح( لمرة واحدة على الأقل.
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�صبط الو�صعية على طاولة اإجراء  18	
العمليات الجراحية

	181	 F		 المن�صة الأر�صية

تحذير
خطر االإ�سابة بفعل حركة المجهر الجراحي الأ�سفل!

	t ا�صتكمل جميع الأعمال التح�صريية وعمليات �صبط املن�صة
قبل اإجراء العملية اجلراحية. 

	t ل تقم اأبًدا بتغيري امللحقات اأو حتاول اإعادة موازنة املجهر
وهو على نطاق اإجراء العملية اجلراحية.

	t قبل تغيري امللحقات، احر�ص دائما على تاأمني قفل متوازي
الأ�صالع )انظر ف�صل 7.7.2(. 

	t .بعد تعديل التجهيزات PROVEO 8 قم مبوازنة املجهر اجلراحي
	t .ل تقم بتحرير املكابح بينما اجلهاز غري متوازن
	t قبل تعديل التجهيزات اأثناء اإجراء العملية اجلراحية، قم اأول

بتحريك املجهر بعيدا عن جمال اإجراء العملية اجلراحية.

تنبيه
خطر حدوث اأ�سرار!

	t قبل رفع حامل الوحدات الب�رصية حتقق من خلو املنطقة اأعلى
�صقف  اأو  بلمبات  ال�صطدام  لتجنب  الأ�صالع وذلك  متوازي 

غرفة العمليات، اإلخ.
	t با�صتخدام الق�صيب اليدوي، ادفع المجهر الجراحي برفق حتى طاولة

اإجراء العمليات وا�صبط و�صعيته ح�صب الرغبة.

يمكن �صبط جميع الأو�صاع اأي�صا على و�صع ال�صورة المعكو�صة. 	
يلزم �صبط و�صع اأداة القيا�ص بحيث يكون نطاق الحركة كبيرا  	

بما يكفي للمهام المتوقعة.

	t ا�صغط على دوا�صة مكبح القدم على الي�صار (2) لتاأمين قفل العجالت
ال�صغيرة.

1

2

	t.ا�صبط و�صعية المفتاح القدمي اأ�صفل طاولة اإجراء العمليات الجراحية
	t.قم بتو�صيل كابل الكهرباء في مقب�ص الكهرباء
	t.قم بتو�صيل مقب�ص الربط مت�صاوى الجهد في المن�صة
	t.ابداأ ت�صغيل النظام
	t قم بتحرير المكابح )انظر ف�صل 7.7.4( وا�صبط النظام اإلى و�صع

 محتمل )انظر ال�صورة التالية(.
اأق�صى امتداد لذراع التاأرجح عند زاوية °135.

max. 135°
angle

 زاوية بحد 
اأق�صى °135
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	181	  CT		 المن�صة التل�صكوبية
CT42 المن�سة التل�سكوبية

AS N

A

S

1

CT42 وحدة التحكم في حامل المن�صة  1
الم�صاعد  A

م�صاعد الجراح  AS
الجراح  S

الممر�ص  N

تحذير
 CT42 خطر على المري�ص من جراء تحرك المن�سة التل�سكوبية

الأ�سفل!
	t ل ت�صتخدم خا�صية التحريك لأعلى/لأ�صفل عندما يكون املجهر

فوق املري�ص.

CT42 رفع واإنزال المن�سة التل�سكوبية
يمكن رفع واإنزال المن�صة التل�صكوبية CT42 كهربائيا. ويمكن التحكم في 

هذه الوظائف عن طريق الأزرار الموجودة بوحدة التحكم عن بعد.

تحريك الذراع التلي�صكوبي اإلى م�صتوى الرتفاع المرغوب:
مفتاح التحريك »لأعلى« (1): رفع الذراع التلي�صكوبي. 	
مفتاح التحريك »لأ�صفل« (2): اإنزال الذراع التلي�صكوبي.  	

��

في ظروف التحميل الم�صتمر، قد ل يتم ت�صغيل التلي�صكوب لمدة 
تزيد على دقيقة واحدة في فترة تبلغ 10 دقائق. بعد دقيقتين من 

الت�صغيل الم�صتمر، يقوم مفتاح درجة الحرارة المدمج باإيقاف فعالية 
.Leica CT42 موتور المن�صة التل�صكوبية

لختبار وظيفة الإيقاف ال�صطراري قم بالتحريك لأ�صفل وا�صغط 
على مفتاح التحريك لأ�صفل ولأعلى في الوقت نف�صه لإيقاف الحركة.

CT42 و�سع ال�سكون للمن�سة التل�سكوبية

تنبيه
 خطر اال�سطدام!

قد ي�سطدم المجهر الجراحي بالمكونات المحيطة اأو ال�سقف 
اأو اللمبات.

	t.افح�ص نطاق اخلطر قبل حتريك الذراع املتاأرجح
	t قم بتحريك املن�صة ال�صقفية لأعلى بحر�ص، وانتبه اإىل ال�صقف

واللمبات.
	t.قم بتحريك المجهر بعيدا
	t.قم باإزالة المكونات المعقمة
	t.قم بتاأمين قفل الذراع المتاأرجح
	t.ا�صبط مفتاح الت�صغيل بالذراع المتاأرجح على و�صع الإيقاف
	t ا�صغط على مفتاح التحريك »لأعلى« بوحدة التحكم عن بعد وارفع

المن�صة.
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 تركيب عنا�صر التحكم المعقمة  	1	
والغالف المعقم

تحذير
خطر العدوى!

	t احر�ص دائما على تعقيم عنا�رص حتكم املجهر اجلراحي
PROVEO 8  ومقاب�صه قبل ال�صتخدام.

اأغطية الأزرار الدوارة 	1	1	
ا�صتخدم اأي�صا الأغطية عند ا�صتخدام اأغلفة معقمة قابلة لال�صتخدام 

لمرة واحدة. وبذلك ي�صهل الإم�صاك بعنا�صر التحكم.
	t قم بتركيب اأغطية قابلة للتعقيم بالبخار على مفاتيح التكبير وم�صافة

العمل والتجاوز اليدوي لإ�صاءة المنعك�ص الأحمر.

	t ا  قم بتركيب اأغطية قابلة للتعقيم بالبخار على الملحقات اأي�صً
)اإن وجدت(.

غالف معقم لحامل الوحدات الب�صرية 	1	1	
اقت�صر على ا�صتخدام الأغلفة المعقمة المختبرة، وهي محددة  	

في ق�صم الملحقات.
قم فقط بتغطية القطاع المبين )انظر ال�صورة الآتية(.  	

تنبيه
خطر العدوى!

	t اترك حيزا كافيا حول املن�صة ل�صمان عدم مالم�صة الغالف
املعقم لأجزاء غري معقمة.

	t جميع المكابح( على المقب�ص وقم( "All Brakes" قم بتفعيل وظيفة
بتمديد متوازي الأ�صالع.

اأق�صى امتداد لذراع التاأرجح عند زاوية °135. 

	t.قم بارتداء القفازات المعقمة
	t.قم بتركيب جميع عنا�صر التحكم المعقمة  
	t PROVEO 8 اأخرج الغالف المعقم بحر�ص ثم �صعه على المجهر الجراحي

بطول امتداد متوازي الأ�صالع.
	t.قم بتركيب نظارة واقية )اختياري( على العد�صة ال�صيئية
	t .ل تقم بتركيب الغالف المعقم باإحكام مفرط با�صتخدام الأ�صرطة الموردة

يجب اأن يظل بالإمكان تحريك الجهاز ب�صهولة.
	t.تحقق من �صهولة تحريك الجهاز

اتبع التعليمات ال�صادرة عن الجهة ال�صانعة للغالف المعقم. 	
ا�صتخدم دائًما الغالف مع نظارة واقية. 	
ل ت�صع الغالف اأبعد من المو�صع (1). 	

F42 المن�سة االأر�سية

�
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CT42 المن�سة التل�سكوبية

�

تنبيه
خطر االرتفاع المفرط لدرجة حرارة النظام!

قد تت�صبب تغطية مدخل الهواء (1) يف اإيقاف النظام اآليا ب�صبب 
الرتفاع املفرط يف درجة احلرارة.

	t (1) تاأكد دائما من وجود بع�ص امل�صافة بني مدخل الهواء
والغالف.

الفح�ص الوظيفي 		1	
ارجع اإلى لئحة المراجعة قبل اإجراء العملية الجراحية في �صفحة 

)انظر ف�صل 17.1(.
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الت�صغيل

الت�صغيل 8
ت�صغيل المجهر 	81

تحذير
خطر ال�سعق الكهربائي القاتل!

	t قم بت�صغيل النظام دائما بينما جميع التجهيزات يف و�صعها
ال�صحيح )جميع الأغطية مركبة، الأبواب مغلقة(.

تحذير
تعود المواتير اإلى و�سع ال�سكون!

	t قبل ت�صغيل املجهر اجلراحي، حتقق من خلو م�صارات حركة
الوحدة XY واأداة �صبط الرتكيز من العوائق.

Enfocus املدمج، يرجى النتظار ملدة  عندما يتوفر موديول 
الت�صغيل ول تلم�ص  اإجراءات بدء  دقيقة-دقيقتني حتى تكتمل 

املجهر قبل اأن يكون جاهًزا.

لتجنب حدوث اأعطال، ُيرجى التاأكد دائًما من اإمتام اإجراءات بدء 
الت�صغيل والإيقاف ب�صكل �صحيح للمجهر، وخا�صًة اإذا مت تو�صيل 

.OCT املوديول

81	1	 F		 المن�صة الأر�صية

تحذير
خطر ال�سعق الكهربائي القاتل!

	t مبقب�ص  PROVEO 8 اقت�رص على تو�صيل املجهر اجلراحي
.(F42) موؤر�ص

	t.قم بت�صغيل المجهر من مفتاح الت�صغيل (1) على المن�صة
يبداأ النظام اإجراء بدء الت�صغيل.

1
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الت�صغيل

81	1	 CT		 المن�صة التل�صكوبية

يجب تنفيذ عملية الرتكيب الثابت لوحدة التحكم PROVEO 8 من 
قبل فني كهرباء معتمد.

	t.(2) قم بت�صغيل المجهر من مفتاح الت�صغيل (1) ب�صندوق التو�صيل
يبداأ النظام اإجراء بدء الت�صغيل.

�

�

افح�ص الوظائف الأ�صا�صية للنظام:
تحقق من الإ�صاءة الرئي�صية ومن اإ�صاءة المنعك�ص الأحمر. 	
افح�ص وظائف المفتاح القدمي. 	
تحقق من المقاب�ص الدّوارة. 	
تحقق مما اإذا كانت المكابح تعمل بكفاءة واعتمادية. 	

تظهر ال�صا�صة الرئي�صية على وحدة التحكم.

لوحة الجراح 	81
تظهر على لوحة الجراح ال�صا�صة الآتية:

Retina
Protect

لالأيقونات المدلولت الآتية )لغر�ص المعلومات فقط(:

1XY حالة الوحدة
2OCT حالة الوحدة
حالة العاك�ص3
و�صع IOL/وظيفة Retina Protect »حماية ال�صبكية«4
حالة الم�صجل5
6VR حالة النمط
قيمة الإ�صاءة الرئي�صية7
قيمة اإ�صاءة المنعك�ص الأحمر8
درجة التكبير9

المفاتيح المزودة بخا�صية اللم�ص:
 �صبط زاوية الميل10
زر اإعادة �صبط التركيز )خط يظهر مو�صع التركيز(11
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�صبط مو�صع حامل الوحدات الب�صرية  	81
ال�صبط الأولي للو�صعية 	1	81

	t.(1) ام�صك حامل الوحدات الب�صرية من كال المقب�صين
	t.)اأدر مقب�صا واحدا لتحرير المكابح )جميع المكابح
	t.ا�صبط مو�صع حامل الوحدات الب�صرية وقم بتحرير المقب�ص

راجع اأي�صا الف�صل 7.7.4.

تنبيه
�سرر بالمجهر الجراحي PROVEO 8 نتيجة الحركة الخارجة 

عن ال�سيطرة!
	t.ام�صك املقب�ص اأثناء حترير املكبح

�صبط الو�صع الدقيق 	1	81
	t ا�صبط و�صع حامل الوحدات الب�صرية مع الموتور با�صتخدام ع�صا

التحكم (1) بالمفتاح القدمي.

 "Reset" ارجع اإلى الو�صع الأو�صط من خالل ال�صغط على المفتاح
)اإعادة ال�صبط( (2) اأو اأزرار "Reset" )اإعادة ال�صبط( بوحدة التحكم.

يمكنك تغيير ال�صرعة التي تتحرك بها مواتير XY على نافذة قائمة 
"Speed" )ال�صرعة(.

يمكن حفظ هذه القيمة على حدة لكل م�صتخدم.

�صبط الميل 	1	81
	t ا�صغط على زر الإمالة + اأو - بلوحة الجراح ل�صبط الميل في التجاه

المرغوب واحتفظ به في هذه الو�صعية )انظر الف�صل 8.2(.
فيميل المجهر الجراحي اإلى التجاه المرغوب.

يمكن اإمالة المجهر الجراحي 15° لالأمام و 105° للخلف.
يوؤدي ال�صغط على زر "Reset" )اإعادة ال�صبط( بوحدة التحكم اإلى عودة 

المجهر الجراحي للو�صع الرئي�صي (°0).
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�صبط حامل الوحدات الب�صرية 	81
�صبط ال�صطوع 	1	81

تحذير
قد يت�سبب ال�سوء فائق ال�سدة في ت�سرر ال�سبكية!

	t احر�ص على مراعاة الر�صائل التحذيرية الواردة يف ف�صل
»اإر�صادات الأمان«.

يمكنك زيادة اأو تقليل �صطوع اإ�صاءة الم�صباح الرئي�صي اأو م�صباح المنعك�ص 
الأحمر با�صتخدام اللوحة اللم�صية اأو المفتاح القدمي اأو المقب�ص.
على اللوحة اللم�سية في نافذة القائمة Main »الرئي�سية«

	t ا�صغط على الزر  اأو  على ق�صيب �صبط �صطوع الم�صباح
الرئي�صي وم�صباح المنعك�ص الأحمر.

- اأو -
	t.ا�صغط �صريط �صبط ال�صطوع مبا�صرة

تتغير درجة �صطوع الإ�صاءة الفعالة.

النقر على الزر  اأو  يوؤدي اإلى تغيير قيمة ال�صطوع على  	
خطوات مقدار كل منها 1. الحتفاظ بالزر م�صغوطا باإ�صبعك 

يوؤدي اإلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها 5.
يمكن حفظ اإعداد البدء على حدة لكل م�صتخدم )انظر ف�صل 9.3.2(. 	

على المفتاح القدمي/المقب�ص
ح�صب التخ�صي�ص )انظر الف�صلين 9.3.4 و 9.3.5(، يمكنك اأي�صا زيادة اأو 
خف�ص درجة �صطوع الإ�صاءة با�صتخدام الأزرار المخ�ص�صة بالوظائف 

المعنية على المفتاح القدمي/المقب�ص.

�صبط قطر اإ�صاءة المنعك�ص الأحمر 	1	81
يمكنك �صبط قطر اإ�صاءة المنعك�ص الأحمر با�صتخدام المفتاح الدّوار (1) اأو 

المفتاح القدمي/المقب�ص.
	t.اأدر المفتاح الّدوار (1) وا�صبط قطر اإ�صاءة المنعك�ص الأحمر ح�صب اللزوم

�

زمن التعر�ص 	1	81
لمزيد من المعلومات )انظر ال�صرر الناتج عن الت�صمم ال�صوئي لل�صبكية 

اأثناء جراحة العيون، �صفحة 5(.

وظيفة Retina Protection »حماية ال�صبكية« 	1	81
يمكن للم�صتخدم تفعيل وظيفة Retina Protection »حماية ال�صبكية« اأثناء 
الجراحة بوا�صطة المفتاح القدمي اأو اللوحة اللم�صية لوحدة التحكم. عند 

تفعيل وظيفة Retina Protection »حماية ال�صبكية«، يتم خف�ص �صدة الإ�صاءة 
الرئي�صية اإلى 10% و�صدة م�صباح Red Reflex »المنعك�ص الأحمر« اإلى %20. 

يظل باإمكان الم�صتخدم �صبط �صدة الإ�صاءة لأقل من الحد. عندما يقوم 
ال�صبكية«،  Retina Protection »حماية  باإيقاف تفعيل وظيفة  الم�صتخدم 

ترجع �صدة الإ�صاءة اإلى ال�صدة ال�صابقة.
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�صبط التكبير )التكبير والت�صغير( 	1	81
يمكنك �صبط التكبير با�صتخدام المفتاح القدمي/المقب�ص اأو �صريط ال�صبط 
"Magnification" )التكبير( على نافذة قائمة "Main" )الرئي�صية( لوحدة 

التحكم.
على اللوحة اللم�سية في نافذة القائمة Main »الرئي�سية«

	t.ا�صغط الزر  اأو   على ال�صريط ل�صبط التكبير
- اأو -

	t.ا�صغط �صريط �صبط التكبير مبا�صرة
يتغير التكبير.

النقر على الزر  اأو   يوؤدي اإلى تغيير قيمة التكبير على  	
خطوات مقدار كل منها 1. الحتفاظ بالزر م�صغوطا باإ�صبعك 

يوؤدي اإلى تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها 5.
يمكنك �صبط �صرعة موتور التكبير في قائمة "Speed" )ال�صرعة(. 	
يمكن حفظ هذه القيم على حدة لكل م�صتخدم )انظر ف�صل 9.3.3(. 	

�سبط التكبير )التكبير والت�سغير( يدويا

تحذير
المري�ص في خطر ب�سبب تعطل موتور التكبير!

في حالة تعطل موتور التكبير، يمكن �صبط التكبير يدويا با�صتخدام 
المفتاح الدوار (1).

تنبيه
�سرر بموتور التكبير!

	t.ل ت�صبط التكبري يدويا اإل يف حالة تعطل موتور التكبري

�

	t.(1) ا�صغط المفتاح الدوار
	t .ا�صبط التكبير المرغوب من خالل اإدارة المفتاح

�صبط التركيز 	1	81
اإذا لم يعمل موتور �صبط التركيز، فا�صبط التركيز يدويا من  	

خالل تحرير المكابح.
ام�صك حامل الوحدات الب�صرية )انظر الف�صل 8.3.1(. 	

يمكن �صبط تركيز المجهر الجراحي با�صتخدام مفاتيح �صبط التركيز 
بالمفتاح القدمي.

يمكنك تغيير ال�صرعة التي يتحرك بها موتور التكبير من قائمة  	
"Speed" )ال�صرعة( )انظر ف�صل 9.3.3(.

يمكنك اإعادة موتور �صبط التركيز اإلى الو�صع الأو�صط من  	
خالل ال�صغط على زر "Reset Focus" )اإعادة �صبط التركيز( 

باللوحة اللم�صية اأو بلوحة الجراح.
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اإ�صاءة الفتحات المدمجة 	81
يمكنك ب�صط اأو �صم اإ�صاءة الفتحات من خالل المفتاح القدمي اأو مفتاح 

المقب�ص.
يمكن تغيير عر�ص اإ�صاءة الفتحات ب�صفة م�صتمرة من 2 مم اإلى 6 مم، 

وتحريكها من الي�صار اإلى اليمين با�صتخدام المفتاح القدمي.

�

تحذير
خطورة على المري�ص ب�سبب تعطل اإ�ساءة الفتحات المدمجة!

في حالة تعطل موتور اإ�صاءة الفتحات المدمجة، يمكن تفعيل/
اإيقاف فعالية اإ�صاءة الفتحات يدويا با�صتخدام المفتاح الدوار (2).

81	 )F		 و�صع النقل )المن�صة
تنبيه

قد تحدث اأ�سرار بالمن�سة اأو اللوحة اللم�سية لوحدة التحكم!
اإذا مت حتريك حامل الوحدات الب�رصية اإىل و�صع النقل اأو من و�صع 

النقل اإىل و�صع الت�صغيل:
	t.حتقق اأن قفل النقل حمكم القفل

	t.)7.7.2 تاأمين قفل متوازي الأ�صالع )انظر ف�صل
	t.اف�صل جميع اأجهزة التخزين من نظام التوثيق/الت�صجيل
	t جميع المكابح( اأو مفتاح ا�صتدعاء الممر�ص( "All Brakes" ا�صغط على زر

وحرك المجهر الجراحي PROVEO 8 اإلى و�صع النقل.

ملحوظة
	t.احر�ص على عدم ا�صطدام �صا�صة الڤيديو مع متوازي اأ�صالع املن�صة
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اإيقاف المجهر الجراحي 	81
ملحوظة

النتظار ملدة دقيقة- ٌيرجى  املثبت،   Enfocus يتوفر موديول  عندما 
دقيقتني اإىل اأن يكتمل اإيقاف النظام متاًما ول تقم بف�صل كابل الكهرباء 

قبل اأن يتوقف النظام متاًما.
	t.(F42) ا�صبط المجهر الجراحي على و�صع النقل
	t اإن وجد، طبقا لتعليمات الجهة  ،TrueVision اأوقف نظام الت�صجيل 

ال�صانعة.
	t قم باإطفاء النظام من خالل ف�صل المجهر الجراحي من المقب�ص الكهربائي

)انظر ف�صل 8.1(.
	t.(F42) اف�صل كابل الكهرباء وقم بتاأمينه
	t.(CT42) اأو اأ�صفل الحامل (F42) قم بتخزين المفتاح القدمي على المن�صة

وحدة التحكم بوظيفة اللوحة اللم�صية 	
تنبيه

�سرر باللوحة اللم�سية!
	t.ل تقم بت�صغيل اللوحة اللم�صية اإل با�صتخدام الأ�صابع 

ول ت�صتخدم اأبدا اأ�صياء �صلبة اأو حادة اأو مدببة، �صواء كانت 
خ�صبية اأو معدنية اأو بال�صتيكية.

	t ل تقم اأبًدا بتنظيف اللوحة اللم�صية با�صتخدام منظفات حتتوي
على مواد خاد�صة. فهذه املواد ميكن اأن تخد�ص ال�صطح وتت�صبب 

يف بهتان اللوحة.

بنية القوائم 	1	
1

2

3

4

�صطر الدخول ال�صريع اإلى النوافذ "Main" )الرئي�صية( و "Speed" )ال�صرعة(  1
و "Menu" )القائمة( و "DIC" و "Recording" )الت�صجيل(

خط الحالة 2
معدل البيان 3
�صريط الزر الديناميكي 4

في الو�صعية الت�صغيلية، يعر�ص خط الحالة الم�صتخدم الحالي 
ويحدد الموقع الحالي في القائمة في جميع الأوقات.
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1 2 3 4 5 6 7

يتم عر�ص �صطر الدخول ال�صريع اأعلى كل نافذة لإتاحة الو�صول اإلى القوائم 
التالية في اأي وقت.

القائمة الرئي�صية 1
قائمة ال�صرعة )انظر الف�صل 9.3.3( 2
القائمة )انظر الف�صل 9.3( 3
4 DIC القائمة
ر�صائل التحذير 5
قم بتغيير منظر ال�صا�صة )يتم تفعيلها عند اإتاحة الموديول OCT بالئحة  6

الملحقات(
جاري ت�صجيل ما يحدث على ال�صا�صة )ومي�ص باللون الأخ�صر(، ل يتم  7

الت�صجيل )بدون لون(

اختيار الم�صتخدمين 	1	
الأزرار  )ال�صرعة(، تظهر   "Speed" و  )الرئي�صية(   "Main" القائمة  في 

 "Presets" )الإعدادات الم�صبقة( و "User List" )لئحة الم�صتخدمين( 
و "Show Settings" )عر�ص الإعدادات( في �صريط الزر الديناميكي في 

جميع الأوقات.

الإعدادات الم�صبقة 	1	1	
 Leica يمكنك اأن تجد لئحة لالإعداد الم�صبق للم�صتخدمين القيا�صيين لدى

لمعظم الأنماط الماألوفة للت�صغيل تحت بند "Presets" )الإعدادات الم�صبقة(.

	t.)اختيار( "Select" انقر على اأحد الم�صتخدمين القيا�صيين، ثم انقر على
المجهر الجراحي PROVEO 8 جاهز لال�صتخدام.

يمكنك مواءمة وحفظ اإعدادات هوؤلء الم�صتخدمين الفترا�صيين  	
ح�صب الحاجة )انظر ف�صل 9.3.13(.

يمكنك النقر على زر "Show Settings" )عر�ص الإعدادات( في  	
اأي وقت لالطالع على عر�ص عام لإعدادات الم�صتخدم الحالي.
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لئحة الم�صتخدمين 	1	1	
تقوم قائمة "User List" )لئحة الم�صتخدمين( بفتح لئحة م�صتخدمين على 

�صفحتين، ويمكنك فيها اختيار واحد من ثالثين م�صتخدًما يمكن حفظهم.

انقر على زر "15-1" اأو "30-16" للتحويل بين النافذتين.
	t.اختر م�صتخدما

يظهر زر "Select" )اختيار(.
	t.)اختيار( Select" انقر على

يتم تحميل اإعدادات الم�صتخدمين.

عندما تكون لئحة الم�صتخدمين مفتوحة، يمكن تعديلها في  	
اأي وقت.

قبل كل عملية جراحية، تاأكد من اختيار م�صتخدمك المف�صل  	
واطلع على الإعدادات الملحقة بالمقاب�ص والمفتاح القدمي 

الختياري )في حالة ا�صتخدامه(.
يمكن حماية اإعدادات الم�صتخدم بوا�صطة كلمة مرور. لتغيير اإعدادات 

الم�صتخدم، يرجى الرجوع اإلى الف�صل 9.3.

اإظهار الإعدادات 	1	1	
	t عر�ص الإعدادات( في �صريط الزر( "Show Settings" ا�صغط على زر

الديناميكي لالطالع على عر�ص عام لإعدادات الم�صتخدم الحالي.

القائمة - اإعدادات الم�صتخدم 	1	
يمكنك تهيئة اإعدادات الم�صتخدم في هذه القائمة.

	t اإعدادات( "User Settings" واختر )القائمة( "Menu" انقر على زر
الم�صتخدم(.

تظهر النافذة التالية:
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"Load" )تحميل(  يقوم بتحميل اإعدادات الم�صتخدم الحالي من لئحة 
الم�صتخدمين بهدف تعديلها.

 "blank" يقوم بفتح م�صتخدم جديد باإعدادات  "Create New User" 
)خالية(. )اإن�صاء م�صتخدم جديد( 

يقوم بفتح نافذة "Preset" )الإعداد الم�صبق( لختيار    "New (Preset) " 
))اإعداد م�صبق( جديد(  م�صتخدم افترا�صي لإن�صاء م�صتخدم جديد باإعدادات 

ال�صبط الم�صبق المرغوب ولتحميل اأو تعديل اإعدادات 
الم�صتخدم.

تتيح تغيير اأ�صماء الم�صتخدمين اأو نقلهم اأو حذفهم.  "Edit User List" 
 )تعديل لئحة 
الم�صتخدمين(

يمكنك اأي�صا اإ�صافة م�صتخدم من القائمة الت�صغيلية.  	
اإذا اأردت الحتفاظ بالإعدادات الحالية، فيمكنك حفظها من  	

خالل النقر على زر "Save" )حفظ( )الذي يظهر بمجرد تغيير 
الإعدادات الأ�صا�صية للم�صتخدمين الحاليين(، �صواء للم�صتخدم 

 "Save as New"( اأو با�صم م�صتخدم جديد ))حفظ( "Save"( الحالي
)حفظ با�صم جديد((.

تعديل الئحة الم�ستخدمين
تتاح وظائف متنوعة في لئحة الم�صتخدمين ح�صب الحالة.

	t.اختر الم�صتخدم
تظهر الوظائف المتاحة في خط الزر الديناميكي:

يقوم باإلغاء الإجراء.  "Cancel" )اإلغاء( 
 "Move" )تحريك(  يحرك الم�صتخدم المختار اإلى مو�صع 

اآخر متاح من اختيارك.
يقوم بحذف الم�صتخدم المختار.  "Delete" )حذف( 

 "Rename" )تغيير ال�صم(  يقوم بتغيير ا�صم الم�صتخدم الحالي. 
ول يتم تغيير اإعدادات الم�صتخدم.

 "Change password"  يقوم بتغيير كلمة المرور.
)تغيير كلمة المرور(

تنبيه
خطر على المري�ص ب�سبب التغييرات التي تتم على اإعدادات 

الم�ستخدم!
	t ل تقم اأبًدا بتغيري اإعدادات التهيئة اأو تعديل لئحة امل�صتخدمني

اأثناء اإجراء عملية جراحية.
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حماية اإعدادات الم�صتخدم 	1	1	
لإعدادات  المق�صودة  غير  التغييرات  اأو  به  الم�صرح  غير  الو�صول  لمنع 

الم�صتخدم، يمكن حماية جميع اإعدادات الم�صتخدم بكلمة مرور/رقم تعريف 
�صخ�صي. ي�صمن ذلك الحفاظ على بارامترات العمل متطابقة كل مرة تقوم 
فيها بتحميل اإعداد محمي من قبل الم�صتخدم. يمكن اإجراء التغييرات اأثناء 

 "Saved as current" العمل، ولكن لن يتم تخزينها ما لم يتم ال�صغط على
)حفظ كاإعداد حالي( اأو "Saved as new" )حفظ كاإعداد جديد( مع اإدخال 

كلمة المرور/رقم التعريف ال�صخ�صي ب�صكل �صحيح. 

يتم حفظ وحماية اإعدادات الم�صتخدم بطريقتين:
كاإعداد حالي للم�ستخدم

�صوف تظهر نافذة مطالبة بكتابة كلمة المرور/رقم التعريف ال�صخ�صي.
	t في حالة تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �صخ�صي م�صبقا، قم بحفظ تغييرات

اإعدادات الم�صتخدم من خالل اإدخال كلمة المرور/رقم التعريف ال�صخ�صي.
واإذا كانت البيانات خاطئة، يعود النظام اإلى »قيم البدء الرئي�صية«.

	t حفظ كاإعداد حالي( واأدخل كلمة المرور/رقم( "Save as current" اختر
التعريف ال�صخ�صي مرة اأخرى.

في حالة عدم وجود كلمة مرور/رقم تعريف �صخ�صي، يمكنك تحديد كلمة 
مرور/رقم تعريف �صخ�صي )4-10 عالمات(. 

	t .موافق( لإعادة الإدخال والتاأكيد( "OK" ا�صغط
في حالة عدم تطابق كلمة المرور/رقم التعريف ال�صخ�صي المعاد اإدخاله، 

يلزم تكرار عملية الإدخال/اإعادة الإدخال.
يمكنك  �صخ�صي،  تعريف  كلمة مرور/رقم  ترغب في تحديد  تكن  لم  اإذا 
الخروج من الإجراء بال�صغط على "Skip" )تخطي( اأو قبل اإعادة الإدخال 

بال�صغط على "Cancel" )اإلغاء(.

كاإعداد جديد للم�ستخدم
�صوف تظهر لك ر�صالة على ال�صا�صة وطلب باإدخال كلمة المرور/رقم التعريف 
ال�صخ�صي بعد اإدخال ال�صم المخ�ص�ص لإعدادات الم�صتخدم. عند الرغبة في 

حماية الإعدادات:
	t اأدخل كلمة مرور/رقم تعريف �صخ�صي )4-10 عالمات( وا�صغط على

"OK" )موافق( لإعادة الإدخال والموافقة. يمكن اأن تتكون كلمة المرور 
من حروف اأو اأرقام اأو عالمات خا�صة.

اإذا لم تكن ترغب في تحديد كلمة مرور/رقم تعريف �صخ�صي، يمكنك الخروج 
من الإجراء بال�صغط على "Skip" )تخطي( اأو قبل اإعادة الإدخال بال�صغط 

على "Cancel" )اإلغاء(.
في حالة عدم تطابق كلمة المرور/رقم التعريف ال�صخ�صي المعاد اإدخاله، 

يلزم تكرار عملية الإدخال/اإعادة الإدخال.

 "Change Password" يمكن اإعادة تكوين كلمة المرور من خالل ال�صغط على
)تغيير كلمة المرور( واأدخل كلمة مرور جديدة.
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�صخ�صي  تعريف  مرور/رقم  بكلمة  الم�صتخدم  اإعدادات  حماية  اإلى  ي�صار 
بعبارة "(locked)" )محمي( بجوار ا�صم اإعداد الم�صتخدم بالنافذة الرئي�صية 
GUI مبا�صرة اأو من خالل اأيقونة قفل اأمام ا�صم اإعداد الم�صتخدم في �صفحة 

اختيار الم�صتخدم.

تحديد قيم بدء "Main" )الرئي�صية( 	1	1	
البدء للم�صباح الرئي�صي  بالن�صبة للم�صتخدم المختار، يمكنك تحديد قيم 

وم�صباح المنعك�ص الأحمر والتكبير على هذه النافذة.

	t النقر على المفتاح  اأو  يوؤدي اإلى تغيير القيم على خطوات
مقدار كل منها واحد. الحتفاظ بالزر م�صغوطا باإ�صبعك يوؤدي اإلى 

تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها خم�صة.
	t يمكنك اأي�صا تحديد القيمة المرغوبة من خالل النقر على الأ�صرطة

مبا�صرة.

تحديد قيم بدء "Speed" )ال�صرعة( 	1	1	
بالن�صبة للم�صتخدم المختار، يمكنك تحديد قيم البدء ل�صرعة حركة التكبير 

والتركيز ومواتير XY وم�صباح الفتحات على هذه النافذة.

	t النقر على المفتاح  اأو  يوؤدي اإلى تغيير القيم على خطوات
مقدار كل منها واحد. الحتفاظ بالزر م�صغوطا باإ�صبعك يوؤدي اإلى 

تغيير القيمة على خطوات مقدار كل منها خم�صة.
	t يمكنك اأي�صا تحديد القيمة المرغوبة من خالل النقر على الأ�صرطة

مبا�صرة.
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Fast Slitlamp »م�صباح 
فتحات �صريع«

عند تفعيلها، يتحرك م�صباح الفتحات ب�صرعة 
كبيرة.

 Focus Linked to Zoom
)ربط التركيز مع التكبير(

عند تفعيلها، ت�صتند �صرعة �صبط التركيز اإلى 
قيمة التكبير: 

تكبير منخف�ص - �صرعة �صبط تركيز كبيرة  	
تكبير مرتفع - �صرعة �صبط تركيز منخف�صة 	

 XY Linked to Zoom
 XY صرعة اأفقية وراأ�صية�(

مرتبطة بالتكبير(

عند تفعيلها، ت�صتند ال�صرعة الأفقية والراأ�صية 
XY اإلى قيمة التكبير: 

	  XY تكبير منخف�ص - �صرعة اأفقية وراأ�صية
مرتفعة 

	  XY تكبير مرتفع - �صرعة اأفقية وراأ�صية
منخف�صة

 تخ�صي�ص المفتاح القدمي  	1	1	
)المفتاح القدمي 	 والمفتاح القدمي 	(

هنا يمكن للم�صتخدم تهيئة الإعدادات الم�صتقلة للمفتاح القدمي.

م�صتقبل المفتاح القدمي الال�صلكي المدمج هو المفتاح القدمي 1، 
المفتاح القدمي الختياري المركب هو المفتاح القدمي 2.

	t.اختر اأول المفتاح القدمي 14 اأو 12 وظيفة
	t انقر ال�صهم الأي�صر اأو الأيمن   لختيار الو�صع العادي اأو الو�صع

.OCT VR اأو الو�صع OCT اأو الو�صع IOL اأو الو�صع VR
	t."IOL" اأو "Retina" اأو "Cataract" انقر على الزر

يتم تخ�صي�ص الإعدادات الفترا�صية للمفتاح القدمي.
	t.يمكنك بعد ذلك تعديل هذه الإعدادات كيفما ت�صاء 

اإلى محو الوظائف  "Clear All" )محو الكل( يوؤدي  الزر  النفر على 
المخ�ص�صة لجميع المفاتيح.

تهيئة المفاتيح الفردية
	t في خانة الختيار الي�صرى، اختر مجموعة الوظائف مع الوظائف

المرغوبة.
	t يمكنك الت�صفح لالأمام اأو للخلف في الالئحة من خالل النقر على

روؤو�ص الأ�صهم.
	t.اختر الوظيفة المرغوبة
	t .انقر على التعليق بجانب المفتاح لتخ�صي�ص الوظيفة المختارة له

عر�ص عام لمجموعات الوظائف
تنق�صم التهيئات المتاحة اإلى المجموعات الوظيفية التالية:

XY )اأفقي وراأ�سي(

 + X )اأفقي +( 	
 – X )اأفقي –( 	
 + Y )راأ�صي +( 	
 – Y )راأ�صي –( 	
XY Reverse )حركة XY للخلف( 	

Drive )تحريك(

 + Magnification )تكبير +( 	
 – Magnification )تكبير –( 	
 + Focus )تركيز +( 	
 – Focus )تركيز –( 	
	 )VR + تركيز العد�صة( VR Lens Focus + 
	 )VR – تركيز العد�صة( VR Lens Focus – 
 + Tilt )اإمالة +( 	
 – Tilt )اإمالة –( 	
 + Slitwidth )عر�ص الفتحة +( 	
 – Slitwidth )عر�ص الفتحة –( 	
Slitlamp left )م�صباح الفتحات للي�صار( 	
Slitlamp right )م�صباح الفتحات لليمين( 	
Main Inverters In/Out )العاك�صات الرئي�صية للداخل/الخارج( 	
All Inverters In/Out )جميع العاك�صات للداخل/الخارج( 	
	 )VR + تركيز متزامن( VR Synchronized Focus+ 
	 )VR – تركيز متزامن( VR Synchronized Focus– 

خفيف
Mainlight On/Off )ت�صغيل/اإيقاف الم�صباح الرئي�صي( 	
Red Reflex On/Off )ت�صغيل/اإيقاف المنعك�ص الأحمر( 	
All Lights On/Off )ت�صغيل/اإيقاف جميع الم�صابيح( 	
 + Mainlight )الم�صباح الرئي�صي +( 	
 – Mainlight )الم�صباح الرئي�صي –( 	
 + Red Reflex )المنعك�ص الأحمر +( 	
 – Red Reflex )المنعك�ص الأحمر –( 	
 + Red Reflex Diameter )قطر المنعك�ص الأحمر +( 	
 – Red Reflex Diameter )قطر المنعك�ص الأحمر –( 	
Slitlamp In/Out )م�صباح الفتحات للداخل/الخارج( 	
ت�صغيل/اإيقاف وظيفة Retina Protection )حماية ال�صبكية( 	
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Reset )اإعادة ال�سبط(

Reset Magnification )اإعادة �صبط التكبير( 	
Reset Focus )اإعادة �صبط التركيز( 	
Reset Tilt )اإعادة �صبط الإمالة( 	
	 )XY اإعادة �صبط التجاهين( Reset XY
Reset All )اإعادة �صبط الجميع( 	

DI C800 الوحدة
DIC ( DIC: Image On/Off: اإظهار/اإخفاء ال�صورة( 	
 + DIC ( DIC: Brightness: ال�صطوع +( 	
 – DIC ( DIC: Brightness: ال�صطوع –( 	

)IOL العد�سات( IOL

IOL Back )عد�صات IOL للخلف( 	
IOL Next )عد�صات IOL التالي( 	
	 )IOL ت�صغيل/اإيقاف قوالب عد�صات( IOL Templates On/Off
	 )IOL ت�صغيل/اإيقاف طبوغرافيا عد�صات( IOL Topography On/Off
 IOL Rotate CCW (Left) )اإدارة عد�صات IOL عك�ص اتجاه حركة عقارب  	

ال�صاعة )للي�صار((
اإدارة عد�صات IOL في اتجاه حركة عقارب ال�صاعة )لليمين( 	
	 )IOL تبديل ال�صا�صة الكاملة لعد�صات( IOL Toggle Fullscreen
	 )IOL تغيير �صفافية العد�صات( IOL Change Transparency

Extra )اإ�سافي(
Docu: Start/Stop Record )بدء/اإيقاف الت�صجيل( 	
Docu: Start/Stop Playback )بدء/اإيقاف الت�صغيل( 	
Docu: Still Capture )لقطة ثابتة( 	
Combination Mode Toggle )تبديل طريقة الدمج( 	
	 )IOL ت�صغيل/اإيقاف طريقة عد�صات( IOL Mode On/Off
	 )VR ت�صغيل/اإيقاف طريقة عد�صات( VR Mode On/Off
	 )OCT ت�صغيل/اإيقاف طريقة( OCT Mode On/Off
Keratoscope On/Off )ت�صغيل/اإيقاف منظار القرنية( 	
Fixation Light On/Off )ت�صغيل/اإيقاف �صوء التثبيت( 	
Quick Focus )تركيز �صريع( 	
Quick Tilt )اإمالة �صريعة( 	
وظيفة التركيز البوؤري ال�صريع والإمالة ال�صريعة 	
 HDMI Toggle (assistant) )تبديل اإلى HDMI )الم�صاعد(( 	
 HDMI Toggle (output) )تبديل اإلى HDMI )خرج(( 	
	 XGA تبديل مخرج
تغيير المنظر 	
	 )ADF 1 تبديل اإلى الوظيفة( ADF 1 Toggle
	 )ADF 1 Pulse الوظيفة( ADF 1 Pulse
	 )ADF 2 تبديل اإلى الوظيفة( ADF 2 Toggle
	 )ADF 2 Pulse الوظيفة( ADF 2 Pulse

OCT
OCT اأعلى 	
OCT اأ�صفل 	
OCT ي�صار 	
OCT يمين 	
	 OCT تغيير حالة ع�صا التحكم
OCT تح�صين ال�صورة 	
OCT التحديد التلقائي للمو�صع 	

OCT ال�صبط التلقائي لدقة الو�صوح 	
OCT ال�صبط التلقائي لل�صطوع 	
OCT �صبط تركيز + 	
OCT �صبط تركيز - 	
	 OCT Z +
	 OCT Z -
OCT �صير العمل التالي 	
OCT الو�صع المبا�صر/اإيقاف 	
OCT الم�صح الم�صتمر 	
OCT م�صح 	
OCT حفظ 	
OCT ت�صغيل/اإيقاف التقاطع 	
	 DSC اإعادة �صبط OCT
اإطار OCT اإلى الوراء 	
	 OCT تقديم اإطار
	 OCT اأول اإطار
	 OCT اآخر اإطار
	 OCT الإجراء التالي
	 OCT الم�صح ال�صابق
	 OCT قفل �صورة تبديل
	 OCT تباين �صورة تبديل

	t )التبديل( "Toggle" يمكنك تغيير حالة وظيفة ما با�صتخدام الوظيفة
 "Pulse" التالي(. تقوم وظيفة  اأو  )على �صبيل المثال، ت�صغيل/اإيقاف 
)نب�ص( با�صتمرار بتغيير الحالة )على �صبيل المثال تغيير درجة ال�صطوع(.

	t - )ل توجد وظيفة( "No Function" لمحو تخ�صي�ص ل ترغبه، اختر عن�صر
والذي قد يكون موجوًدا في جميع مجموعات الوظائف - وقم بتخ�صي�صه 

للمفتاح المعني.
	t ،اإذا كنت تقوم فقط باإن�صاء تهيئة لمفتاح قدمي واحد لم�صتخدم واحد

فاإننا نن�صحك بن�صخه لمدخل المفتاح القدمي الثاني من خالل ال�صغط 
 على زر "Duplicate" )ن�صخ(. 

وهذا ي�صمن اأن يعمل مفتاحك القدمي بنف�ص الطريقة التي ترغبها، 
ب�صرف النظر عن المدخل الذي يتم تو�صيله فيه.
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تخ�صي�ص المقب�ص 	1	1	
يمكنك تخ�صي�ص حتى ثالث وظائف من اختيارك للمقب�ص. يجب دائما اأن 

تكون الوظيفة الرابعة هي "All Brakes" )جميع المكابح(.
على الرغم من ذلك، يمكنك تخ�صي�ص هذه الوظيفة لأي مو�صع ح�صب الرغبة.

	t .اختر المقب�ص من حقل الختيار الأيمن
	t يمكنك الت�صفح لالأمام اأو للخلف في الالئحة من خالل النقر على 

روؤو�ص الأ�صهم.
	t في حقل الختيار الأي�صر، اختر مجموعة الوظائف التي ت�صتمل على 

الوظيفة المرغوبة. 
 يمكنك الت�صفح لالأمام اأو للخلف في الالئحة من خالل النقر على روؤو�ص 

الأ�صهم.
	t.اختر الوظيفة المرغوبة

 انقر على التعليق بجانب المفتاح لتخ�صي�ص الوظيفة المختارة له.
عر�ص عام لمجموعات الوظائف

تنق�صم التهيئات المتاحة اإلى المجموعات الوظيفية التالية:
XY )اأفقي وراأ�سي(

XY Reverse )حركة XY للخلف( 	

Drive )تحريك(

 + Magnification )تكبير +( 	
 – Magnification )تكبير –( 	
 + Focus )تركيز +( 	
 – Focus )تركيز –( 	
	 )VR + تركيز العد�صة( VR Lens Focus + 
	 )VR – تركيز العد�صة( VR Lens Focus – 
 + Tilt )اإمالة +( 	
 – Tilt )اإمالة –( 	
 + Slitwidth )عر�ص الفتحة +( 	
 – Slitwidth )عر�ص الفتحة –( 	
Slitlamp left )م�صباح الفتحات للي�صار( 	
Slitlamp right )م�صباح الفتحات لليمين( 	
Main Inverters In/Out )العاك�صات الرئي�صية للداخل/الخارج( 	
All Inverters In/Out )جميع العاك�صات للداخل/الخارج( 	

خفيف
Mainlight On/Off )ت�صغيل/اإيقاف الم�صباح الرئي�صي( 	
Red Reflex On/Off )ت�صغيل/اإيقاف المنعك�ص الأحمر( 	
All Lights On/Off )ت�صغيل/اإيقاف جميع الم�صابيح( 	
 + Mainlight )الم�صباح الرئي�صي +( 	
 – Mainlight )الم�صباح الرئي�صي –( 	
 + Red Reflex )المنعك�ص الأحمر +( 	
 – Red Reflex )المنعك�ص الأحمر –( 	
 + Red Reflex Diameter )قطر المنعك�ص الأحمر +( 	
 – Red Reflex Diameter )قطر المنعك�ص الأحمر –( 	
Slitlamp In/Out )م�صباح الفتحات للداخل/الخارج( 	
ت�صغيل/اإيقاف وظيفة Retina Protection )حماية ال�صبكية( 	

Reset )اإعادة ال�سبط(

Reset Magnification )اإعادة �صبط التكبير( 	
Reset Focus )اإعادة �صبط التركيز( 	
Reset Tilt )اإعادة �صبط الإمالة( 	
	 )XY اإعادة �صبط التجاهين( Reset XY
Reset All )اإعادة �صبط الجميع( 	

DI C800 الوحدة
DIC ( DIC: Image On/Off: اإظهار/اإخفاء ال�صورة( 	
 + DIC ( DIC: Brightness: ال�صطوع +( 	
 – DIC ( DIC: Brightness: ال�صطوع –( 	

)IOL العد�سات( IOL

IOL Back )عد�صات IOL للخلف( 	
IOL Next )عد�صات IOL التالي( 	
	 )IOL ت�صغيل/اإيقاف قوالب عد�صات( IOL Templates On/Off
	 )IOL ت�صغيل/اإيقاف طبوغرافيا عد�صات( IOL Topography On/Off
 IOL Rotate CCW (Left) )اإدارة عد�صات IOL عك�ص اتجاه حركة عقارب  	

ال�صاعة )للي�صار((
اإدارة عد�صات IOL في اتجاه حركة عقارب ال�صاعة )لليمين( 	
	 )IOL تبديل ال�صا�صة الكاملة لعد�صات( IOL Toggle Fullscreen
	 )IOL تغيير �صفافية العد�صات( IOL Change Transparency

Extra )اإ�سافي(

Docu: Start/Stop Record )بدء/اإيقاف الت�صجيل( 	
Docu: Start/Stop Playback )بدء/اإيقاف الت�صغيل( 	
Docu: Still Capture )لقطة ثابتة( 	
Combination Mode Toggle )تبديل طريقة الدمج( 	
	 )IOL ت�صغيل/اإيقاف طريقة عد�صات( IOL Mode On/Off
	 )VR ت�صغيل/اإيقاف طريقة عد�صات( VR Mode On/Off
	 )OCT ت�صغيل/اإيقاف طريقة( OCT Mode On/Off
Keratoscope On/Off )ت�صغيل/اإيقاف منظار القرنية( 	
Fixation Light On/Off )ت�صغيل/اإيقاف �صوء التثبيت( 	
Quick Focus )تركيز �صريع( 	
Quick Tilt )اإمالة �صريعة( 	
وظيفة التركيز البوؤري ال�صريع والإمالة ال�صريعة 	
	 XGA تبديل مخرج
 HDMI Toggle (assistant) )تبديل اإلى HDMI )الم�صاعد(( 	
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 HDMI Toggle (output) )تبديل اإلى HDMI )خرج(( 	
المكابح المختارة 	
جميع المكابح 	
تغيير المنظر 	
	 )ADF 1 تبديل اإلى الوظيفة( ADF 1 Toggle
	 )ADF 1 Pulse الوظيفة( ADF 1 Pulse
	 )ADF 2 تبديل اإلى الوظيفة( ADF 2 Toggle
	 )ADF 2 Pulse الوظيفة( ADF 2 Pulse

OCT

OCT اأعلى 	
OCT اأ�صفل  	
OCT ي�صار  	
OCT يمين  	
OCT تغيير مرحلة الع�صا 	
OCT تح�صين ال�صورة  	
OCT التحديد التلقائي للمو�صع 	
OCT ال�صبط التلقائي لدقة الو�صوح 	
OCT ال�صبط التلقائي لل�صطوع 	
OCT �صبط تركيز + 	
OCT �صبط تركيز – 	
	 OCT Z +
	 OCT Z –
OCT �صير العمل التالي 	
OCT الو�صع المبا�صر/اإيقاف 	
OCT الم�صح الم�صتمر 	
OCT م�صح 	
OCT حفظ 	
OCT ت�صغيل/اإيقاف التقاطع 	
	 DSC اإعادة �صبط OCT
اإطار OCT اإلى الوراء 	
اإطار OCT اإلى الأمام 	
	 OCT اأول اإطار
	 OCT اآخر اإطار
	 OCT الإجراء التالي
	 OCT الم�صح ال�صابق
	 OCT قفل �صورة تبديل
	 OCT تباين �صورة تبديل

طريقة الدمج 	1	1	
با�صتخدام طريقة الدمج، يمكنك اإن�صاء اإجراء م�صتقل لكل م�صتخدم. يمكنك 
حفظ البارامترات الآتية للمراحل المتكررة الآتية )بحد اأق�صى 5 خطوات( 

من العملية: 
Main Light brightness )�صطوع الم�صباح الرئي�صي(  	
Red Reflex brightness )�صطوع المنعك�ص الأحمر(  	
التكبير  	
Focus Mode )طريقة التركيز( 	
Inverter )عاك�ص(  	
ADF1 )الوظيفة الإ�صافية 1( 	
ADF2 )الوظيفة الإ�صافية 2( 	

داخل هذه النافذة، يمكن اأن يقوم الم�صتخدم بتمكين اأو تعطيل بارامترات 
طريقة الدمج المرغوبة بالن�صبة لكل م�صتخدم على حدة.

عند النتقال بين وظائف طريقة الدمج، ل يتم تفعيل �صوى بارامترات 
ال�صبط الن�صطة للم�صتخدم المختار.

	t  اأدخل اإجمالي عدد الخطوات من خالل ال�صغط على المفتاح  اأو
داخل حقل "Number of Steps" )عدد الخطوات(.

	t.)الخطوة( "Step" اختر البارامترات المالئمة لكل خطوة داخل حقل
	t.)مطلق( "Absolute" اأو )ن�صبي( "Relative" ا�صبط طريقة التركيز ال�صالحة

المدى الن�صبي: –75 مم ...  +75 مم 	
المدى المطلق:  –37.5 مم   ...+37.5 مم 	

بارامترات طريقة الدمج
off). في حالة ال�صبط على  	 ) الفعالية  (on) واإيقاف  التكبير للتفعيل 

"off" )اإيقاف( �صيظل التكبير على القيمة الحالية.
اأو  	 الداخلي  العاك�ص  المثال، لبدء ت�صغيل  العاك�ص، على �صبيل  اإ�صارة 

SDI Oculus الخارجي من عد�صات
اإ�صارة نب�صة الوظيفة ADF1 و ADF2 لبدء ت�صغيل الأنظمة الخارجية،  	

اإ�صاءة  الغرفة، م�صباح  ت�صغيل/اإطفاء �صوء  المثال،  �صبيل  على 
الفتحات الخارجي…

للتركيز حالتان: 
 "Absolute" )مطلق(: يتم النتقال اإلى الو�صع المطلق المحدد بكل دقة. 	

المدى:  –37.5 مم   ...+37.5 مم
"Relative" )ن�صبي(: الم�صافة التي تم التعرف عليها بين نقطتين، على  	

 �صبيل المثال، لتحديد العد�صات الال�صقة في عمليات ال�صبكية.
المدى: –75 مم ...  +75 مم
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تنبيه
خطر االإ�سابة!

	t ُيراعى اإيالء اهتمام خا�ص مل�صافات الأمان املطلوبة يف 
حالة ا�صتخدام طريقة الدمج اأو امللحقات املوردة من جهات 

�صانعة اأخرى التي من �صاأنها خف�ص م�صافة العمل اإىل اأقل من 
140 مم )اأنظمة املراقبة الالتالم�صية مت�صعة الزاوية(، نظرا لأن 

ن�صف  وظيفة  هي  الدمج  طريقة  ت�صغيل  مع  الرتكيز  �صبط 
اأوتوماتيكية.

لكي ت�صبح طريقة الدمج متاحة، يجب عليك تخ�صي�صها اأول لمفتاح 
على المفتاح القدمي. 

ت�سغيل طريقة الدمج
	t قم بتفعيل المفتاح المخ�ص�ص لوظيفة طريقة الدمج بالمفتاح القدمي

من خالل النقر عليه.
فيتم النتقال خالل حلقة م�صتمرة من الخطوات المخزنة.

	1	1	 VR الطريقة
في هذه ال�صفحة، يمكنك تخزين الإعدادات الخا�صة بالم�صتخدم للطريقة 

VR )الطريقة الزجاجية ال�صبكية(.

 VR يمكن تخزين اإعدادات )الت�صغيل/الإيقاف( للوظائف التالية للطريقة
ب�صكل خا�ص:

Y و X عك�ص التجاهين - XY Reverse
Mainlight Off - اإطفاء الم�صباح الرئي�صي

RedReflex Off - اإطفاء م�صباح المنعك�ص الأحمر
(ADF1 / ADF2) اإطفاء الوظيفة الإ�صافية - Roomlight off

Electonic inverter active - تفعيل العاك�ص
Footswitch for VR mode active - تفعيل تخ�صي�ص منف�صل للمفتاح 

القدمي
– Quick Focus Active تفعيل التركيز ال�صريع )انظر ف�صل 9.3.11(

 العاك�صات المدمجة متزامنة - ت�صغيل: كال العاك�صين فعالن، 
اإيقاف: عاك�ص واحد فقط للجراح الرئي�صي فعال 

يتم تفعيل هذه الوظائف لدى الم�صنع.
ويمكنك اإيقاف فعالية الوظائف با�صتخدام المفتاح "ON" )ت�صغيل(.

يتوقف اإعداد الوظيفة "Electronic inverter active" )العاك�ص الإلكتروني 
فّعال( على العاك�ص المركب:

	  Electronic Inverter active الوظيفة  :Oculus SDI 4c مو�صل البيانات 
مع العاك�ص BIOM        = غير فعالة

	  Electronic Inverter active باقي العاك�صات:          الوظيفة
= فعالة

VR تخ�سي�ص المفتاح القدمي
 VR للطريقة  خا�ص  قدمي  مفتاح  تخ�صي�ص  تخزين  هنا   يمكنك 

)زجاجي �صبكي(.

كي تتمكن من النتقال من التخ�صي�ص "normal" )العادي( والتخ�صي�ص 
في الطريقة VR، يلزم ا�صتيفاء ال�صروط الآتية:

يلزم تفعيل البند "footswitch for VR mode active" )تفعيل المفتاح  	
.)VR الطريقة( "VR Mode" بعالمة التبويب )VR القدمي في الطريقة

 خالل عمليتي تخ�صي�ص المفتاح القدمي، يلزم تخ�صي�ص الوظيفة  	
.)VR ت�صغيل/اإيقاف الطريقة( "VR Mode on/off"

القدمي  المفتاح  تخ�صي�ص  طريقة  بنف�ص  ال�صبط   يتم 
)انظر ف�صل 9.3.4(.

VR ا�ستخدام الطريقة
	t "VR Mode on/off" ا�صغط على الزر الم�صتمل على تخ�صي�ص 

.)VR ت�صغيل/اإيقاف الطريقة(
فيتم تفعيل الطريقة VR. يتم تنفيذ الإجراءات المفعلة في اإعدادات الم�صتخدم 

لمرة واحدة.
 "Main" الفّعالة باللون الأخ�صر بنافذة القائمة VR ويتم تحديد الطريقة

)الرئي�صية(.

اإذا تم تفعيل الطريقة VR، فلن يمكن تهيئة اأي من اإعدادات الم�صتخدم.
.VR لعمل ذلك، قم اأول باإيقاف فعالية الطريقة

VR اإيقاف الطريقة
	t "VR Mode on/off" الم�صتمل على تخ�صي�ص  الزر   ا�صغط على 

)ت�صغيل/اإيقاف الطريقة VR( مرة اأخرى.
فيقوم المجهر الجراحي باإلغاء جميع الإجراءات مرة اأخرى.

اإذا كان هناك عاك�ص كهربائي BIOM م�صتخدما، ف�صيتم 
.VR اأوتوماتيكيا تفعيل/اإيقاف فعالية الطريقة
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	1	18 OCT طريقة
يمكن التحكم في وظائف OCT بوا�صطة المفتاح القدمي عن طريق تعيين 

.OCT في طريقة OCT وظائف
OCT تعيين المفتاح القدمي

 .OCT يمكن للم�صتخدم التبديل من و�صع المفتاح القدمي العادي اإلى و�صع
للتبديل بين التعيين normal )العادي( اإلى OCT على المفتاح القدمي، يجب 

ا�صتيفاء ال�صروط التالية:
في عالمة التبويب "Footswitch 1" )المفتاح القدمي 1(، يجب تعيين  	

وظيفة "OCT Mode On/Off" )ت�صغيل/اإيقاف و�صع OCT( بالمفتاح القدمي.
في عالمة التبويب "Footswitch 1 OCT Mode" )الو�صع OCT على  	

 "OCT Mode On/Off" 1(، يجب تعيين وظيفة  القدمي  المفتاح 
)ت�صغيل/اإيقاف الو�صع OCT( بالمفتاح القدمي.

�صير العمل المو�صى به هو الذهاب من الو�صع العادي اإلى و�صع OCT، والتقاط 
ومراجعة �صور OCT، والعودة اإلى الو�صع العادي. 

 )OCT مقاب�ص( "Handles OCT" في OCT ا برمجة وظائف يمكن للم�صتخدم اأي�صً
ن�صًطا   OCT و�صع  يكون  عندما  المقاب�ص  بوا�صطة   OCT التحكم  ووظائف 

)على �صبيل المثال ت�صغيل الإطار اإلى الأمام(.
OCT ا�ستخدام و�سع

	t ت�صغيل/اإيقاف( "OCT Mode on/off" ا�صغط على الزر ذي التعيين
 .)OCT الو�صع

تم تن�صيط و�صع OCT. يتم تنفيذ الإجراءات المفعلة في اإعدادات الم�صتخدم 
لمرة واحدة. 

 "Main" باللون الأخ�صر في �صفحة القائمة OCT ي�صار اإلى تن�صيط و�صع
)الرئي�صية(.

OCT اإنهاء و�سع
	t "OCT Mode on/off" ا�صغط على الزر ذي التعيين 

)ت�صغيل/اإيقاف الو�صع OCT( مجدًدا.
فيقوم المجهر الجراحي باإلغاء جميع الإجراءات مرة اأخرى.

OCT تعيين المفتاح القدمي

يمكن للم�صتخدم النتقال من و�صع المفتاح القدمي VR اإلى و�صع المفتاح 
 OCT اإلى الو�صع )VR الو�صع( "VR mode" للتبديل بين .OCT VR القدمي

على المفتاح القدمي، يجب ا�صتيفاء ال�صروط التالية:
	  OCT VR "Footswitch 1 VR Mode" )الو�صع  في عالمة التبويب 

 "OCT Mode On/Off" 1(، يجب تعيين  القدمي  المفتاح   على 
)ت�صغيل/اإيقاف الو�صعOCT( بالمفتاح القدمي.

في عالمة التبويب "Footswitch 1 OCT VR Mode" )الو�صع VR على  	
المفتاح القدمي 1(، يجب تعيين "OCT Mode On/Off" )ت�صغيل/اإيقاف 

الو�صع OCT( بالمفتاح القدمي.
حيثما يكون العاك�ص BIOM الكهربائي م�صتخدما، يكون و�صع VR ن�صطا/
 "OCT mode On/Off" غير ن�صط تلقائيا. يمكن للم�صتخدم ال�صغط على 
)ت�صغيل/اإيقاف الو�صع OCT( لالنتقال من و�صع VR اإلى و�صع OCT VR؛ 

 ويلتقط ويراجع �صور OCT ويعود اإلى و�صع VR بال�صغط على 
"OCT mode On/Off" )ت�صغيل/اإيقاف الو�صع OCT( على المفتاح القدمي.

في حال ا�صتخدام عاك�ص BIOM ميكانيكي اأو عد�صة ل�صقة، فيجب برمجة 
"VR mode On/Off" )ت�صغيل/اإيقاف الو�صع VR( على المفتاح القدمي 
 ،OCT VR اإلى و�صع VR ولالنتقال من و�صع .VR العادي لتن�صيط و�صع

 )OCT ت�صغيل/اإيقاف الو�صع( "OCT mode On/Off" يمكن للم�صتخدم ال�صغط على
.VR وال�صغط مجددا للعودة اإلى و�صع

 "Handles OCT VR" OCT في  اأي�صا برمجة وظائف  للم�صتخدم  يمكن 
)مقاب�ص OCT VR( ووظائف التحكم OCT بوا�صطة المقاب�ص عندما يكون 

و�صع OCT ن�صطا )على �صبيل المثال ت�صغيل الإطار اإلى الأمام(.
OCT VR ا�ستخدام و�سع

	t ت�صغيل/اإيقاف( "OCT Mode on/off" ا�صغط على الزر ذي التعيين
 .)OCT الو�صع

تم تن�صيط و�صع OCT. يتم تنفيذ الإجراءات المفعلة في اإعدادات الم�صتخدم 
لمرة واحدة. 

ي�صار اإلى تن�صيط و�صع OCT باللون الأخ�صر في �صفحة القائمة "Main" )الرئي�صية(. 
OCT VR اإنهاء و�سع

	t ت�صغيل/اإيقاف( "OCT Mode on/off" ا�صغط على الزر ذي التعيين
و�صع OCT( مجدًدا.

فيقوم المجهر الجراحي باإلغاء جميع الإجراءات مرة اأخرى.

ل�صرح تف�صيلي لوظائف OCT كل على حدة، يرجى الإطالع على 
.Enfocus دليل ا�صتخدام



57المجهر PROVEO 8 / الرقم المرجعي 910 733 10 / الإ�صدار 03

وحدة التحكم بوظيفة اللوحة اللم�صية

	1	1	 )BIOM تركيز متزامن( BIOM synchronized focus

 VR Synchronized Focus+   / VR Synchronized Focus–  تقوم وظيفة
)تركيز متزامن –VR + / VR( بمزامنة تركيز كال من حامل الوحدات الب�صرية 

والعد�صة الأمامية BIOM للمجهر الجراحي Proveo 8، لإتاحة ما يلي:
VR Synchronized focus )تركيز متزامن VR(: تركيز متزامن لحامل  	

العد�صة  اأن  من  للتاأكد   BIOM الأمامية  والعد�صة  الب�صرية  الوحدات 
الأمامية BIOM لم تعد بحاجة اإلى التحريك راأ�صيا تبعا لم�صتوى العين

Focus )تركيز(: منظر �صيق النطاق ومنظر اأكثر عر�صا بنف�ص درجة  	
التكبير والتركيز بمجرد ال�صغط على زر مخ�ص�ص بالمفتاح القدمي 

VR Lens Focus )تركيز العد�سة VR(: تركيز م�صتقل للعد�صة الأمامية  	
BIOM للتركيز ب�صكل اأ�صرع لل�صبكية قبل اإجراء الطريقة الزجاجية ال�صبكية 

التغيير االأوتوماتيكي للمفتاح القدمي اإلى الطريقة VR: عند 
العمل على القطاع الخلفي، يمكن اأرجحة العاك�ص BIOM اإلى داخل 

م�صار ال�صعاع و�صيقوم المفتاح القدمي بتغيير الإعدادات اأوتوماتيكيا 
اإلى الطريقة VR �صاملة التركيز المتزامن اإذا كان مبرمجا.

	1	1		 DI C8		 الوحدة
من خالل هذه النافذة، يمكن للم�صتخدم تعديل اإعدادات بيانات النعكا�ص 

الخا�صة بالوحدة DI C800 المت�صلة، انظر دليل الم�صتخدم المنف�صل.

.DI C800 تظهر عالمة تبويب القائمة هذه عند تو�صيل الوحدة

وظيفة الإمالة �صريعة/التركيز ال�صريع  		1	1	

يمكن للم�صتخدم �صبط القيمة المرغوبة للتركيز ال�صريع والإمالة ال�صريعة 
ح�صب رغبته.

	t قم بتفعيل زر المفتاح القدمي المخ�ص�ص لوظيفة التركيز ال�صريع اأو
الإمالة ال�صريعة بالنقر عليه.

 Distance for quick
focus )الم�صافة 
للتركيز ال�صريع(

م�صافة التحرك لأعلى من المو�صع الحالي بعد 
تفعيل المفتاح المخ�ص�ص.
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وحدة التحكم بوظيفة اللوحة اللم�صية

 Quick focus timeout
)انق�صاء مهلة التركيز 

ال�صريع(

من 1 اإلى 10 دقائق اأو اإيقاف.
البدء خالل المدة الزمنية  اإلى و�صع  ل ترجع 

�صابقة التحديد الخا�صة بانق�صاء المهلة الزمنية 
اإل بعد تفعيل المفتاح المخ�ص�ص.

اإذا انق�صت المهلة الزمنية اأثناء ال�صغط على المفتاح 
المخ�ص�ص، فلن يتحرك حامل الوحدات الب�صرية.

ملحوظة
اإذا قام الم�صتخدم بتحرير المكابح الكهرومغناطي�صية 

بوا�صطة المقاب�ص، فلن يتم تفعيل وظيفة التركيز 
ال�صريع.

الو�صع الفترا�صي هو الإيقاف
 Angle for quick tilt

)زاوية الإمالة 
ال�صريعة(

الزاوية التي يتحرك عندها حامل الوحدات الب�صرية 
لالإمالة  المخ�ص�ص  المفتاح  على  ال�صغط  بعد 

ال�صريعة.
الزاوية الفترا�صية °35

وظيفة الإمالة تكون معطلة عندما يكون العاك�ص BIOM الكهربائي 
مو�صال.

اإعادة ال�صبط تلقائيا  		1	1	
اإذا قام الم�صتخدم بتحريك متوازي الأ�صالع اإلى نهاية م�صوار حركته بعد 

الت�صغيل، يوؤدي ذلك اإلى بدء ت�صغيل وظيفة اإعادة ال�صبط تلقائيا: 
موا�صع  	 اإلى   )XY والحركة  والتركيز  )التكبير  المواتير  تتحرك جميع 

�صكونها.
يتوقف جهاز الت�صجيل. 	
ل يتم اإعادة �صبط موتور الإمالة. 	
يتم اإعادة تحميل اإعدادات الم�صتخدم الحالية.  	
تنطفئ الإ�صاءة.  	

اإذا قام الم�صتخدم بتحريك المجهر الجراحي PROVEO 8 لأ�صفل مرة اأخرى 
عبر مجال اإجراء العملية الجراحية، ت�صيء الم�صابيح وي�صبح المجهر 

الجراحي PROVEO 8 جاهزا للعمل على الفور.

ملحوظة
	t ميكن اإيقاف تفعيل هذه الوظيفة من ِقبل فني اخلدمة لدى �رصكة 

.Leica Microsystems

حفظ اإعدادات الم�صتخدم 		1	1	
قم بحماية الإعدادات الخا�صة بك من خالل تحديد كلمة مرور 

)انظر الف�صل 9.3.1(.
	t.حفظ( في القائمة الرئي�صية( "Save" انقر على زر
	t تخزين في  ترغب  الم�صتخدمين  لئحة  في  متاًحا  موقًعا   اختر 

الم�صتخدم فيه.

يمكنك تعديل لئحة الم�صتخدمين اأوًل اإذا كنت ترغب في ذلك.

	t.اأدخل ا�صم الم�صتخدم المرغوب با�صتخدام لوحة المفاتيح

	t موافق( لحفظ الم�صتخدم في الموقع المرغوب( "OK" انقر على زر
بال�صم الذي اأدخلته.
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القائمة

القائمة 		
القائمة- »ال�صيانة« 	1		

	t.(1) )ال�صيانة( "Maintenance" واختر )القائمة( Menu ا�صغط على زر
1

تعر�ص قائمة Maintenance )ال�صيانة( النوافذ التالية:
Lamp History )تاريخ اللمبة( 	
Check Switches )مفاتيح الفح�ص( 	
Microscope Settings )اإعدادات المجهر( 	

		1	1	  Lamp History >– )ال�صيانة( Maintenance
)تاريخ اللمبة(

الم�صباح  ت�صغيل  �صاعات  واإعادة �صبط  يمكنك عر�ص  النافذة،  في هذه 
الرئي�صي وم�صباح المنعك�ص الأحمر.

		1	1	  Check Switches >– )ال�صيانة( Maintenance
)فح�ص المفاتيح(

في هذه النافذة، يمكنك اختبار المفاتيح الموجود بالمقاب�ص اأو المفاتيح 
القدمية اأو جهاز التحكم عن بعد اأو المفاتيح الثابتة.

خانة االختيار العلوية اليمنى
في هذه الخانة يمكنك اختيار الو�صلة التي ت�صتخدمها اأو المفاتيح المرغوبة.

	t ت�صفح لالأمام اأو للخلف في الالئحة من خالل النقر على روؤو�ص الأ�صهم
لختيار الو�صلة.

		1	1	  Microscope Settings >– )ال�صيانة( Maintenance
)اإعدادات المجهر(

على هذه النافذة، يمكنك تهيئة الملحقات التي ت�صتخدمها.
وهذا ي�صمن اإظهار التكبير ال�صحيح على �صفحة قائمة "Main" )الرئي�صية(.

اختيار اأنبوب الجراح
في هذه الخانة يمكنك اإدخال اأنبوب العد�صة الثنائية الذي ي�صتخدمه 

الجراح حالًيا.
	t.ت�صفح لالأمام اأو للخلف في الالئحة من خالل النقر على روؤو�ص الأ�صهم
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القائمة

اختيار العد�سة
في هذه الخانة يمكنك اختيار نوع العد�صات التي ي�صتخدمها الجراح حاليا.

	t.ت�صفح لالأمام اأو للخلف في الالئحة من خالل النقر على روؤو�ص الأ�صهم

اإذا لم ترغب في اإجراء اختيار، يتم احت�صاب التكبير للتجهيزة 
القيا�صية: 

.10x العد�صة الثنائية 30°–150° والعد�صة العينية مع تكبير بقيمة

اختيار العد�سة ال�سيئية
في هذه الخانة يمكنك اإدخال العد�صة ال�صيئية الذي ي�صتخدمه الجراح حاليا.

	t.ت�صفح لالأمام اأو للخلف في الالئحة من خالل النقر على روؤو�ص الأ�صهم

القائمة - »طريقة...« 	1		
	t.(1) )...طريقة( "HOW TO" واختر )القائمة( Menu ا�صغط على زر

1

تعر�ص هذه النافذة، باخت�صار، اإر�صادات الم�صتخدم لت�صغيل المجهر الجراحي.

	t.ا�صغط على الزر الخا�ص بالمو�صوع المرغوب
تظهر المعلومات التف�صيلية ب�صاأن »طريقة ...«.

القائمة - »الخدمة« 	1		
	t "SERVICE MENU" Menu )القائمة( واختر   ا�صغط على زر 

)قائمة الخدمة( (1).

1

هذا النطاق محمي بكلمة مرور.

قبل بدء ت�صغيل قائمة الخدمة، قم باإنهاء عملية الت�صجيل على 
نظام التوثيق. واإل، ف�صوف يتم فقدان البيانات.
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الملحقات

الملحقات 		
هناك باقة عري�صة من الملحقات تتيح للمجهر الجراحي PROVEO 8 اإمكانية 
تلبية متطلبات الم�صتخدم. وي�صر وكيل Leica م�صاعدتك في اختيار الملحقات 

المنا�صبة.

الأجهزة والملحقات الم�صّنعة لدى �صركة  	1		
Leica Microsystems (Schweiz) AG

جانب المراقب 	1	1		
االأجهزة والملحقاتال�سورة

can مو�صل بيانات - Oculus SDI العاك�ص

 اأنبوب العد�صة الثنائية، قابل لالإمالة 
PD بزاوية من 5° اإلى 25° مع وحدة

اأنبوب العد�صة الثنائية، 10° اإلى 50° مع 
PD وحدة

 اأنبوب العد�صة الثنائية، بزاوية من °30 
Typ II L النوع ،T ،°150 اإلى

اأنبوب العد�صة الثنائية، من 10° اإلى °50، 
 UltraLow ™III  ،Typ II النوع

 ،T ،اأنبوب العد�صة الثنائية، مائل 
Typ II النوع

اأنبوب العد�صة الثنائية من 0° اإلى °180

االأجهزة والملحقاتال�سورة
DI C800 الوحدة

عد�صة عينية ×10
عد�صة عينية ×8.33
عد�صة عينية ×12.5

ToricEyePiece العد�صة العينية

ج�صر جراحات العيون

IVC فلتر ليزر 532/810 نانومتر للوحدة

IVA فلتر ليزر 532/810 نانومتر للوحدة

جانب المري�ص 	1	1		
االأجهزة والملحقاتال�سورة

العد�صة ال�صيئية APO WD175 OCT جاهزة
العد�صة ال�صيئية APO WD200 OCT جاهزة
العد�صة ال�صيئية APO WD225 OCT جاهزة

RUV800 WD175 نظام
RUV800 WD200 نظام

اإ�صاءة الفتحات

حامل للنظارة الواقية
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الملحقات

االأجهزة والملحقاتال�سورة
النظارة الواقية

Oculus BIOM 5 العاك�ص

لئحة ملحقات التهيئات المتقدمة 	1		
Enfocus OCT نظام

HD اأنظمة الت�سجيل فائق الو�سوح
	 HDR
	 Evolution 4K الم�صجل
	 IOLcompass نظام

اأنظمة الكاميرات
	 Camera System HD C100 كاميرا
	 Camera System HD C300 كاميرا

ال�سا�سات
�صا�صة 24 بو�صة )دون وظيفة اللم�ص( 	
�صا�صة 27 بو�صة )مزودة بوظيفة اللم�ص( 	

المفتاح القدمي
مفتاح قدمي ل�صلكي، 14 وظيفة 	
مفتاح قدمي ل�صلكي، 12 وظيفة 	

ل تتحمل �صركة Leica الم�صوؤولية عن ا�صتخدام اأية منتجات اأخرى 
غير معتمدة.

الأغلفة 	1		
 رقم المورد

المنتج
الواجهة 
االأ�سا�سية

الم�ساعد 
الخلفي

الم�ساعد 
االأي�سر

الم�ساعد 
االأيمن

Microtec8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓✓✓✓

PharmaSept9228H
9420H✓–✓✓

Fuji System0823155✓–✓✓

0823154✓✓–✓

 Spiggle &
Theis

250013OH✓–✓✓

 Advance
Medical

09-GL800✓–✓✓

يو�صى با�صتخدام النظارة الواقية 10446058.
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العناية وال�صيانة

العناية وال�صيانة 		
اإر�صادات ال�صيانة 	1		

�صع غطاء حماية من الأتربة على الجهاز اأثناء عمل المكابح. 	
احفظ الملحقات في مكان خاٍل من الأتربة في حالة عدم ا�صتخدامها. 	
قم باإزالة الأتربة بم�صخة مطاطية تعمل بالهواء الم�صغوط وفر�صاة  	

ناعمة.
قم بتنظيف العد�صات ال�صيئية والعد�صات الأخرى بقطع قما�ص خا�صة  	

لتنظيف الوحدات الب�صرية وكحول نقي.
احر�ص على حماية المجهر الجراحي من الرطوبة والأبخرة والأحما�ص  	

 والقلويات والمواد الأكالة.
ل تحفظ المواد الكيميائية بجانب الجهاز.

 احر�ص على حماية المجهر الجراحي من ال�صتعمال غير ال�صحيح. 	
ل تقم بتركيب قواب�ص الجهاز الأخرى اأو قم بفك الأنظمة الب�صرية 

والأجزاء الميكانيكية اإل اإذا كان م�صرحا لك بالقيام بذلك ب�صكل 
�صريح في دليل ال�صتعمال.

 احر�ص على حماية المجهر الجراحي من الزيوت وال�صحوم. 	
ل تقم بتزييت اأو ت�صحيم الأ�صطح الدليلية اأو الأجزاء الميكانيكية.

قم باإزالة الت�صاخات الخ�صنة با�صتخدام قطعة قما�ص ما�صة ُت�صتخدم  	
لمرة واحدة.

لتعقيم المجهر الجراحي، ا�صتخدم مركبات من مجموعة مطهرات الأ�صطح  	
التي تعتمد على المكونات الفعالة التالية:

الألدهيدات،  	
الكحوليات،  	
مركبات الألومنيوم الرباعية.  	

لتجنب حدوث تلفيات بالخامات، ل تقم اأبدا با�صتخدام المنتجات 
التي تقوم على

مركبات ان�صطار الهالوجين،  	
الأحما�ص الع�صوية القوية،  	
مركبات ان�صطار الأك�صجين. 	
	t.اتبع الإر�صادات ال�صادرة عن الجهة ال�صانعة للمطهرات

.Leica يو�صى باإبرام عقد خدمة مع خدمة

تنظيف اللوحة اللم�صية 	1		
	t واف�صله PROVEO 8 قبل تنظيف اللوحة اللم�صية، اأوقف المجهر الجراحي

عن م�صدر اإمداد الطاقة. 
	t.ا�صتخدم قطعة قما�ص ناعمة خالية من الوبر لتنظيف اللوحة اللم�صية
	t ل ت�صع مادة التنظيف على اللوحة اللم�صية مبا�صرة، ويف�صل و�صعها

على قما�ص التنظيف.
	t ا�صتخدم منظف زجاج/عد�صات متوافرا في الأ�صواق اأو منظف بال�صتيك

لتنظيف اللوحة اللم�صية. 
	t.ل ت�صغط على اللوحة اللم�صية اأثناء تنظيفها

.Leica يو�صى باإبرام عقد خدمة مع خدمة

تنبيه
�سرر باللوحة اللم�سية!

	t.ل تقم بت�صغيل اللوحة اللم�صية اإل با�صتخدام الأ�صابع 
ول ت�صتخدم اأبدا اأ�صياء �صلبة اأو حادة اأو مدببة، �صواء كانت 

خ�صبية اأو معدنية اأو بال�صتيكية.
	t ل تقم اأبًدا بتنظيف اللوحة اللم�صية با�صتخدام منظفات حتتوي

على مواد خاد�صة. فهذه املواد ميكن اأن تخد�ص ال�صطح وتت�صبب 
يف بهتان اللوحة.

ال�صيانة 	1		
ل يتطلب المجهر الجراحي PROVEO 8 �صيانة ب�صفة عامة. ل�صمان ت�صغيله 

دائما ب�صكل اآمن وموثوق، نن�صحك بالحتراز من خالل الت�صال بموؤ�ص�صة 
الخدمة الم�صوؤولة.

يمكنك ترتيب مواعيد الفحو�صات الدورية، اأو اإبرام عقد �صيانة معهم، اإذا 
لزم الأمر.

	 .Leica يو�صى باإبرام عقد خدمة مع خدمة
اقت�صر على ا�صتخدام قطع الغيار الأ�صلية عند اإجراء اأعمال  	

الخدمة.
بعد 18 �صهرا، يتم تذكيرك بحلول مواعيد الفح�ص عند قيامك  	

بت�صغيل المجهر.

	t.)تاأكيد( "CONFIRM" ا�صغط على الزر
تنغلق نافذة الحوار.
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العناية وال�صيانة

تغيير الفيوزات 	1		
		1	1	 CT		 المن�صة التل�صكوبية

نوع الفيوز المطلوب: T6.3 اأمبير �صاعة 250 ڤلط

	t.قم بفك حامل الفيوزات (2) على �صندوق التو�صيل

� �

	t .اخلع الفيوز (1) من مكانه وا�صتبدله

اإر�صادات بخ�صو�ص اإعادة معالجة  	1		
المنتجات القابلة لإعادة التعقيم

نقاط عامة 	1	1		
المنتجات

�صركة  ِقبل  من  الموردة  ال�صتعمال  لإعادة  القابلة   المنتجات 
 Leica Microsystems (Schweiz) AG مثل المفاتيح الدوارة وزجاج 

حماية الأدوات وقطع التغطية.
تحديد اإعادة المعالجة:

بالن�صبة لالأجهزة الطبية الم�صتخدمة على المر�صى الم�صابين بمر�ص 
كرويت�صفيلد جاكوب (CJD) اأو الم�صتبه في اإ�صابته بمر�ص CJD اأو ما ي�صبه 
مر�ص CJD، فيجب مراعاة المتطلبات القانونية المحلية. المنتجات التي 
يعاد تعقيمها في المعتاد والم�صتخدمة على هذه المجموعة من المر�صى 

يجب التخل�ص منها بالحرق لتجنب اأية مخاطر.
ال�سالمة المهنية والحماية ال�سحية

يجب الهتمام ب�صكل خا�ص بال�صالمة المهنية والحماية ال�صحية لالأ�صخا�ص 
الم�صوؤولين عن تح�صير المنتجات الملوثة. يجب اللتزام بالت�صريعات الحالية 

للنظافة ال�صحية بالم�صت�صفيات ومنع العدوى في عمليات تح�صير وتنظيف 
وتطهير المنتجات.

تحديد اإعادة المعالجة
تكرار اإعادة المعالجة يوؤثر تاأثيرا �صئيال على هذه المنتجات. وغالبا ما 
تتحدد نهاية العمر الفترا�صي للمنتجات بالتاآكل والتلف الذي يحدث 

خالل ال�صتعمال.

اإر�صادات 	1	1		
مكان العمل

	t قم باإزالة ات�صاخات الأ�صطح با�صتخدام قطعة قما�ص/فوطة ورقية
ُت�صتخدم لمرة واحدة. 

التخزين والنقل
ل توجد متطلبات خا�صة. 	
يو�صى باإجراء اإعادة معالجة المنتج فور النتهاء من ا�صتخدامه. 	

التح�سير للتنظيف
	t.PROVEO 8 قم باإزالة المنتج من المجهر الجراحي

التنظيف: يدويا
الجهاز: ماء، منظف، كحوليات، قما�ص دقيق الأن�صجة 	

االإجراء
	t .)ا�صطف ات�صاخات الأ�صطح لإزالتها من المنتج )درجة الحرارة > 40°م 

ا�صتخدم بع�صا من مادة ال�صطف ح�صب درجة الت�صاخ.
	t يمكن اأي�صا ا�صتخدام الكحول لتنظيف الوحدات الب�صرية في حالة

وجود ات�صاخات �صديدة، مثل ب�صمات الأ�صابع وات�صاخات ال�صحوم، 
وخالفه.

	t قم بتجفيف المنتجات، ما عدا المكونات الب�صرية، با�صتخدام قطعة
قما�ص/فوطة ورقية ُت�صتخدم لمرة واحدة. قم بتجفيف اأ�صطح الب�صريات 

با�صتخدام قطعة قما�ص دقيقة الألياف.
التنظيف: اأوتوماتيكيا

الجهاز: تنظيف/تطهير الجهاز 	
ل ُين�صح بتنظيف المنتجات ذات المكونات الب�صرية في جهاز تنظيف/

تعقيم. بالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن المكونات الب�صرية ل يجوز تنظيفها في 
حمامات فوق �صوتية لتجنب اإتالفها.

التطهير
يمكن ا�صتخدام المطهر الكحولي "Mikrozid, Liquid" ح�صب الإر�صادات 

المو�صحة على المل�صق.
برجاء مراعاة اأنه بعد التطهير، يجب �صطف اأ�صطح المكونات الب�صرية 
بعناية بماء �صرب نقي، متبوعا بماء نقي منزوع الأمالح المعدنية. ويجب 

تجفيف المنتجات بعناية قبل التعقيم الالحق.
ال�سيانة

ل توجد متطلبات خا�صة.
الفح�ص واالختبار الوظيفي

افح�ص اأداء نواب�ص المفاتيح الدوارة والمقاب�ص.
التغليف

فردي: يمكن ا�صتخدام كي�ص بولي اإيثيلين قيا�صي. يجب اأن يكون الكي�ص 
كبيرا بدرجة كافية للمنتج، بحيث يمكن غلقه بدون �صد.

التعقيم
انظر جدول التعقيم في ف�صل 12.5.3.
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التخزين
ل توجد متطلبات خا�صة.

معلومات اإ�سافية
ل يوجد

معلومات االت�سال بالجهة ال�سانعة
عنوان الوكيل المحلي

قامت �صركة Leica Microsystems (Schweiz) AG بالتحقق من اأن التعليمات 
�صالفة الذكر لتح�صير المنتج منا�صبة لإعادة ا�صتخدامه. ويعتبر ال�صخ�ص 
القائم بالمعالجة م�صوؤول عن اإعادة المعالجة مع التجهيزات والخامات 

والأفراد وعن تحقيق النتائج المرغوبة في اإعادة معالجة الوحدات المركبة. 
وهذا الأمر يتطلب ب�صفة عامة عمليات ت�صديق ومراقبة دورية للعملية. 
ويجب على ال�صخ�ص القائم بالمعالجة فح�ص اأية مخالفة عن التعليمات 

المذكورة بعناية لتحديد مدى الفعالية والعواقب ال�صارة المحتملة.
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طاولة التعقيم  	1	1		
 ،Leica Microsystems (Schweiz) AG الجدول التالي ي�صتمل على عر�ص عام للمكونات المتاحة القابلة لإعادة التعقيم بالمجاهر الجراحية ل�صركة 

الق�صم الطبي.

المنتجاتطرق التعقيم الم�سموح بها
رقم 
المنتج

االأوتوكالف الم�سمى
 البخاري 134°م، 

الفترة < 10 دقائق.

اأوك�سيد 
االإيثيلين 

بحد اأق�سى 
60°م

STERRAD® 1)M320M220M620 المجهر
الجراحي 
PROVEO 8

M844
M822
M820

M525M530M720

––––––المقب�ص الإطباقي10180591

المفتاح الدوار، اأنابيب العد�صة 10428328
T الثنائية

––––

––––––المفتاح الدوار، �صفاف10384656

–––––––امتداد الذراع10443792

النظارة الواقية، العد�صة متعددة 10446058
البوؤرات

––––––

––––––النظارة الواقية10448439

––––––––الغطاء، القابل للتعقيم10448440

––––––زجاج حماية العد�صة ال�صيئية10448431

 زجاج حماية العد�صة ال�صيئية، 10448296
قطعة الغيار )عبوة من 10 قطع(

––––––

زجاج حماية العد�صة ال�صيئية، 10448280
بالكامل، قابل للتعقيم

––––––

 الغطاء، القابل للتعقيم 10448581
RUV800 للوحدة

––––––––

––––––الغطاء، القابل للتعقيم10731702

–––––––الجلبة الكمية لم�صباح الفتحة10429792

 .STERRAD®200 / STERRAD®50 / STERRAD® 100NX™ / STERRAD®100S 1)  هذا الجهاز الطبي يقع في اإطار مطالبات التعقيم المعتمدة لأنظمة 

.STERRAD®  الواردة في دليل ال�صتعمال قبل تعقيم الأجهزة في اأنظمة STERRAD® برجاء اتباع التعليمات الخا�صة با�صتخدام نظام التعقيم
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التخل�ص من المنتجات

التخل�ص من المنتجات 		
يجب مراعاة القوانين المحلية المعمول بها عند التخل�ص من المنتجات، 

بم�صاركة ال�صركات المعنية للتخل�ص من النفايات. يتم اإعادة تدوير مواد 
التغليف الخا�ص بالوحدة.
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ما العمل اإذا...؟ 		
في حالة وجود عطل في جهازك لم يتم تناوله بال�صرح هنا، يرجى 

.Leica الت�صال بالوكيل المحلي ل�صركة

الأعطال 	1		
طريقة االإ�سالحال�سببالعطل

اأحكم ربط العد�صات العينية.t	لم يتم تركيب العد�صات العينية ب�صكل �صحيح.مازالت ال�صورة غير مركزة.
 قم باإجراء ت�صحيح ديوبتري وفقا للتعليمات بال�صبط t	الديوبترات غير م�صبوطة ب�صكل �صحيح.

)انظر ف�صل 7.4.1(.
ا�صغط على مفتاح التكبير الدوار.t	عطل بموتور التكبير.يتعذر �صبط التكبير اإلكترونيا.

	t.)8.4.5 ا�صبط درجة التكبير من خالل اإدارة المفتاح )انظر ف�صل
قم بتحرير اآلية القفل )انظر ف�صل t.)7.7.3	متوازي الأ�صالع موؤمن القفل في مو�صعه.تعذر تحريك متوازي الأ�صالع.

 المجهر الجراحي PROVEO 8  غير متوازن 
ب�صكل �صحيح.

قم بموازنة المجهر الجراحي PROVEO 8 )انظر ف�صل t.)7.7.1	تم تغيير و�صعية الملحق بعد اإجراء الموازنة.

تظهر ال�صورة مظللة الحواف عند النظر اإليها 
عبر المجهر ومجال الإ�صاءة يقع خارج مجال 

الروؤية.

قم بتركيب الملحقات بدقة في الحوامل )انظر ف�صل t.)7.2	لم يتم تركيب الملحقات ب�صكل مالئم.

ل يمكن تفعيل الوظائف با�صتخدام المفتاح 
القدمي.

تم اإدخال تخ�صي�ص غير �صحيح اإلى وحدة 
التحكم.

	t.قم بتغيير التخ�صي�ص با�صتخدام وحدة التحكم

		1	1	 F		 المن�صة الأر�صية
طريقة االإ�سالحال�سببالعطل

قم بتثبيت المكابح القدمية في مكانها )انظر ف�صل t)7.1	المكابح القدمية غير م�صتخدمة.من�صة المجهر PROVEO 8 تتحرك.

		1	1	 CT		 المن�صة التل�صكوبية
طريقة االإ�سالحال�سببالعطل

ل يمكن تحريك المن�صة Leica CT42 لأعلى اأو 
لأ�صفل.

Leica CT42 من خالل  المن�صة  يتم حماية 
مفتاح درجة حرارة يقوم بالإيقاف في حالة 

ال�صخونة المفرطة.

	t.انتظر لحوالي 30–45 دقيقة اإلى اأن يبرد موتور التلي�صكوب

افح�ص طرف التثبيت.t	و�صلة تو�صيل مقب�صية رديئة.

اأعطال ملحقات التوثيق 	1		
طريقة االإ�سالحال�سببالعطل

لم يتم �صبط التركير بالمجهر اأو وظيفة ال�صبط �صور الڤيديو غير مركزة.
الدقيق ب�صكل دقيق.

	t.ا�صبط التركيز بدقة، وا�صتخدم ال�صبكية عند اللزوم
	t قم باإجراء ت�صحيح ديوبتري وفقا للتعليمات

بكل دقة.

ما العمل اإذا...؟
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ر�صائل الأخطاء على وحدة التحكم  	1		
عند ر�صد خطاأ من قبل وحدة التحكم، ي�صيء الزر الأ�صفر "Check" )الفح�ص(.

	t.)الفح�ص( "Check" ا�صغط على زر
فتظهر لئحة بر�صائل الأخطاء.

	t.)التاأكيد( "Confirm" لالإفادة بالطالع على اإحدى الر�صائل، اختر الر�صالة وا�صغط على زر
عندما ل يكون هناك اأي ر�صائل اأخطاء معلقة، ينطفئ الزر الأ�صفر "Check" )الفح�ص(.

ال�سبب المحتمل للخطاأالمدلوليراه الم�ستخدمالم�سدركود الخطاأ
0112h الوحدات الب�صرية

للمجهر الجراحي 
PROVEO 8

ارتفاع درجة حرارة م�صباح LED نعم
الرئي�صي

فرط �صخونة م�صباح LED الرئي�صي.  	
تعذر تدفق الهواء.  	
قد يكون حامل الوحدات الب�صرية مغطى. 	

0116h الوحدات الب�صرية
للمجهر الجراحي 

PROVEO 8

ارتفاع درجة حرارة منعك�ص LED نعم
الأحمر

فرط �صخونة منعك�ص LED الأحمر.  	
تعذر تدفق الهواء.  	
قد يكون حامل الوحدات الب�صرية مغطى. 	

0402h مهايئ م�صباح
الفتحات

الم�صباح تالفالم�صباح تالفنعم

FE01hMDC تعذر العثور على حامل الوحدات نعمالمتحكم
الب�صرية

و�صلة البيانات CAN مفكوكة. 	
الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	

FE02hMDC غير موجودنعمالمتحكم XY متحكم التجاهين	مفكوكة.  CAN و�صلة البيانات
الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	

FE03hMDC غير موجودنعمالمتحكم F42 متحكم المن�صة	مفكوكة.  CAN و�صلة البيانات
الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	

FE04hMDC مهايئ م�صباح الفتحات غير موجودنعمالمتحكم	مفكوكة.  CAN و�صلة البيانات
الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	
مهايئ م�صباح الفتحات غير مركب )لم يتم تهيئة لئحة  	

الأجهزة ب�صكل �صحيح(.
FE06hMDC غير موجودةنعمالمتحكم DIC800 الوحدة	مفكوكة.  CAN و�صلة البيانات

الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	
ل توجد وحدة DIC800 مركبة )لم يتم تهيئة لئحة  	

الأجهزة ب�صكل �صحيح(
FE07hMDC غير موجودنعمالمتحكم HDR الم�صجل	مفكوكة.  RS232 و�صلة

الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	
ل توجد وحدة IVR850 مركبة )لم يتم تهيئة لئحة  	

الأجهزة ب�صكل �صحيح(.
FE08hMDC لم يتم العثور على العاك�ص نعمالمتحكم 

(SDI) الخارجي
و�صلة البيانات CAN مفكوكة. 	
الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	
ل توجد وحدة SDI مركبة )لم يتم تهيئة لئحة الأجهزة  	

ب�صكل �صحيح(.

ما العمل اإذا...؟
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ال�سبب المحتمل للخطاأالمدلوليراه الم�ستخدمالم�سدركود الخطاأ
FE09hMDC تعذر العثور على وحدة التحكم في نعمالمتحكم

الكاميرا
و�صلة RS232 مفكوكة. 	
الكابل تالف. 	
المتحكم مت�صرر. 	
ل توجد وحدة CCU مركبة )لم يتم تهيئة لئحة الأجهزة  	

ب�صكل �صحيح(.

ما العمل اإذا...؟
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الموا�صفات 		
		1	 PROVEO 8 المجهر الجراحي
خ�صائ�ص المجهر 	1	1		

درجة التكبير 1:6، اآليالتكبير
العد�صة ال�صيئية / 

م�صافة العمل
  OptiChrome™ عد�صات 

 WD 175 مم/f =  200 مم
 WD 200 مم/f =  225 مم
 WD 225 مم/f =  250 مم

 WD: م�صافة العمل
f: البعد البوؤري

عد�صات عينية وا�صعة المجال لالأ�صخا�ص ذوي النظارات العد�صات العينية
�صبط ديوبتري بمقدار ×8.3 و ×10 و ×12.5 

±5 من اإعدادات الديوبتر، 
كاأ�ص عين قابل لل�صبط

الم�صباح الرئي�صي:الإ�صاءة
نظام اإ�صاءة LED مدمج لإ�صاءة �صاملة ومت�صاوية 

لمجال الروؤية.
اإمكانية ال�صبط الم�صتمر لل�صطوع مع درجة حرارة لونية 

تقارب الهالوجين.

الإ�صاءة المحورية:
وحدة اإ�صاءة لتوليد منعك�ص اأحمر يت�صم بالو�صوح والثبات، 
وخف�ص ن�صبة ال�صوء ال�صارد عبر الغ�صاء الخارجي للعين 

وزيادة تباين ال�صورة.
نظام اإ�صاءة LED مدمج لإ�صاءة �صاملة ومت�صاوية لمجال 

الروؤية.
اإمكانية ال�صبط الم�صتمر لل�صطوع مع درجة حرارة لونية 

تقارب الهالوجين.
 يمكن �صبط قطر الإ�صاءة المحورية من 4 مم غ�صاء قابل لل�صبط

.WD اإلى 23 مم
تتوفر للم�صاعد والكاميرا المدمجة اأو الواجهة المثبتة التركيز الدقيق

C على القاعدة
م�صت�صعر الأ�صعة تحت 

الحمراء
HDR للتحكم عن بعد في الم�صجل

البيانات الب�صرية 	1	1		
UltraLow™ II مع اأنبوب العد�سة الثنائية

العد�سة العينية

 العد�سة ال�سيئية
OptiChrome™ 

WD = 175 مم/f =  200 مم

مجال الروؤية )مم(التكبير الكلي
8.33×20.4× –  3.4×9.0 – 53.9

10×24.5× –  4.1×8.6 – 51.4

12.5×30.7× –  5.1×6.9 – 41.6

العد�سة العينية

 العد�سة ال�سيئية
OptiChrome™ 

WD = 200 مم/f =  225 مم

مجال الروؤية )مم(التكبير الكلي
8.33×18.2× –  3.0×10.1 – 60.6

10×21.8× –  3.6×9.6 – 57.8

12.5×27.3× –  4.5×7.8 – 46.8

العد�سة العينية

 العد�سة ال�سيئية
OptiChrome™ 

WD = 225 مم/f =  250 مم

مجال الروؤية )مم(التكبير الكلي
8.33×16.3× –  2.7×11.2 – 67.3

10×19.6× –  3.3×10.7 – 64.3

12.5×24.5× –  4.1×8.7 – 52.0

درجة التفاوت للقيم الواردة بعاليه هي %5±.
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حامل المجهر 	1	1		

مدى دوران الوحدات 
الب�صرية

°380

مدى الميل لأعلى 
واأ�صفل

°105+ / °15–

�صرعة الحركة الأفقية 
XY والراأ�صية

�صرعة اأفقية وراأ�صية XY مرتبطة بالتكبير

لمبة LED لبيان حالة الموؤ�صر
ت�صجيل الڤيديو

م�صت�صعر الأ�صعة تحت 
الحمراء

HDR للتحكم عن بعد في الم�صجل

XY 62 × 62 مممدى الحركة

75 مممدى التركيز

مقا�ص �سورة الكاميرا بالن�سبة لمجال الروؤية

كاميرا ال�صوء  	
المرئي





		1	 F		 المن�صة الأر�صية
البيانات الكهربائية

600 ڤلط اأمبيرو�صلة الكهرباء
100–240 ڤلط~ 50–60 هرتز

الفئة 1فئة الحماية

من�صة اأر�صية مزودة باأربعة مكابح كهرومغناطي�صية.الطراز
 760 × 760 مم مع اأربع عجالت دوارة 360° ذات قطر القاعدة

150 مم لكل منها، ومكبح واحد لتاأمين الوقوف

ناب�ص غازي قابل لل�صبط من خالل مفتاح الموازنةالموازنة
وحدة التحكم في 
المن�صة الأر�صية

اأحدث اإلكترونيات التحكم لتوفير ال�صيطرة الم�صتمرة على 
 جميع وظائف الموتور و�صدة الإ�صاءة. 

خيارات قوائم على اأ�صا�ص برنامج فريد من نوعه لإمكانية 
اإجراء تهيئات خا�صة لكل م�صتخدم، مع نظام ت�صخي�ص 

اأعطال اإلكتروني مدمج ودعم فني للم�صتخدم
بيئة مفتوحة لإمكانية اإجراء التحديثات الم�صتقبلية من�صة وحدة التحكم

للبرمجيات

مفتاح قدمي 12/14 وظيفة ومقاب�ص دّوارةعنا�صر التحكم
مجهز لإمكانية دمج نظام كاميرا ڤيديو ونظام ت�صجيل توثيق مدمج

 رقمي. 
بنية مفتوحة

مو�صالت مدمجة متعددة للڤيديو ونقل بيانات التحكم. المو�صالت
م�صدر كهرباء داخلي 12 ڤلط تيار م�صتمر اأو 19 ڤلط تيار 

م�صتمر اأو 24 ڤلط تيار م�صتمر واأطراف تو�صيل بالتيار 
المتردد

بطول 860 مم وذراع مرن باأربعة محاور للدوران والإمالة حامل ال�صا�صة
لحمل �صا�صة ڤيديو اختيارية. 

الوزن الأق�صى لل�صا�صة: 15.5 كجم
ا�صتخدام مواد مطابقة للموا�صفة RoHSالخامات

المجهر مطلي بطالء م�صمم لتوفير تاأثير م�صاد نظام طالء ال�صطح
للميكروبات على الأ�صطح.

في و�صعية التخزين: 1950 ممالرتفاع الأق�صى
1925 مم بحد اأق�صىمدى الكابولي

8.0 كجم بحد اأق�صى من واجهة الحلقة التركيبية للمجهرالحمل

حوالي 345 كجم دون تحميلالوزن الأق�صى

		1	 CT		 المن�صة التل�صكوبية
TLC 12ZWDN-100  )230 ڤلط( 	
TLC 12ZWDN2-100  )120 ڤلط( 	

البيانات الكهربائية
100–120 ڤلط~ 50 –60 هرتز 1200 واطو�صلة الكهرباء

220–230 ڤلط~ 50 هرتز 890 واط

الفئة 1فئة الحماية

الم�صافة الق�صوى من ال�صقف الخر�صاني اإلى ال�صقف الملحق ال�صقفي
المعلق: 1500 مم

تثبيت في هيكل ال�صقف الخر�صاني:
دائرة فتحة 440 مم

 4 x M12 HSLB M12/15

الذراع الأرجوحي 70 كجمالوزن
ذراع ال�صا�صة 15.5 كجم

ركيزة �صقفية 60 كجم
منظار 50 كجم

حوالي 200 كجمالوزن الإجمالي
الذراع الأرجوحي:المكابح

اأربعة مكابح كهرومغناطي�صية، تعمل من خالل تدوير 
المقاب�ص، مع ذراع اإيقاف للحركة الراأ�صية

الذراع الأرجوحي: بحد اأق�صى 8.0 كجم من المجهر الحمل
الجراحي/ واجهة الحلقة التركيبية للمجهر
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و�صلة تمديد: 1492 ممالمدى
و�صلة تمديد الذراع الأرجوحي: 1492 مم

وحدة تلي�صكوبية: 500 مممدى الحركة
الذراع الأرجوحي: +390 مم /  -350 مم

ناب�ص غازي قابل لل�صبط من خالل مفتاح الموازنةالموازنة
المحور 1 )المن�صة ال�صقفية(: ±110°مدى الإدارة

المحور 2 )في المنت�صف(: °150±
°190± :)XY المحور 3 )فوق الوحدة

دورة الت�صغيل 
)الت�صغيل المتقطع(

120 ڤلط  تيار متردد: 0.8 دقيقة/37 دقيقة
230 ڤلط تيار متردد: 1 دقيقة/37 دقيقة

دورة الت�صغيل 
)الت�صغيل لوقت ق�صير(

120 ڤلط  تيار متردد: 1.2 دقيقة
230 ڤلط تيار متردد: 2 دقيقة

		1	 CT		 صندوق تو�صيل المن�صة�
البيانات الكهربائية

500 ڤلط اأمبيرو�صلة الكهرباء
100–240 ڤلط~ 50–60 هرتز

T6.3 × 2 اأمبير �صاعة 250 ڤلط

الفئة 1فئة الحماية
وحدة تحكم PROVEO 8 مزودة بالداخل بفيوزين T6.3 اأمبير �صاعة. ويجب 
اأعلى من  اأن تكون مجموعة التركيب بالمبنى موؤمنة بفيوز بدرجة �صدة 
األ يتم التزويد بفيوز للمو�صل  6.3 اأمبير في مو�صل الخط. ومن الممكن 

المحايد بمجموعة التركيب بالمبني.
مجموعة  فيوز  اخلع  الكهرباء،  �صبكة  عن  التجهيزة  ف�صل  من  وللتاأكد 

التركيب بالمبنى.
ويرجى اأي�صا مراعاة ما ورد بدليل التركيب.

 660 مم x  330 مم x  480 ممالأبعاد

52 كجم بحد اأق�صى )بما في ذلك ملحق التوثيق(الوزن

جدار من الطوبالملحق الجداري
دعامة معدنية 406 مم )لوح ج�صي(
دعامة معدنية 625 مم )لوح ج�صي(

من�صة على �صكل 
طاولة

توجد اإمكانية لذلك

الظروف الجوية المحيطة 	1		
+10°م اإلى +30°م في حالة ال�صتخدام

+50°ف اإلى +86°ف 
30% اإلى 95% من الرطوبة الن�صبية 

800 مللي بار اإلى 1060 مللي بار من ال�صغط الجوي

–30°م اإلى +70°مالتخزين
–22°ف اإلى +158°ف

10% اإلى 100% من الرطوبة الن�صبية 
500 مللي بار اإلى 1060 مللي بار من ال�صغط الجوي

–30°م اإلى +70°م النقل
 –22°ف اإلى +158°ف 

 10% اإلى 100% من الرطوبة الن�صبية 
500 مللي بار اإلى 1060 مللي بار من ال�صغط الجوي

الموا�صفات القيا�صية الم�صتوفاة 	1		
CE المطابقة لموا�سفات

موا�صفة الأجهزة الطبية EEC/93/42 �صاملة التعديالت. 	
الت�صنيف: الفئة I، بالتوافق مع الملحق IX، القاعدة 1 والقاعدة 12 من  	

موا�صفة الأجهزة الطبية.
المعدات الطبية الكهربائية، الجزء 1: محددة ب�صكل عام بالن�صبة  	

 ،UL 60601-1 ،EN 60601-1 ،IEC 60601-1 لل�صالمة في الموا�صفات 
.CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90

 التوافق الكهرومغناطي�صي  	
.IEC 61000-3-2 ،EN 61000-3-2 ،EN 60601-1-2 ،IEC 60601-1-2

	  ،EN 10936-2 ،EN 15004-2 ،IEC 62366 :المطابقة لمعايير موحدة اأخرى
.EN 980 ،EN 62471

الق�صم الطبي، ب�صركة Leica Microsystems (Schweiz) AG، حائز على  	
�صهادات في نظام الإدارة وفقا للموا�صفة العالمية ISO 13485 المتعلقة 

باإدارة الجودة و�صمان الجودة واإدارة البيئة.

قيود ال�صتخدام )المن�صة 		F فقط( 	1		
يتعين القت�صار على ا�صتخدام المجهر الجراحي PROVEO 8 داخل الغرف 

المغلقة ويجب و�صعه على اأر�صية �صلبة.
PROVEO 8 غير مالئم لتجاوز العتبات التي يتخطى  المجهر الجراحي 

ارتفاعها 20 مم.
لتحريك المجهر لعتبات تزيد على 20 مم، يمكن ا�صتخدام الخابور (1) المورد 

�صمن المحتويات. 
	t ليت�صنى خلع المف�صلة  واحد من  (2) على جانب  البراغي  بفك   قم 

الخابور (1).
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�
�

�

	t.صع الخابور (1) اأمام العتبة�
	t حرك المجهر الجراحي عبر العتبة في و�صعية النقل، وادفعه با�صتخدام

المقب�ص اليدوي.
 PROVEO 8 الجراحي  المجهر  الإ�صافية، يمكن تحريك  التجهيزات  بدون 

متجاوزا العتبات بارتفاع 5 مم كحد اأق�صى.
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ر�صومات تو�صيح الأبعاد 18		
		181	 F		 المن�صة الأر�صية

(380)

1571

1231
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°150

°190


°190

°180
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		181	 CT		 المن�صة التل�صكوبية
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* متغير، ح�صب ارتفاع غرفة العمليات
** حركة متوازي الأ�صالع لأعلى/لأ�صفل، مع/بدون الإمالة-التركيز
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		 (EMC) اإقرار الجهة ال�صانعة ب�صاأن التوافق الكهرومغناطي�صي
خ�صائ�ص انبعاثات هذا اجلهاز جتعله منا�صًبا لال�صتخدام يف النطاقات ال�صناعية وامل�صت�صفيات )املوا�صفة CISPR 11 الفئة A(. واإذا مت ا�صتخدامه 
يف بيئة �صكنية )يلزم معها عادًة ا�صتيفاء متطلبات املوا�صفة CISPR 11 الفئة B(، فقد ل يقدم هذا اجلهاز حماية منا�صبة خلدمات الت�صال عرب 

الرتددات الال�صلكية. وقد يحتاج امل�صتخدم اإىل اتخاذ تدابري مقللة لآثار ذلك، مثل تغيري مكان اأو اإعادة توجيه اجلهاز.

.EN 60601-1-2 ت�صتند وثيقة »الدليل الإر�صادي وبيان اجلهة ال�صانعة« هذه اإىل املوا�صفة

		1	 EN 					-	-	 من الموا�صفة 	الجدول 
الدليل االإر�سادي وبيان الجهة ال�سانعة - االنبعاثات الكهرومغناطي�سية

 المجهر الجراحي PROVEO 8 مخ�ص�ص للعمل في بيئة تت�صم بالموا�صفات الآتية. 
يجب على العميل اأو م�صتخدم المجهر الجراحي PROVEO 8 التحقق من عمله في بيئة مماثلة.

البيئة الكهرومغناطي�سية - دليل اإر�ساديالتوافقاختبار االنبعاثات

CISPR 11 ترددات ل�صلكية اإل للوظائف المجموعة 1انبعاثات الترددات الال�صلكية وفقا للموا�صفة PROVEO 8 ل ُي�صتخدم بالمجهر الجراحي
الداخلية فقط. لذا، فاإن انبعاثات الترددات الال�صلكية تعد منخف�صة 
للغاية ولن ت�صبب على الأرجح ت�صوي�صا لالأجهزة الإلكترونية المحيطة. 

CISPR 11 انبعاثات الترددات الال�صلكية وفقا للموا�صفةA مالئم لال�صتخدام في المن�صاآت غير الفئة PROVEO 8 المجهر الجراحي
اأو المباني ذات ال�صلة المبا�صرة بال�صبكة الكهربائية  ال�صكنية 
المحلية منخف�صة الجهد والتي ت�صتخدم في المباني ال�صكنية. IEC 61000-3-2 انبعاثات التيارات التوافقية طبقا للموا�صفةA الفئة

IEC 61000-3-3 متوافقانبعاثات ارتفاع/تذبذب الجهد طبقا للموا�صفة

(EMC) اإقرار الجهة ال�صانعة ب�صاأن التوافق الكهرومغناطي�صي
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		1	 EN 					-	-	 من الموا�صفة 	الجدول 
الدليل االإر�سادي وبيان الجهة ال�سانعة - الحماية من االإ�سعاع الكهرومغناطي�سي

 المجهر الجراحي PROVEO 8 مخ�ص�ص للعمل في بيئة تت�صم بالموا�صفات الآتية. 
يجب على العميل اأو م�صتخدم المجهر الجراحي PROVEO 8 التحقق من عمله في بيئة مماثلة.

في حالة تعر�ص المجهر الجراحي PROVEO 8 لأي نوع من اأنواع الت�صوي�ص الآتية، قد تالحظ وجود اأحد الآثار الآتية:
ارتعا�ص/�صجيج بال�صا�صة فائقة الو�صوح 	
انقاطعات بال�صا�صة فائقة الو�صوح 	

ل توؤثر اأي من الآثار ال�صابقة على الأداء الأ�صا�صي اأو على م�صتوى �صالمة وفعالية المجهر الجراحي PROVEO 8. ل يوجد خطر متوقع غير مقبول على الم�صتخدم اأو 
المري�ص اأو البيئة.

البيئة الكهرومغناطي�سية - دليل اإر�ساديم�ستوى التوافقم�ستوى االختبار IEC 60601اختبار المناعة

تفريغ ال�صحنات الكهربائية 
ال�صتاتيكية (ESD) طبقا 

 IEC 61000-4-2 للموا�صفة

± 8 كيلو ڤلط من التفريغ الكهربائي 
 بالتالم�ص

± 15 كيلو ڤلط من التفريغ 
الكهربائي عبر الهواء 

± 8 كيلو ڤلط من التفريغ الكهربائي 
 بالتالم�ص

± 15 كيلو ڤلط من التفريغ الكهربائي 
عبر الهواء 

يجب اأن تكون الأر�صيات خ�صبية اأو خر�صانية اأو من 
ال�صيراميك. اإذا كانت الأر�صيات مغطاة بمادة �صناعية، 

فيجب اأن تكون الرطوبة الن�صبية 30% على الأقل. 

الحماية �صد التيارات 
الكهربائية ال�صريعة العابرة/
الرتفاعات طبقا للموا�صفة 

 IEC 61000-4-4

± 2 كيلو ڤلط لخط الإمداد 
 الكهربائي 

± 1 كيلو ڤلط لخطوط الدخل والخرج

± 2 كيلو ڤلط لخط الإمداد 
 الكهربائي 

± 1 كيلو ڤلط لخطوط الدخل والخرج

يجب اأن تكون جودة ال�صبكة الكهربائية مماثلة لتلك 
الم�صتخدمة في بيئة تجارية قيا�صية اأو م�صت�صفى.

موجات ارتفاع التيار طبقا 
 IEC 61000-4-5 للموا�صفة

 ± 1 كيلو ڤلط في النمط الفرقي 

± 2 كيلو ڤلط في النمط العادي

 ± 1 كيلو ڤلط في النمط الفرقي 

± 2 كيلو ڤلط في النمط العادي

يجب اأن تكون جودة ال�صبكة الكهربائية مماثلة لتلك 
الم�صتخدمة في بيئة تجارية قيا�صية اأو م�صت�صفى.

انخفا�ص الجهد والنقطاعات 
الق�صيرة والرتفاعات في 

اإمداد الجهد طبقا للموا�صفة 
IEC 61000-4-11

)UT 5 )<95% انخفا�ص في% UT< 
 لن�صف دورة 

 )UT40 )60% انخفا�ص في% UT 
 لخم�ص دورات 

)UT 70 )30% انخفا�ص في% UT 
 لخم�ص وع�صرين دورة 

 )UT5 )<95% انخفا�ص في% UT< 
لخم�ص ثوان 

 UT %70  30/25 دورة 

 UT %40   12/10 دورة

 UT %40   6/5 دورة

 UT %0   0.5/0.5 دورة

 UT %0   1/1 دورة

UT %0   300/250 دورة

يجب اأن تكون جودة ال�صبكة الكهربائية مماثلة لتلك 
الم�صتخدمة في بيئة تجارية قيا�صية اأو م�صت�صفى.

UT %5  لمدة  في حالة حدوث انقطاعات مقدارها 
5 ثوان، يتوقف المجهر الجراحي PROVEO 8 عن العمل 
ويجري اإعادة ت�صغيله اأوتوماتيكيا. ويمكن اإعادته 

اإلى الو�صع الذي كان عليه قبل حدوث الت�صوي�ص.
 PROVEO 8 في حالة رغبة م�صتخدم المجهر الجراحي
ا�صتمرار عمل المجهر حتى في حالة انقطاع الكهرباء، 

ُين�صح بتوفير م�صدر كهرباء اإ�صافي للمجهر الجراحي 
PROVEO 8 مثل م�صدر الكهرباء غير المنقطع (UPS) اأو 

بطارية احتياطية. 

المجالت المغناطي�صية المتولدة 
من تردد الكهرباء )60/50 هرتز( 
 IEC 61000-4-8 طبقا للموا�صفة

30 اأمبير/دقيقة3 اأمبير/دقيقة 

وحدة UT هي الجهد الكهربائي المتردد قبل تنفيذ اختبار الم�صتوى.ملحوظة 

(EMC) اإقرار الجهة ال�صانعة ب�صاأن التوافق الكهرومغناطي�صي
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		1	 EN 					-	-	 من الموا�صفة 	الجدول 
الدليل االإر�سادي وبيان الجهة ال�سانعة - الحماية من االنبعاثات الكهرومغناطي�سية

 المجهر الجراحي PROVEO 8 مخ�ص�ص للعمل في بيئة تت�صم بالموا�صفات الآتية. 
يجب على العميل اأو م�صتخدم المجهر الجراحي PROVEO 8 التحقق من عمله في بيئة مماثلة.

 م�ستوى االختبار اختبار المناعة
IEC 60601

البيئة الكهرومغناطي�سية - دليل اإر�ساديم�ستوى التوافق

ل يجوز ا�صتخدام الت�صالت المحمولة والجوالة ذات الترددات الال�صلكية 
بالقرب من اأي جزء من اأجزاء المجهر الجراحي PROVEO 8، بما في ذلك 

الكابالت، اإل في حدود الم�صافة الفا�صلة المو�صى بها والتي يتم ح�صابها 
بناء على المعادلة المطبقة على تردد جهاز الإر�صال.

الترددات الال�صلكية المنبعثة - 
متغيرات الت�صوي�ص طبقا 
IEC 61000-4-6 للموا�صفة

الترددات الال�صلكية المنبعثة - 
متغيرات الت�صوي�ص طبقا 
IEC 61000-4-3 للموا�صفة

حقول المقاربة

 6/3 ڤلطفعال 
150 كيلوهرتز اإلى 

 80 ميجاهرتز 

 3 ڤلط/دقيقة
 80 ميجاهرتز اإلى 

2.7 جيجاهرتز

 10 ڤلطفعال 

10 ڤلط/دقيقة 
80 ميجاهرتز اإلى 

3 جيجاهرتز

م�سافة الف�سل المو�سى بها

من 150 كيلوهرتز اإلى 80 ميجاهرتز  d = 0.35 √P
من 80 ميجاهرتز اإلى 800 ميجاهرتز  d = 0.35 √P

من 800 ميجاهرتز اإلى 2.7 جيجاهرتز  d = 0.7 √P

حيث P هي قدرة الخرج الق�صوى لجهاز الإر�صال بالواط (W) وفقا للجهة 
 .(m) هي الم�صافة الفا�صلة المو�صى بها بالمتر d ال�صانعة لجهاز الإر�صال و

يجب اأن تكون قوة المجال من اأجهزة الإر�صال الثابتة، كما هو محدد عن طريق 
الم�صح الكهرومغناطي�صي للموقع، اأقل من م�صتوى التوافق في كل نطاق ترددي. 

قد يحدث الت�صوي�ص في محيط التجهيزات المميزة بالرموز الآتية: 

عند 80 ميجاهرتز، ي�صرى النطاق الترددي الأعلى. ملحوظة 1  

ملحوظة 2   قد ل ي�صرى النطاق الترددي الأعلى في بع�ص الأحوال. تتاأثر كمية الموجات الكهرومغناطي�صية المنت�صرة بن�صبة المت�صا�ص والنعكا�ص من المباني 
والعنا�صر والأ�صخا�ص.

a  ل يمكن توقع قوة المجالت المغناطي�صية الناجمة من اأجهزة الإر�صال، مثل محطات الال�صلكي الثابتة )الخلوية/الال�صلكية( الخا�صة بالهواتف واأجهزة الال�صلكي 
 الأر�صية المحمولة وراديو الهواة والبث الإذاعي AM و FM والتلفزيوني TV نظريا بدقة. 

لتقييم البيئة الكهرومغناطي�صية نظرا لوجود اأجهزة الإر�صال الال�صلكية الثابتة، ينبغي اإجراء م�صح كهرومغناطي�صي للموقع. في حالة تجاوز قوة المجال الكهرومغناطي�صي 
في موقع ا�صتخدام المجهر الجراحي PROVEO 8 لم�صتوى التوافق الكهرومغناطي�صي �صالف الذكر، يجب مراقبة المجهر الجراحي PROVEO 8 للتحقق من عمله ب�صورة 

.PROVEO 8 طبيعية. في حالة ر�صد اأداء غير طبيعي، قد يلزم اتخاذ تدابير اإ�صافية، مثل اإعادة توجيه اأو تغيير مكان المجهر الجراحي

(EMC) اإقرار الجهة ال�صانعة ب�صاأن التوافق الكهرومغناطي�صي
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PROVEO 8 الم�سافة الفا�سلة المو�سى بها بين اأجهزة االت�سال الال�سلكي المحمولة والجوالة والمجهر الجراحي

المجهر الجراحي PROVEO 8 مخ�ص�ص لال�صتخدام في بيئة كهرومغناطي�صية يتم فيها التحكم في الت�صوي�ص الناجم عن الترددات الال�صلكية. من الممكن اأن ي�صاهم 
العميل اأو م�صتخدم المجهر الجراحي PROVEO 8 في تجنب الت�صوي�ص الكهرومغناطي�صي من خالل الحفاظ على الحد الأدنى من الم�صافة الفا�صلة بين اأجهزة الت�صال 

الال�صلكي المحمولة/الجوالة )اأجهزة الإر�صال( والمجهر الجراحي PROVEO 8، طبقا لقيمة جهد خرج جهاز الت�صال، كما هو مبين فيما يلي.

الم�سافة الفا�سلة وفقا لتردد جهاز االإر�سال بالمتر

القدرة الق�سوى لخرج جهاز 
االإر�سال بالواط

150 كيلوهرتز اإلى 80 ميجاهرتز
d = 0.35 √P

80 ميجاهرتز اإلى 800 ميجاهرتز
d = 0.35 √P

800 ميجاهرتز اإلى 2.5 جيجاهرتز
d = 0.7 √P

0.010.040.040.07

0.10.110.110.22

10.350.350.70

101.111.112,21

1003.503.507.00

بالن�صبة لأجهزة الإر�صال الم�صنفة طبقا لقدرة الخرج الق�صوى غير المبينة بعاليه، يمكن تقدير الم�صافة الفا�صلة المو�صى بها بالمتر (m) با�صتخدام المعادلة 
المطبقة على تردد جهاز الال�صلكي، حيث P هي قدرة الخرج الق�صوى لجهاز الإر�صال بوحدة الواط (W) طبقا لموا�صفات الجهة ال�صانعة لجهاز الإر�صال.

ملحوظة 1  قد ل ت�صري هذه الإر�صادات في بع�ص الأحيان. يتاأثر انت�صار الموجات الكهرومغناطي�صية بن�صبة المت�صا�ص والنعكا�ص من المباني والعنا�صر 
والأ�صخا�ص.

يف حالة ا�صتخدام امللحقات والكابالت غري املحددة بدليل ال�صتعمال هذا اأو املعتمدة من اجلهة ال�صانعة للمجهر اجلراحي PROVEO 8، قد ينجم 
عن ذلك تزايد النبعاثات الكهرومغناطي�صية اأو انخفا�ص ن�صبة التوافق الكهرومغناطي�صي.

يجب األ يتم ا�صتخدام املجهر اجلراحي PROVEO 8  مبا�رصة بالقرب من الأجهزة الأخرى. واإذا حتتم ت�صغيله بالقرب من اأجهزة اأخرى، يجب مراقبة 
تلك الأجهزة ل�صمان عملها ب�صكل �صحيح يف هذه الو�صعية.

(EMC) اإقرار الجهة ال�صانعة ب�صاأن التوافق الكهرومغناطي�صي
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ملحق

ملحق 		
لئحة المراجعة قبل اإجراء العملية الجراحية 	1		

 .................................................................................................................................................................................................................... المري�ص 

 .................................................................................................................................................................................................................... الجراح 

 .................................................................................................................................................................................................................... التاريخ 

تم الفح�ص/التوقيعالتفا�سيلاالإجراءالخطوة
افح�ص الأنابيب والعد�صات وملحقات التوثيق )في حالة ا�صتخدامها( t	تنظيف الملحقات الب�صرية1

من حيث النظافة.
	t.تخل�ص من الأتربة والت�صاخات

اأحكم تثبيت المجهر الجراحي PROVEO 8 في مو�صعه ثم قم بتركيب t	تركيب الملحقات2
لال�صتخدام  جاهزا  ي�صبح  بحيث  المجهر  في  الملحقات   جميع 

)انظر ف�صل 7.2(.
	t.ا�صبط و�صعية المقاب�ص ح�صب الرغبة
	t.قم بتو�صيل المفتاح الفموي و/اأو المفتاح القدمي في حالة ا�صتخدامه
	t.افح�ص �صورة الكاميرا على ال�صا�صة واأعد �صبطها اإذا لزم الأمر
	t تحقق من وجود جميع التجهيزات في مكانها ال�صحيح )جميع الأغطية

مركبة، الأبواب مغلقة(.
افح�ص اإعدادات الأنبوب والعد�صة العينية للم�صتخدم المحدد.t	فح�ص اإعدادات الأنبوب المجهري3
قم بتو�صيل كابل الكهرباء )المن�صة F42 فقط(.t	الفح�ص الوظيفي4

	t.قم بت�صغيل المجهر
	t.افح�ص جميع الوظائف بالمقاب�ص والمفتاح القدمي
	t.افح�ص اإعدادات الم�صتخدم بوحدة التحكم للم�صتخدم المحدد

ا�صبط موازنة المجهر الجراحي PROVEO 8 )انظر ف�صلt.)7.7.1	الموازنة5
	t جميع المكابح( على المقب�ص وافح�ص( "All Brakes" ا�صغط على زر

الموازنة.
 قم بتركيب الأجزاء والأغلفة المعقمة في حالة ا�صتخدامها t	درجة التعقيم6

)انظر ف�صل 7.9.2(.
	t.كرر عملية الموازنة

�صع المجهر الجراحي PROVEO 8 على طاولة الجراحة ح�صب اللزوم t	�صبط مو�صع طاولة الجراحة7
وقم بتاأمين المكبح القدمي )انظر ف�صل 7.1( )المن�صة F42 فقط(.
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