
M
ED

IC
A

L 
D

IV
IS

IO
N

Наръчник на потребителя  

10 733 910 – Версия 03

PROVEO 8



II PROVEO 8 / Реф. 10 733 910 / Версия 03

 

Благодарим Ви, че закупихте хирургическата микроскопска система на Leica.
При разработването на нашите системи ние наблягаме на простата, 
интуитивна работа. Въпреки това ние предлагаме да разучите в детайли този 
наръчник на потребителя, за да използвате всички предимства на вашия нов 
хирургически микроскоп.
За ценна информация относно продуктите и услугите на Leica Microsystems 
и адреса на Вашия най-близък представител на Leica, моля, посетете нашия 
уебсайт: 

www.leica-microsystems.com

Благодарим Ви, че избрахте нашите продукти. Надяваме се, че ще се 
насладите на качеството и характеристиките на Вашия хирургически 
микроскоп на Leica Microsystems.

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

Правна клауза за освобождаване от отговорност
Всички спецификации подлежат на промяна без предупреждение.
Информацията, предоставена в този наръчник, е директно свързана 
с работата на оборудването. Медицинското решение остава отговорност 
на лекаря.
Leica Microsystems са положили всички усилия, за да предоставят пълен 
и ясен наръчник на потребителя, който се фокусира върху ключовите области 
на използване на продукта. Ако е нужна допълнителна информация относно 
употребата на продукта, моля, свържете се с Вашия локален представител 
на Leica.
Никога не трябва да използвате медицински продукт на Leica Microsystems 
без напълно да разбирате употреба и характеристиките на продукта.

Отговорност
За нашата отговорност, моля, вижте нашите стандартни условия за 
продажба. Нищо в тази клауза за освобождаване от отговорност няма да 
ограничи някоя от нашите отговорности по какъвто и да е начин, който 
не е разрешен по приложимото право или да изключи някоя от нашите 
отговорности, която не може да се изключи по приложимото право.



PROVEO 8 / Реф. 10 733 910 / Версия 03 1

 

Съдържание
1 Въведение 3

1.1 За този наръчник на потребителя 3
1.2 Символи в настоящия наръчник  

на потребителя 3
1.3 Допълнителни функции на продукта 3

2 Продуктова идентификация 3

3 Бележки за безопасност 4
3.1 Замислена употреба 4
3.2 Упътвания за оператора,  

отговарящ за инструмента 4
3.3 Упътвания за оператора на инструмента 5
3.4 Опасности при употреба 6
3.5 Знаци и етикети 9

4 Дизайн 13
4.1 Подов статив F42 13
4.2 Телескопична монтажна рама CT42 14
4.3 Модули на носача на оптиката на PROVEO 8 15

5 Функции 16
5.1 Балансиране на системата 16
5.2 Спирачки 17
5.3 Осветление 19
5.4 Fusion Optics 19

6 Контролни уреди 20
6.1 Носач на оптиката на PROVEO 8,  

включващ фокус, наклон и XY с IVC 20
6.2 Носач на оптиката на PROVEO 8,  

включващ фокус, наклон и XY с IVA 21
6.3 Панел за хирурга 22
6.4 Балансиране 22
6.5 Контролер 22
6.6 Статив F42 22
6.7 Изводи на F42 23
6.8 CT42 клеми върху шкаф-контролера 24
6.9 CT42 хоризонтално рамо 25
6.10 Педален превключвател и ръкохватки 26

7 Подготовка преди операция 28
7.1 Транспортиране (F42) 28
7.2 Инсталиране на бинокулярна тръба 29
7.3 Настройване на бинокулярната тръба 30
7.4 Настройване на окуляра 30
7.5 Променете 0° помощник на друга позиция 31
7.6 Смяна на камерата 32
7.7 Балансиране и заключване на успоредника 33
7.8 Позициониране на операционната маса 35
7.9 Поставяне на стерилни контроли  

и покривало 37
7.10 Функционална проверка 38

8 Работа 39
8.1 Включване на микроскопа 39
8.2 Панел за хирурга 40
8.3 Позициониране на носача на оптиката  41
8.4 Регулиране на носача на оптиката 42
8.5 Вградено процепно осветление 44
8.6 Позиция за транспортиране (F42) 44
8.7 Изключване на хирургичния микроскоп 45

9 Блок за управление с функция  
сензорен панел 45
9.1 Структура на менюто 45
9.2 Избиране на потребители 46
9.3 Меню – Потребителски настройки 47

10 Меню 59
10.1 Меню – "Maintenance" 59
10.2 Меню – "How to..." 60
10.3 Меню – "Service" 60

11 Аксесоари 61
11.1 Устройства и аксесоари, произведени  

от Leica Microsystems (Schweiz) AG 61
11.2 Списък с аксесоари за специализирани 

конфигурации 62
11.3 Покривала 62

12 Грижа и поддръжка 63
12.1 Указания за поддръжка 63
12.2 Почистване на сензорния панел 63
12.3 Поддръжка 63
12.4 Смяна на предпазители 64
12.5 Бележки относно обработка на продукти  

за повторна стерилизация 64

13 Изхвърляне 67

14 Какво да направя, ако ...? 68
14.1 Неизправности 68
14.2 Неизправности на аксесоарите  

за документиране 68
14.3 Съобщения за грешка на блока  

за управление  69

15 Спецификации 71
15.1 PROVEO 8 71
15.2 Подов статив F42 72
15.3 Телескопична монтажна рама CT42 72
15.4 CT42 шкаф контролер 73
15.5 Условия на околната среда 73
15.6 Стандарти на съответствие 74
15.7 Ограничения на употребата (само за F42) 74
15.8 Оразмерени чертежи 75



2 PROVEO 8 / Реф. 10 733 910 / Версия 03

 

16 Декларация на производителя за 
електромагнитна съвместимост (ЕМС) 78
16.1 Таблица 1 от EN 60601-1-2 78
16.2 Таблица 2 от EN 60601-1-2 79
16.3 Таблица 4 от EN 60601-1-2 80

17 Приложение 82
17.1 Контролен списък преди операцията 82



PROVEO 8 / Реф. 10 733 910 / Версия 03 3

Въведение

1 Въведение
1.1 За този наръчник на 

потребителя
В настоящия наръчник на потребителя е описан хирургичният 
микроскоп PROVEO 8.
Наръчникът на потребителя се отнася за PROVEO 8 със следните 
разновидности на статива: F42 и CT42.

Освен бележките относно употребата на 
инструментите, този наръчник на потребителя 
предоставя важна информация за безопасността 
(вижте главата "Бележки относно безопасността").

	X Прочетете настоящия наръчник на потребителя 
внимателно, преди да използвате продукта.

Пълното наименование на операционния микроскоп е 
PROVEO 8. 

1.2 Символи в настоящия 
наръчник на потребителя

Символите, използвани в настоящия наръчник на потребителя, 
имат следното значение:

Символ Предупре-
дителна 
дума

Значение

Предупреж-
дение

Указва потенциална опасна ситуация  
или неправилна употреба, която може 
да доведе до сериозни персонални 
наранявания или смърт. 

Внимание Указва потенциална опасна ситуация  
или неправилна употреба, която може 
да доведе до дребно или средно 
нараняване, ако не бъде избегната. 

Бележка Указва потенциална опасна ситуация или 
неправилна употреба, която може 
да доведе до значителни материални, 
финансови или екологични щети

Информация за употребата, която 
помага на потребителя да използва 
продукта по технически правилен 
и ефикасен начин. 

Символ Предупре-
дителна 
дума

Значение

	X  Нужно действие; този символ указва, 
че трябва да извършите конкретно 
действие или серия от действия.

MD Медицинско изделие

1.3 Допълнителни функции 
на продукта

Като опции се предлагат различни функции и аксесоари на 
продукта. Наличието им зависи от държавата и местните 
регулаторни изисквания. Моля, свържете се с вашия местен 
представител, за да проучите наличието им.

2 Продуктова 
идентификация

Моделът и серийните номера на продукта се намират на 
идентификационния етикет на системата на статива, близо 
до захранващия щепсел. 
	X Въведете тези данни във вашия наръчник на потребителя  

и винаги ги посочвайте, когато се свързвате с нас или 
със сервизния представител относно всякакви въпроси, 
каквито можете да имате. 

Тип Сериен номер

 
...

 
...
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3 Бележки за безопасност
Хирургичният микроскоп PROVEO 8 е технология от най-ново 
поколение. Въпреки това по време на работа може да възник-
нат опасности. 
	X Винаги следвайте инструкциите в настоящия наръчник на 

потребителя и по-конкретно бележките за безопасност.

3.1 Замислена употреба
• Хирургичният микроскоп PROVEO 8 е оптичен инструмент за 

подобряване видимостта на обекти чрез увеличаване и осве-
тяване. Той може да се използва за наблюдение и документи-
ране и за лечение в хуманната и ветеринарната медицина.

• Основната употреба е в областта на офталмологията.
• Микроскопското устройство не е за употреба в микрохирур-

гията (неврохирургия, пластична/реконструктивна хирур-
гия, операции на уши, нос и гърло).

• Хирургичният микроскоп PROVEO 8 може да се използва 
само в затворени помещения и трябва да се постави върху 
твърд под или да се монтира на тавана.

• Той е наличен върху подов статив F42 и телескопична мон-
тажна рама CT42.  
F42 е подов статив за тримерно позициониране на PROVEO 8 
в залата. 
CT42 е монтиран на тавана електрически линеен задвиж-
ващ механизъм за повдигане и спускане на PROVEO 8. Упра-
влява се чрез ръчен превключвател.

• Към хирургичния микроскоп PROVEO 8 се прилагат специ-
ални предпазни мерки за електромагнитна съвместимост. 
Той трябва да се инсталира и пусне в употреба в съответ-
ствие с насоките и декларациите на производителя и препо-
ръчителните безопасни разстояния (съгласно таблиците за 
ЕМС на базата на стандарта EN60601-1-2).

• Преносимо и мобилно, а също и стационарно, радиочес-
тотно оборудване може да оказва отрицателно въздействие 
върху надеждното функциониране на хирургичния микро-
скоп PROVEO 8.

• Винаги освобождавайте спирачките, за да придвижите или 
преместите хирургичния микроскоп PROVEO 8.

• Съществената работа на PROVEO 8 е да осигури осветяване и 
механична стабилност на оптичния носач във всяка позиция.

3.2 Упътвания за оператора, 
отговарящ за инструмента

	X Уверете се, че хирургичният микроскоп PROVEO 8 се 
използва само от лица, които притежават необходимата 
квалификация.
	X Уверете се, че наръчникът на потребителя винаги е на раз-

положение на мястото, където се използва хирургичният 
микроскоп PROVEO 8.

	X Извършвайте редовна инспекция, за да се уверите, че упъл-
номощените потребители спазват изискванията за безопас-
ност.
	X Когато инструктирате нови потребители, правете това 

цялостно и обяснявайте значенията на предупредителните 
знаци и съобщения.
	X Задайте отговорности за въвеждане в експлоатация, работа 

и поддръжка. Наблюдавайте съобразяването с тези отго-
ворности.
	X PROVEO 8 е предназначен само за професионална употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от електрически удар!
	X Свързвайте този уред само към захранваща мрежа 

със защитно заземяване. 

	X Използвайте хирургичния микроскоп PROVEO 8 само ако 
няма дефекти.
	X Уведомете незабавно представителя на Leica или Leica 

Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Switzerland, за всеки дефект на продукта, който може евен-
туално да причини телесно увреждане или щета. 
	X Ако използвате аксесоари от други производители с хирур-

гичния микроскоп PROVEO 8, трябва да се уверите, че тези 
производители потвърждават, че комбинацията е безо-
пасна за употреба. Следвайте инструкциите в наръчника на 
потребителя за тези аксесоари.

• Модификации, инсталации или обслужване на хирургичния 
микроскоп PROVEO 8 могат да бъдат извършвани само от 
техници, които са изрично упълномощени за целта от Leica  
За повече подробности вижте наръчника за инсталиране.

• Само оригинални резервни части на Leica могат да се 
използват при сервизно обслужване на продукта.

• След сервизна работа или технически модификации устрой-
ството трябва да се регулира повторно в съответствие с 
нашите технически спецификации.

• Ако инструментът е модифициран или обслужван от 
неупълномощено лице, ако е неправилно поддържан (стига 
поддръжката да не е била извършвана от квалифициран 
обучен сервизен инженер) или е неправилно използван, 
Leica Microsystems не поема никаква отговорност.

• Въздействието на хирургичния микроскоп върху други 
инструменти е тествано съгласно EN 60601-1-2. Системата е 
преминала през тест за емисии и устойчивост. Съобразя-
вайте се с обичайните предпазни мерки и мерки за безопас-
ност относно електромагнитните и други форми на излъч-
ване.

• Електрическата инсталация в сградата трябва да удовлетво-
рява националния стандарт, например, предполага се нали-
чието на токова защита при утечка към земя (дефектното-
кова защита).
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• Както всеки друг инструмент в операционната зала, и тази 
система може да даде дефект. Затова Leica Microsystems 
(Schweiz) AG препоръчва по време на работа да имате под 
ръка резервна система. 

3.3 Упътвания за оператора 
на инструмента

	X Следвайте инструкциите, описани в настоящото.
	X Следвайте инструкциите, дадени от Вашия работодател, 

относно организацията на работа и работната безопасност.

Фототоксично увреждане на ретината по време на очна 
хирургия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Увреждане на ретината поради продължителна 
експозиция!
Светлината от инструмента може да е вредна. Рискът от 
увреждане на ретината се увеличава с увеличаване 
на продължителността на експозицията.
	X При експозиция на светлината от инструмента 

не превишавайте референтните стойности за 
опасността. 
Ако времето на експозиция превишава стойността 
в таблицата на страница 5за този инструмент при 
максимална изходяща мощност, референтната 
стойност за опасността ще бъде превишена.

Следващата таблица служи като насока и предупреждение към 
хирурзите за евентуална опасност. Данните са изчислени за 
най-лошия възможен случай:
• Око с афакия
• Напълно неподвижно око (продължително облъчване на 

един и същ участък)
• Непрекъсната експозиция на светлина, например, без 

хирургични инструменти в окото
• Зеници, разширени до 7 mm

Изчисленията са направени въз основа на съответния 
ISO стандарт1) и препоръчителните пределни стойности за 
експозиция в този стандарт. 

Основна светлина

Настройка на 
светлината

Препоръчително максимално време  
за експозиция съгласно 1) [мин.]

25% 6.5

50 % 2.5

75% 1.5

100 % 1

Активирана функ-
ция за защита на 

ретината
16.5

Коаксиално червено рефлексно осветление

Настройка на 
светлината

Препоръчително максимално време  
за експозиция съгласно 1) [мин.]

25% 10

50 % 4.5

75% 3

100 % 2

Активирана функ-
ция за защита на 

ретината
14

Източници:
1)  DIN EN ISO 15004-2; Офталмологични инструменти - Основни 

изисквания и методи за изпитване - Част 2: Защита срещу 
опасност от светлината.

Ако се използват двете осветления, трябва да се прилага 
по-ниската от двете стойности за разрешено време за 
експозиция, съгласно конфигурираната изходна свет-
лина. Двете опасности не трябва да се компенсират една 
спрямо друга, тъй като отраженията им върху ретината 
не се наслагват. Това важи също и при използване на 
процепно осветление "Фототоксично увреждане на 
ретината по време на очна хирургия" на стр. 5.

Процепно осветление 

Следващата таблица показва позволената продължителност  
на хирургичните операции и възможното им удължаване при 
намаляване на ширината на процепа:

Ширина на 
процепа [mm]

Време [мин.]

>6 1

5 1.2

4 1.5

3 2

2 3

Предпазва пациента със следните защити:
• Кратки времена на експозиция
• Ниски настройки за яркост
• Изключване на осветлението по време на почивка при 

операцията

Препоръчително е да се намалява яркостта до минимума, необ-
ходим за операцията. Бебета, пациенти с афакия (чиято очна 
леща не е заменена с изкуствена такава с UV защита), малки 
деца и хора със заболявания на окото са в по-голям риск. 
Рискът се увеличава и ако лекуваният или оперираният пациент 
през последните 24 часа е бил излаган на светлина от същия или 
от друг офталмологичен инструмент, който използва ярък 
видим светлинен източник. Това важи особено за пациенти, 
които са били изследвани чрез ретинална фотография.
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Решенията за яркостта трябва да се взимат според всеки 
конкретен случай. Във всеки случай, хирургът трябва да оцени 
риска и ползите от използвания интензитет на светлината. 
Въпреки всички усилия за намаляване на риска от увреждане 
на ретината от хирургични микроскопи, все още е възможно да 
се получи увреждане. Фотохимичното увреждане на ретината е 
възможно усложнение от необходимостта да се използва ярка 
светлина, за да се направят структурите на окото видими по 
време на сложни офталмологични процедури.

В допълнение функцията за защита на ретината може да се 
активира по време на операция за намаляване на интензив-
ността на основната светлина под 10% и на червената 
рефлексна светлина под 20%.

3.4 Опасности при употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от електрически удар!
	X Свързвайте този уред само към захранваща мрежа 

със защитно заземяване. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Увреждане на ретината поради продължителна 
експозиция!
Светлината от инструмента може да е вредна. Рискът от 
увреждане на ретината се увеличава с увеличаване на 
продължителността на експозицията.
	X При експозиция на светлината от инструмента не 

превишавайте референтните стойности за 
опасността. 
Ако времето на експозиция превишава стойността в 
таблицата на страница 5за този инструмент при 
максимална изходяща мощност, референтната 
стойност за опасността ще бъде превишена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от човешка грешка поради стряскащи шумове по 
време на хирургична операция!
	X  Не включвайте/изключвайте външни устройства в 

"Line In" по време на операция. 
	X Уверете се, че силата на звука на аудио устройството 

е настроена на минимум, преди да свържете 
устройство към входа "Line In".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради:
• неконтролирано странично движение на успоредника
• наклоняване на статива
• стъпала в леки обувки може да бъдат заклещени под 

корпуса на основата
	X При транспортиране винаги премествайте 

хирургичния микроскоп PROVEO 8 в позиция за 
транспортиране. 
	X Никога не премествайте статива, докато уредът е 

изваден. 
	X Никога не навивайте кабели, лежащи на пода. 
	X Винаги бутайте хирургичния микроскоп PROVEO 8; 

никога не го дърпайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за пациента поради неизправност на 
вграденото процепно осветление!
Ако моторът на вграденото процепно осветление не 
работи, процепното осветление може да се активира/
деактивира ръчно, като се използва въртящото копче 
(2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Извършете всички подготовки и регулирания по 

статива преди работата. 
	X Никога не сменяйте аксесоарите и не се опитвайте да 

ребалансирате микроскопа, докато е над мястото на 
операцията.
	X Преди да смените аксесоарите, винаги заключвайте 

успоредника (вижте глава 7.7.2). 
	X Балансирайте PROVEO 8, след като го преоборудвате. 
	X Не освобождавайте спирачките, когато 

инструментът е в небалансирано състояние. 
	X Преди повторното оборудване по време на работа, 

първи завъртете микроскопа далеч от мястото на 
операцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Никога не сменяйте аксесоарите и не се опитвайте да 

ребалансирате микроскопа, докато е над мястото на 
операцията.
	X След преоборудване винаги балансирайте наново 

микроскопа върху успоредника.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Извършете всички подготовки и регулирания по 

статива преди работата. 
	X Ако настройката трябва да се промени по време на 

операцията, първо завъртете микроскопа настрани 
от операционното поле.
	X Ако микроскопът трябва да бъде преоборудван, 

направете това преди операцията.
	X  Преди преоборудване винаги заключвайте 

успоредника.
	X Не използвайте ръкохватките или дистанционното 

освобождаване на спирачките, когато инструментът 
е в небалансирано състояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Винаги заключвайте успоредника:

• когато транспортирате микроскопа
• при преоборудване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от нараняване от падащи части!
	X Преди операцията трябва да се уверите, че 

оптичните компоненти и аксесоари са достатъчно 
обезопасени и не могат да се движат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от инфекция!
	X Винаги използвайте хирургичния микроскоп 

PROVEO 8 със стерилни контроли и копчета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от фатален електрически удар!
	X Използвайте системата само с цялото оборудване на 

правилна позиция (всички капаци поставени и врати 
затворени).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от фатален електрически удар!
	X  Хирургичният микроскоп PROVEO 8 може да бъде 

свързан само към заземен контакт (F42).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моторите се връщат в паркирано положение!
	X Преди да включите микроскопа, трябва да се 

уверите, че движещите се части на XY –уреда и 
фокуса няма да бъдат възпрепятствани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Светлина, която е твърде интензивна, може да увреди 
ретината!
	X Спазвайте предупредителните съобщения в главата 

"Бележки относно безопасността".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за пациента поради неизправност на мотора за 
увеличението!
Ако увеличителният мотор се развали, увеличението 
може да се регулира ръчно чрез въртящото копче.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за пациента поради движение надолу на CT42 
телескопичната монтажна рама!
	X Не използвайте движението нагоре/надолу, когато 

микроскопът е над пациента.

ВНИМАНИЕ

Повреда на сензорния панел!
	X Работете със сензорния панел, като използвате само 

пръстите си. 
Никога не използвайте твърди, остри или заострени 
предмети, изработени от дърво, метал или 
пластмаса.
	X Никога не почиствайте сензорния панел, като 

използвате почистващи препарати с абразивни 
вещества. Тези вещества може да надраскат 
повърхността и да я замъглят.

ВНИМАНИЕ

Хирургичният микроскоп може да се премести без 
предупреждение!
	X  Винаги блокирайте педалната спирачка, когато не 

премествате системата.

ВНИМАНИЕ

Увреждане на хирургичния микроскоп PROVEO 8 поради 
неконтролирано наклоняване!
	X Задръжте ръкохватката, когато освобождавате 

спирачката.
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ВНИМАНИЕ

Увреждане на хирургичния микроскоп PROVEO 8 поради 
транспортиране!
	X Никога не премествайте статива в разгънато 

състояние.
	X Никога не навивайте кабели, лежащи на пода.
	X Не транспортирайте и не съхранявайте системата в 

места с ъгъл на наклона, по-голям от 10°.

ВНИМАНИЕ

Увреждане на корпуса на статива или на сензорния панел 
на блока за управление!
Ако носачът на оптиката се премести в позиция за 
транспортиране или от позиция за транспортиране в 
работна позиция:
	X Уверете се, че транспортната блокировка е 

задействана.

ВНИМАНИЕ

Съществува риск от увреждане на хирургичния 
микроскоп от неконтролирано наклоняване!
	X Хванете здраво ръкохватките, преди да задействате 

функцията "All Brakes".

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане!
	X Преди да наклоните оптичния носач, трябва да се 

уверите, че областта над успоредника е свободна, за 
да избегнете сблъсък с операционните лампи, 
тавана и др.

ВНИМАНИЕ

Риск от инфекция!
	X Оставете достатъчно място около статива, за да сте 

сигурни, че стерилното покривало няма да влезе в 
контакт с нестерилни компоненти.

ВНИМАНИЕ

Риск от прегряване на системата!
Покриването на въздушния отвор може да доведе до 
контролирано спиране на системата поради прегряване.
	X Уверете се, че винаги има известно разстояние 

между въздушния отвор и покривалото.

ВНИМАНИЕ

Повреда на мотора за увеличението!
	X Регулирайте увеличението само ръчно, ако моторът 

за увеличение е дефектен.

ВНИМАНИЕ

Опасност за пациента поради промени в потребителските 
настройки!
	X Никога не променяйте конфигурационните 

настройки и не редактирайте списъка на 
потребителите по време на операция.

ВНИМАНИЕ

Риск от нараняване!
	X  Обърнете специално внимание на необходимите 

безопасни разстояния, ако използвате функцията за 
комбиниран режим заедно с аксесоари от други 
производители, които може да намалят работното 
разстояние до по-малко от 140 mm (неконтактни 
широкоъгълни системи за наблюдение), тъй като 
фокусът заедно с Комбиниран режим е 
полуавтоматична функция.

ВНИМАНИЕ

Опасност от сблъсък! 
Хирургичният микроскоп може да се сблъска със 
заобикалящи компоненти, тавана или лампите.
	X Проверете опасната зона, преди да преместите 

въртящото рамо.
	X Внимателно преместете таванната монтажна рама 

нагоре, като внимавате за тавана и лампите.
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3.5 Знаци и етикети
3.5.1 Подов статив F42

6454 6

89 8

3152

7

1

12
11

14

13

13

13

1211

10

13
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1 Leica 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
Етикет за тип

MD Медицинско изделие

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Префиксен номер
b Leica системен артикулен 

№
c Сериен номер
d Пореден номер, започващ 

от 1 за всяка партида
e JJ = година (2 цифри)
f MM = месец (2 цифри)
g TT = ден (2 цифри)
h Начална дата на 

производство

Етикет за изработка

3 Спазвайте Наръчника  
на потребителя

4   
 

 
 

 

Етикет за заземяване

  
 

 
 

 

5 MET етикет

6 Етикет за светлинен 
риск

7 Етикет за тегло 
на системата

8  
 Обучен персонал

  
 

9 Еквипотенциално 
свързване

10
 

Макс. натоварване 
за оптичния носач 

11

 

Отворен

12

 

Затворен

13 Етикет за опасност 
от премазване

14
 

Етикет за тегло на 
монитора

15 UDI етикет

Продуктов идентификатор (PI)

Сериен номер
Дата на производство

GS1 код с матрични данни

Идентификатор 
на устройството (DI)������������������

����������
�������������
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Телескопична монтажна рама CT42

��

B

��
A

�� �

��

��

�

� ��
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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

Етикет за тип

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Префиксен номер
b Leica системен артикулен №
c Сериен номер
d Пореден номер, започващ от 1 

за всяка партида
e JJ = година (2 цифри)
f MM = месец (2 цифри)
g TT = ден (2 цифри)
h Начална дата на производство

Етикет за изработка

3 Спазвайте 
Наръчника на 
потребителя

4   
 

 
 

 
 

Етикет за 
заземяване

  
 

 
 

 

5 MET етикет

6 Етикет INMETRO

7 Еквипотенциално 
свързване

8
 

Макс. натоварване 
за оптичния носач 

9

 

Отворен

10

 

Затворен

11 Етикет за опасност 
от премазване

12
 

Етикет за тегло на 
монитора

13 Етикет за тип SKF

14 Етикет за тип 

15 UDI етикет

Продуктов идентификатор (PI)

Сериен номер
Дата на производство

GS1 код с матрични данни

Идентификатор 
на устройството (DI)������������������

����������
�������������
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4 Дизайн
4.1 Подов статив F42

1 Носач на оптиката на PROVEO 8
2 Успоредник 
3 Видеомонитор (опция)
4 Блок за управление със сензорен панел
5 Блокове за управление на камера и видео (опция)
6 Педална спирачка 
7 Основа
8 Изводи (например, електрически, видео и др.)
9 Релса
10 Рамо за монитор (опция)
11 Високоговорител

Със своята отворена архитектура, PROVEO 8 предоставя 
пространство за съхранение на блоковете за 
управление на камерата и видеото.
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4.2 Телескопична монтажна рама CT42

1 Носач на оптиката на PROVEO 8
2 Успоредник 
3 Рамо за монитор (опция)
4 Видеомонитор (опция)
5 Телескопична монтажна рама 

CT42
6 Хоризонтално рамо
7 Дистанционно управление за 

телескопичното устройство
8 Нагоре
9 Надолу

�

� �

�
�

�

�

�

��
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4.2.1 CT42 шкаф контролер

�

�

�

�

��

�

1 Захранваща мрежа
2 Държач за педален превключвател 
3 Блокове за управление и записващи системи за видео 

(опция)
4 Блок за управление със сензорен панел
5 Безжичен педален превключвател
6 Пластина за стена

7

8

7 Изводи (електрически, видео и др.)
8 Комплект шкафове (опция)

4.3 Модули на носача на оптиката 
на PROVEO 8

4.3.1 PROVEO 8 с IVC модул

• Носач на оптиката с вградена камера и вградени инвертори

4.3.2 PROVEO 8 с IVC модул без инвертор

• Носач на оптиката с вградена камера, без вградени 
инвертори
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4.3.3 PROVEO 8 с IVA модул

• Носач на оптиката със С-образен монтажен интерфейс, без 
вградени инвертори

5 Функции
5.1 Балансиране на системата
С балансирания хирургичен микроскоп PROVEO 8 можете 
да премествате носача на оптиката във всякаква позиция, 
без да наклонявате или сваляте системата. 
След балансирането, движенията по време на работа се 
нуждаят само от прилагане на малка сила.
Успоредникът балансира движението нагоре и надолу.
Балансиране на успоредника, вижте глава 7.7.1.

Балансиране на носача на оптиката на подовия статив F42
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Балансиране на носача на оптиката върху CT42 телескопичната 
монтажна рама

5.2 Спирачки
Хирургичният микроскоп PROVEO 8 има 4 електромагнитни 
спирачки, които спират движенията на статива, на таванната 
монтажна рама и на хирургичния микроскоп:
Електромагнитните спирачки могат да се освободят чрез 
ръкохватката или от сестринския превключвател.

5.2.1 Спирачки на подовия статив F42

1

1 Въртене на кулата 
2 Въртене на успоредника
3 Движение на успоредника нагоре/надолу
4 Въртене на носача на микроскопа
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5.2.2 Избрани спирачки на подовия статив F42
С функцията "Selected brakes" потребителят може да освободи 
всяка отделна спирачка.

Тази функция може да се активира само от 
квалифицирано лице.

1 Въртене на кулата
2 Въртене на успоредника
3 Движение на успоредника нагоре/надолу
4 Въртене на носача на микроскопа

Не премествайте системата без освободени спирачки.

5.2.3 Спирачки на телескопичната монтажна 
рама CT42

�

�
�

�

1 Въртене на хоризонталното рамо 
2 Въртене на успоредника
3 Движение на успоредника нагоре/надолу
4 Въртене на носача на микроскопа
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5.2.4 Избрани спирачки на телескопичната 
монтажна рама CT42

С функцията "Selected brakes" потребителят може да освободи 
всяка отделна спирачка.

Тези функции могат да се активират само от 
квалифицирано лице.

�

�

�

�

1 Въртене на хоризонталното рамо
2 Въртене на успоредника
3 Движение на успоредника нагоре/надолу
4 Въртене на носача на микроскопа

5.3 Осветление
Осветлението на хирургичния микроскоп PROVEO 8 се състои от 
два LED модула и се намира в носача на оптиката. 
Има две лампи - основна лампа и червена рефлексна лампа.

5.4 Fusion Optics
Тази функция осигурява увеличаване на разделителната 
способност и дълбочината за получаване на идеалното 3-D 
оптично изображение.
Fusion Optics работи с два отделни хода на лъча с различна 
информация: левият ход на лъча е оптимизиран за висока 
разделителна способност, а десният ход на лъча е за оптимална 
дълбочина на полето.
Човешкият мозък слива тези две различни изображения 
в едно оптимално пространствено изображение.
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6 Контролни уреди
6.1 Носач на оптиката на PROVEO 8, включващ фокус, наклон и XY с IVC

1718
19

1 XY съединител 
2 Въртящо копче за промяна на помощната позиция от 0°
3 Въртящо копче за "Инвертор" (само при спешни операции, 

за версия вижте глава 4.3.1)
4 Прецизен фокус за вградена камера
5 Въртящо копче "Увеличение" (само при спешни операции)
6 Въртящо копче "Процепно осветление" (само при спешни 

операции)
7 Слот за вкарване на филтър
8 Ръкохватка
9 Въртящо копче за диаметъра на червеното рефлексно 

осветление
10 Носач на оптиката на PROVEO 8

11 Прецизен фокус за асистента
12 Въртящо копче за "Инвертор" допълнително (само при 

спешни операции, за версия вижте глава 4.3.1)
13 0° асистент
14 Панел за хирурга
15 2× CAN контакта - само за аксесоари на Leica
16 Слотове за охлаждане
17 Обектив
18 Отвори с резба за завинтване на аксесоари
19 Гнездо за BIOM
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6.2 Носач на оптиката на PROVEO 8, включващ фокус, наклон и XY с IVA

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1 XY съединител 
2 Въртящо копче за промяна на помощната позиция от 0°
3 Прецизен фокус за външна камера
4 Въртящо копче "Увеличение" (само при спешни операции)
5 Въртящо копче "Процепно осветление" (само при спешни 

операции)
6 Слот за вкарване на филтър
7 Ръкохватка
8 Въртящо копче за диаметъра на червеното рефлексно 

осветление
9 Носач на оптиката на PROVEO 8
10 Прецизен фокус за асистента

11 0° асистент
12 Панел за хирурга
13 2× CAN контакта - само за аксесоари на Leica
14 Адаптор за С-рама
15 Слотове за охлаждане
16 Обектив
17 Отвори с резба за завинтване на аксесоари
18 Гнездо за BIOM
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6.3 Панел за хирурга

1 Панел за хирурга
2 Инфрачервен приемник за дистанционно управление 

(записващо устройство)
3 Сензорен панел

6.4 Балансиране

1 Транспортна блокировка (блокиране на успоредника) 
2 Копче за балансиране

Балансиране на успоредника, вижте глава 7.7.1.

6.5 Контролер

1  Сензорен панел (графичен потребителски интерфейс)

6.6 Статив F42

6

7

1

2

5

4

3

1 Гнездо за еквипотенциално свързване 
За свързване на PROVEO 8 към устройство за 
еквипотенциално свързване. Това е част от сградната 
инсталация на клиента.  
Спазвайте изискванията на EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Вход за захранване
3 Термален магнитен прекъсвач
4 Главен превключвател за PROVEO 8 хирургически 

микроскоп
5 LED индикатор за захранване
6 Държач за дистанционното управление
7 Държач за сестринския превключвател
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6.7 Изводи на F42

LAN*  за свързване с Dicom
Line In** за външен музикален плеър/мобилен телефон
ADF 1/2 допълнителна функция
XGA in 1*** за свързване на външен видео източник 

(за опционален DI C800)
OCT ext.***  за свързване на външни ОСТ устройства
DVI Out за свързване на външен монитор
DVI in*** външен вход за стоящ монитор
FS само за втори безжичен крачен превключвател 

(крачен превключвател 2)
C-VIDEO out*** за свързване на външен монитор
HD SDI out*** за свързване на външен монитор
Brake release само за сестринския превключвател

* не може да се използва по време на хирургична операция
** обърнете внимание на предупреждението по-долу
*** свързвайте само медицински уреди

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от човешка грешка поради силни притеснителни 
шумове по време на хирургична операция!
	X  Не включвайте/изключвайте външни устройства 

в "Line In" по време на операция. 
	X Уверете се, че силата на звука на аудио устройството 

е настроена на минимум, преди да свържете 
устройство към входа "Line In".
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6.8 CT42 клеми върху шкаф-
контролера

CT42 шкаф-контролерът е монтиран върху стената.

LAN*  за свързване с Dicom
Line In не се използва
ADF 1/2 допълнителна функция
XGA in 1** за свързване на външен видео източник (за 

опционален DI C800)
CAN ext.**  за свързване на външни CAN устройства
DVI Out за свързване на външен монитор
DVI in** външен вход за стоящ монитор
FS само за втори безжичен крачен превключвател 

(крачен превключвател 2)
C-VIDEO out** за свързване на външен монитор
HD SDI out** за свързване на външен монитор

* не може да се използва по време на хирургична операция
** свързвайте само медицински уреди

�

�

�

1 Мрежов прекъсвач
2 Мрежови предпазители
3 Гнездо за еквипотенциално свързване 

За свързване на PROVEO 8 към устройство за 
еквипотенциално свързване. Това е част от сградната 
инсталация на клиента.  
Спазвайте изискванията на EN 60601-1 (§ 8.6.7).
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6.9 CT42 хоризонтално рамо

1 Държач за сестрински превключвател (може да се залепи 
на отделно място)

2 Порт за сестринския прекъсвач
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6.10 Педален превключвател 
и ръкохватки

Вижте също Наръчник на потребителя за безжичен 
педален превключвател, 14 функции.

6.10.1 Стандартна конфигурация "Катаракта"

Педалният превключвател и ръкохватките могат 
да се назначават самостоятелно за всеки потребител 
в конфигурационното меню.

Червен рефлекс+

Червен рефлекс−

Фокус+

Увеличение+

Основна светлина+

Основна светлина−

Фокус−

Увеличение−

Всички светлини 
включени/изключени

Дръжки

Избрана спирачка:

Всички спирачки

Избрана спирачка:

Всички спирачки

6.10.2 Стандартна конфигурация "Ретина"

Педалните превключватели и ръкохватките могат да се 
назначават самостоятелно за всеки потребител в 
конфигурационното меню.

Фокус+

Увеличение+

Фокус−

VR синхронизиран 
фокус− 

VR синхронизиран 
фокус+

Всички светлини 
включени/изключени

VR режим 
включен/изключен

Увеличение−

Дръжки

Избрана спирачка:

Всички спирачки

Избрана спирачка:

Всички спирачки
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6.10.3 Стандартна конфигурация "OCT"

Педалните превключватели и ръкохватките могат  
да се назначават самостоятелно за всеки потребител 
в конфигурационното меню.

OCT горе

OCT долу

OCT дясно

OCT смяна на състояние 
на джойстик

OCT следваща процедура

OCT Z +

OCT автоматично откриване

OCT режим 
включен/изключен

OCT ляво

OCT съхранение

OCT сканиране

OCT Z –

OCT режим "на живо"/стоп

OCT оптимизиране 
на изображение

Дръжки

Промяна на изглед

Всички спирачки

OCT задна рамка

OCT предна рамка

6.10.4 Стандартна конфигурация "OCT VR"

Педалните превключватели и ръкохватките могат  
да се назначават самостоятелно за всеки потребител 
в конфигурационното меню.

OCT горе

OCT долу

OCT дясно

OCT смяна на състояние 
на джойстик

OCT следваща процедура

OCT Z +

OCT автоматично откриване

OCT режим 
включен/изключен

OCT ляво

OCT съхранение

OCT сканиране

OCT Z –

OCT режим "на живо"/стоп

OCT оптимизиране 
на изображение

Дръжки

Промяна на изглед

Всички спирачки

OCT задна рамка

OCT предна рамка
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7 Подготовка преди 
операция

7.1 Транспортиране (F42)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради:
• неконтролирано странично движение на успоредника
• наклоняване на статива
• стъпала в леки обувки може да бъдат заклещени под 

корпуса на основата
	X При транспортиране винаги премествайте 

хирургичния микроскоп PROVEO 8 в позиция 
за транспортиране. 
	X Никога не премествайте статива, докато уредът 

е изваден. 
	X Никога не навивайте кабели, лежащи на пода. 
	X Винаги бутайте хирургичния микроскоп PROVEO 8; 

никога не го дърпайте.

ВНИМАНИЕ

Хирургичният микроскоп може да се премести без 
предупреждение!
	X  Винаги блокирайте педалната спирачка, когато не 

премествате системата.

ВНИМАНИЕ

Увреждане на хирургичния микроскоп PROVEO 8 поради 
неконтролирано наклоняване!
	X Задръжте ръкохватката, когато освобождавате 

спирачката.

ВНИМАНИЕ

Увреждане на хирургичния микроскоп PROVEO 8 поради 
транспортиране!
	X Никога не премествайте статива в разгънато 

състояние.
	X Никога не навивайте кабели, лежащи на пода.
	X Не транспортирайте и не съхранявайте системата 

в места с ъгъл на наклона, по-голям от 10°.

ВНИМАНИЕ

Увреждане на корпуса на статива или на сензорния панел 
на блока за управление!
Ако носачът на оптиката се премести в позиция за 
транспортиране или от позиция за транспортиране 
в работна позиция:
	X Уверете се, че транспортната блокировка 

е задействана.

	X Уверете се, че PROVEO 8 е в позиция за транспортиране.

В случай че PROVEO 8 не е в позиция за транспортиране, 
вижте раздел 8.6.

	X Натиснете педала на педалната спирачка вдясно (1),  
за да отключите блокировката на колелата.
	X Преместете микроскопа с помощта на ръкохватката.
	X Натиснете педала на педалната спирачка вляво (2),  

за да заключите блокировката на колелата.

1

2
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7.2 Инсталиране на бинокулярна 
тръба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Извършете всички подготовки и регулирания по 

статива преди работата. 
	X Никога не сменяйте аксесоарите и не се опитвайте да 

ребалансирате микроскопа, докато е над мястото на 
операцията.
	X Преди да смените аксесоарите, винаги заключвайте 

успоредника (вижте глава 7.7.2). 
	X Балансирайте PROVEO 8, след като го преоборудвате. 
	X Не освобождавайте спирачките, когато 

инструментът е в небалансирано състояние. 
	X Преди повторното оборудване по време на работа, 

първи завъртете микроскопа далеч от мястото на 
операцията.

	X Уверете се, че оптичните аксесоари са почистени и без прах 
и замърсяване.
	X Разхлабете затягащия винт (1).
	X Поставете аксесоарите в пръстена тип лястовича опашка.
	X Затегнете затягащия винт (1).

�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от нараняване от падащи части!
	X Преди операцията трябва да се уверите, че 

оптичните компоненти и аксесоари са достатъчно 
обезопасени и не могат да се движат.

7.2.1 Инсталиране на окулярите
	X Уверете се, че оптичните аксесоари са почистени и без прах 

и замърсяване.
	X Завийте назъбената гайка (1) на окулярите върху 

бинокулярната тръба до края.

1
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7.3 Настройване на бинокулярната 
тръба

7.3.1 Настройване на междузеничното 
разстояние

	X Настройте междузеничното разстояние на стойност между 
55 mm и 75 mm, вижте на скалата (1).
	X Като използвате копчето за настройка (2), задайте 

междузеничното разстояние, така че да може да се вижда 
кръгло образно поле.

1

2

7.3.2 Регулиране на наклона
	X Хванете бинокулярната тръба с две ръце.
	X Наклонете бинокулярната тръба нагоре или надолу, докато 

стигнете до удобна позиция за гледане.

7.4 Настройване на окуляра
7.4.1 Определяне/регулиране на настройките за 

диоптъра за потребителите
Отделните диоптри трябва да се регулират непрекъснато за 
всеки окуляр от +5 до –5. Диоптрите трябва да се настроят 
точно и поотделно за двете очи. Само по този начин ще се 
гарантира, че изображението ще остане фокусирано в целия 
увеличителен диапазон = парфокален. Хирургичният 
микроскоп осигурява висока степен на липса на умора, когато 
диоптричната настройка е правилна за двете очи.

Парфокално настроеният микроскоп гарантира, че 
помощният изглед и изображението на монитора 
винаги ще бъдат ясни, независимо от избраното 
увеличение.

	X Изберете минималното увеличение.
	X Поставете плосък тестов предмет с ясно очертани контури 

под лещата на работно разстояние.
	X Фокусирайте микроскопа.
	X Задайте максималното увеличение.
	X Фокусирайте микроскопа.
	X Задайте минималното увеличение.

	X Без да гледате в окулярите, завъртете двете лещи на 
+5 диоптъра.
	X Бавно завъртете окулярите към –5 поотделно за всяко око, 

докато тестовият предмет дойде на фокус.
	X Изберете най-високото увеличение и проверете остротата 

на очертанията.
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7.4.2 Регулиране на разстоянието между 
зениците

	X Завъртете очните чашки нагоре или надолу, докато 
получите желаното разстояние.

7.4.3 Проверка на парфокалността
	X Поставете плосък тестов предмет с ясно очертани контури 

под обектива на работно разстояние.
	X Увеличете до най-голямото увеличение.
	X Фокусирайте тестовия предмет.
	X Преминете през целия увеличителен диапазон, като 

наблюдавате тестовия предмет.

Рязкостта на изображението трябва да остане 
непроменена при всички увеличения. Ако това не е 
така, проверете диоптричните настройки на окулярите.

7.5 Променете 0° помощник на 
друга позиция

0° помощник може да се позиционира от лявата и от дясната 
страна.
	X Отключете копчето (1).

Горната част (2) се вдига.

	X Променете позицията на 0° помощник (3).

	X Когато достигнете желаната позиция, натиснете горната 
част надолу и блокирайте копчето (1) отново.
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7.6 Смяна на камерата
7.6.1 Вграден видео адаптер (IVA)
	X Поставете камерата (1) в адаптера за С-рама на носача на 

оптиката.

�

	X Затегнете шестограмния винт (2).

�

	X Свържете предварително инсталирания кабел за камера 
към камерата (1).

7.6.2 Лазерен филтър за IVC
	X Отключете копчето (1).

Горната част (2) се вдига.

	X Махнете заместителя на лазерния филтър (3).

�
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	X Поставете лазерния филтър IVC (4) в слота за лазерния 
филтър на носача на оптиката.

�

7.6.3 Слот за цветни и специални филтри
В корпуса на носача на оптиката има слот, в който могат да се 
вмъкват филтърни слайдове.
	X Свалете капачето (1).

Има два слота за филтри.
• Ляв слот за филтър: Цветен температурен филтър за 

главния LED
• Десен слот за филтър: Специални филтри или мембрани

Равнината на филтъра е рязко изобразена в същата равнина 
като обекта.
Предпазният UV филтър GG420 е вграден. Освен това се 
предлагат "GG475 UV предпазен филтър" и "Предпазен филтър 
5×".
	X Свалете капачето на филтъра.
	X Натиснете филтърния слайд, като го наклоните леко нагоре, 

докато застане на мястото си.

7.7 Балансиране и заключване на 
успоредника

7.7.1 Балансиране на успоредника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Никога не сменяйте аксесоарите и не се опитвайте да 

ребалансирате микроскопа, докато е над мястото на 
операцията.
	X След преоборудване винаги балансирайте наново 

микроскопа върху успоредника.

	X Освободете успоредника (вижте глава 7.7.3).
	X Хванете микроскопа за ръкохватките.
	X Завъртете едната ръкохватка, за да освободите спирачките 

(All Brakes).
	X Проверете дали микроскопът мърда нагоре или надолу.

Микроскопът мърда надолу:
	X Завъртете балансиращото копче (2) по посока на 

часовниковата стрелка.
Микроскопът мърда нагоре:
	X Завъртете балансиращото копче (2) обратно на 

часовниковата стрелка.

7.7.2 Заключване на успоредника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Винаги заключвайте успоредника:

• когато транспортирате микроскопа
• при преоборудване
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ВНИМАНИЕ

Съществува риск от увреждане на хирургичния 
микроскоп от неконтролирано наклоняване!
	X Хванете здраво ръкохватките, преди да задействате  

функцията "All Brakes".

	X Издърпайте транспортната блокировка (1) и я завъртете 
в хоризонтално положение.

	X Хванете и завъртете едната или двете ръкохватки, за да 
освободите спирачките (All Brakes).
	X Движете успоредника нагоре и надолу, докато транспортната 

блокировка се задейства. Успоредникът вече е заключен.

7.7.3 Освобождаване на успоредника

ВНИМАНИЕ

Съществува риск от увреждане на хирургичния 
микроскоп от неконтролирано наклоняване!
	X Хванете здраво ръкохватките, преди да задействате  

функцията "All Brakes".

	X Хванете и завъртете едната ръкохватка, за да освободите 
спирачките.
	X Същевременно издърпайте транспортната блокировка (1) и 

я завъртете във вертикално положение.

Успоредникът вече е освободен.

Ако е необходимо, балансирайте успоредника наново.

7.7.4 Освобождаване на спирачките

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Извършете всички подготовки и регулирания по 

статива преди работата. 
	X Ако настройката трябва да се промени по време на 

операцията, първо завъртете микроскопа настрани 
от операционното поле.
	X Ако микроскопът трябва да бъде преоборудван, 

направете това преди операцията.
	X  Преди преоборудване винаги заключвайте 

успоредника.
	X Не използвайте ръкохватките или дистанционното 

освобождаване на спирачките, когато инструментът 
е в небалансирано състояние.

Напред

Назад

Освен ако не са индивидуално конфигурирани за текущия 
потребител, спирачките се освобождават чрез завъртане на 
ръкохватките по следния начин:
	X Завъртете назад и задръжте: Избраните спирачки 

се освобождават
	X Завъртете напред и задръжте: Всички спирачки 

се освобождават

Дръжките могат поотделно да се назначат към 4 
функции за всеки потребител от менюто "User Settings". 
Функцията "All Brakes" трябва да е избрана поне 
веднъж.
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7.8 Позициониране на 
операционната маса

7.8.1 Подов статив F42

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради движение надолу на 
хирургичния микроскоп!
	X Извършете всички подготовки и регулирания по 

статива преди работата. 
	X Никога не сменяйте аксесоарите и не се опитвайте да 

ребалансирате микроскопа, докато е над мястото на 
операцията.
	X Преди да смените аксесоарите, винаги заключвайте 

успоредника (вижте глава 7.7.2). 
	X Балансирайте PROVEO 8, след като го преоборудвате. 
	X Не освобождавайте спирачките, когато 

инструментът е в небалансирано състояние. 
	X Преди повторното оборудване по време на работа, 

първи завъртете микроскопа далеч от мястото на 
операцията.

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане!
	X Преди да наклоните оптичния носач, трябва да се 

уверите, че областта над успоредника е свободна, за 
да избегнете сблъсък с операционните лампи, 
тавана и др.

	X Като използвате релсата, внимателно избутайте 
хирургичния микроскоп до операционната маса и го 
позиционирайте, където желаете.

• Всички позиции са възможни като огледални 
позиции.

• Апаратът трябва да се позиционира по такъв начин, 
че диапазонът на движение да е достатъчно голям 
за очакваните приложения.

	X Натиснете педала на педалната спирачка вляво (2), за да 
заключите блокировката на колелата.

1

2

	X Поставете педалния превключвател под операционната 
маса.
	X Включете захранващия кабел в контакта.
	X Свържете еквипотенциалната връзка към статива.
	X Стартирайте системата.
	X Освободете спирачките (вижте глава 7.7.4) и настройте 

системата на възможна позиция (вижте илюстрацията 
по-долу). 
Максималното удължение на въртящото рамо е под ъгъл от 
135°.

макс. 135° 
ъгъл
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7.8.2 Телескопична монтажна рама CT42 

Телескопична монтажна рама CT42

AS N

A

S

1

1 CT42 шкаф-контролер
A Асистент
AS Асистент на хирурга
S Хирург
N Сестра

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за пациента поради движение надолу на CT42 
телескопичната монтажна рама!
	X Не използвайте движението нагоре/надолу, когато 

микроскопът е над пациента.

Вдигане и спускане на таванната монтажна рама CT42

Телескопичната монтажна рама CT42 може да се вдига и спуска 
електрически. Тези функции се контролират чрез 
дистанционното управление.

Преместете телескопичното рамо на желаната височина:
• Бутон "Нагоре" (1): Вдига телескопичното рамо.
• Бутон "Надолу" (2): Спуска телескопичното рамо. 

��

В състояние на постоянно натоварване телескопът не 
може да се използва за повече от 1 минута в рамките 
 на период от 10 минути. След 2 минути непрекъсната 
работа, вграденият температурен прекъсвач 
деактивира мотора на телескопичната монтажна рама 
Leica CT42.

За да тествате функцията за аварийно спиране, 
преместете надолу и натиснете едновременно 
превключвателя за надолу и нагоре, за да спрете 
движението.

Телескопична монтажна рама CT42 в паркирана позиция

ВНИМАНИЕ

Опасност от сблъсък! 
Хирургичният микроскоп може да се сблъска със 
заобикалящи компоненти, тавана или лампите.
	X Проверете опасната зона, преди да преместите 

въртящото рамо.
	X Внимателно преместете таванната монтажна рама 

нагоре, като внимавате за тавана и лампите.

	X Преместете микроскопа настрани.
	X Премахнете стерилните компоненти.
	X Заключете въртящото рамо.
	X Изключете захранването на въртящото рамо.
	X Натиснете бутона "Нагоре" на дистанционното управление и 

вдигнете статива.



PROVEO 8 / Реф. 10 733 910 / Версия 03 37

Подготовка преди операция

7.9 Поставяне на стерилни 
контроли и покривало

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от инфекция!
	X Винаги използвайте хирургичния микроскоп 

PROVEO 8 със стерилни контроли и копчета.

7.9.1 Капаци за въртящите копчета

Използвайте капаците също и когато използвате 
стерилни покривала за еднократна употреба. Копчетата 
за управление ще бъдат по-лесни за хващане.

	X Поставете стерилизирани на пара капаци на въртящите 
копчета за ръчно управление на увеличението, работното 
разстояние и червеното рефлексно осветление.

	X Поставете стерилизирани на пара капаци също и на 
аксесоарите (ако има такива).

7.9.2 Стерилно покривало за носача на оптиката

• Използвайте само стерилно тестваните покривала, 
посочени в раздела Аксесоари.

• Покривайте само доколкото е указано (вижте 
илюстрацията по-долу). 

ВНИМАНИЕ

Риск от инфекция!
	X Оставете достатъчно място около статива, за да сте 

сигурни, че стерилното покривало няма да влезе в 
контакт с нестерилни компоненти.

	X Активирайте функцията "All Brakes" на ръкохватката и 
разтворете успоредника.

Максималното удължение на въртящото рамо е под 
ъгъл от 135°. 

	X Поставете стерилни ръкавици.
	X  Поставете всички стерилни контроли.
	X Разопаковайте внимателно стерилното покривало и го 

поставете на хирургичния микроскоп PROVEO 8 до 
успоредника.
	X Поставете със скоба предпазното стъкло (опция) върху 

обектива.
	X Не закрепвайте стерилното покривало твърде стегнато 

с предоставените връзки. То трябва да е достатъчно 
свободно за движенията на апарата.
	X Проверете дали апаратът може да се движи свободно.

• Следвайте указанията, предоставени от 
производителя на стерилното покривало.

• Винаги използвайте покривалото с предпазно 
стъкло.

• Не поставяйте покривалото по-навътре от позиция 
(1).

Подов статив F42

�
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Телескопична монтажна рама CT42

�

ВНИМАНИЕ

Риск от прегряване на системата!
Покриването на въздушния отвор (1) може да доведе до 
контролирано спиране на системата поради прегряване.
	X Уверете се, че винаги има известно разстояние 

между въздушния отвор (1) и покривалото.

7.10 Функционална проверка
Вижте списъка за проверка, преди да започнете 
операцията (вижте глава 17.1).
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8 Работа
8.1 Включване на микроскопа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от фатален електрически удар!
	X Използвайте системата само с цялото оборудване на 

правилна позиция (всички капаци поставени и врати 
затворени).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моторите се връщат в паркирано положение!
	X Преди да включите микроскопа, трябва да се 

уверите, че движещите се части на XY –уреда и 
фокуса няма да бъдат възпрепятствани.

Когато е наличен вграден Enfocus модул, моля, 
изчакайте 1–2 мин. за пълно зареждане на микроскопа 
и не докосвайте микроскопа, преди да е готов.

За избягване на повреди, моля, винаги се уверявайте, 
че микроскопът е правилно стартиран и спрян, особено 
ако е свързан ОСТ.

8.1.1 Подов статив F42

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от фатален електрически удар!
	X Хирургичният микроскоп PROVEO 8 може да бъде 

свързан само към заземен контакт (F42).

	X Включете микроскопа, като използвате ключа за 
захранването (1) на статива.
Системата стартира процедура за инициализация.

1
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8.1.2 Телескопична монтажна рама CT42

Фиксираният монтаж на блока за управление 
на PROVEO 8 трябва да се извърши от лицензиран 
електротехник.

	X Включете микроскопа, като използвате ключа 
за захранването (1) на шкаф-контролера (2).

Системата стартира процедура за инициализация.

�

�

Проверете основните функции на системата:
• Проверете основното и червеното рефлексно 

осветление.
• Проверете функциите на педалния превключвател.
• Проверете въртящите ръкохватки.
• Проверете дали спирачките работят надеждно.

На блока за управление е визуализиран основният екран.

8.2 Панел за хирурга
На панела за хирурга е визуализиран следният екран:

Retina
Protect

Иконите имат следните значения (само за информация):

1 Статус на XY –блока
2 Статус на OCT
3 Статус на инвертора
4 IOL режим/защита на ретината
5 Статус на записващото устройство
6 Статус на VR режима
7 Стойност на основното осветление
8 Стойност на червеното рефлексно осветление
9 Стойност на увеличението

Бутони със сензорна функция:
10  Регулиране на ъгъла на наклона
11 Бутон за възстановяване за фокуса (линията показва 

позицията на фокуса)
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8.3 Позициониране на носача на 
оптиката 

8.3.1 Първоначално позициониране

	X Хванете оптичния носач за двете ръкохватки (1).
	X Завъртете едната ръкохватка, за да освободите спирачките 

(All Brakes).
	X Позиционирайте оптичния носач и освободете 

ръкохватката.

Вижте също глава 7.7.4.

ВНИМАНИЕ

Увреждане на хирургичния микроскоп PROVEO 8 поради 
неконтролирано движение!
	X Задръжте ръкохватката, когато освобождавате 

спирачката.

8.3.2 Прецизно позициониране
	X Позиционирайте оптичния носач с XY задвижването, като 

използвайте джойстика (1) на педалния превключвател.

Върнете на средна позиция, като натиснете бутона 
"Възстановяване" (2) или бутоните "Възстановяване"  
на блока за управление.

Можете да промените скоростта, с която XY моторите се 
движат, от менюто на екрана "Speed".
Тази стойност може да се запази за всеки отделен 
потребител.

8.3.3 Регулиране на наклона
	X Натиснете бутона + или бутона – за наклона от панела за 

хирурга, за да регулирате наклона в желаната посока, и го 
задръжте (вижте глава 8.2).

Микроскопът се наклонява в желаната посока.
Микроскопът може да се наклони с 15° напред и 105° назад.
Натискането на бутона "Възстановяване" на блока за 
управление връща микроскопа в начална позиция (0°).
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8.4 Регулиране на носача на 
оптиката

8.4.1 Регулиране на яркостта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Светлина, която е твърде интензивна, може да увреди 
ретината!
	X Спазвайте предупредителните съобщения в главата 

"Бележки относно безопасността".

Можете да направите осветлението по-ярко или по-тъмно 
за основната светлина или за червената рефлексна светлина, 
като използвате монитора на сензорния панел, педалния 
превключвател или ръкохватката.

От монитора на сензорния панел в менюто на екрана "Main"

	X Натиснете бутона  или  в лентата, за да настроите 
яркостта на основната светлина и на червената рефлексна 
светлина.  

– или–
	X Натиснете директно лентата за настройка на яркостта.

Яркостта на основното осветление се променя.

• Натискането на бутона  или  променя 
стойността на яркостта на стъпки от 1. При 
задържане на бутона с пръст, стойността се променя 
на стъпки от 5.

• Началната настройка може да бъде запазена 
индивидуално за всеки потребител (вижте глава 
9.3.2).

От педалния превключвател/ръкохватката

В зависимост от назначението (вижте глава 9.3.4 и 9.3.5), 
можете също да увеличавате или намалявате яркостта на 
осветлението, като използвате съответно назначените бутони 
на педалния превключвател/ръкохватката.

8.4.2 Регулиране на диаметъра на червеното 
рефлексно осветление

Можете да регулирате диаметъра на червеното рефлексно 
осветление, като използвате въртящото копче (1) или педалния 
превключвател/ръкохватката.
	X Завъртете въртящото копче (1) и задайте желания 

диаметър на червеното рефлексно осветление.

�

8.4.3 Време за експозиция
За повече информация (вижте Фототоксично увреждане на 
ретината по време на операция на окото, стр. 5).

8.4.4 Защита на ретината
Потребителят може да активира функцията за защита на 
ретината по време на операция чрез крачния превключвател 
или сензорния панел на блока за управление. Когато функцията 
за защита на ретината е активирана, интензивността на 
основната светлина се намалява до 10%, а интензивността 
на червената рефлексна светлина се намалява до 20%. 
Потребителят може да регулира интензивността на светлината 
и под прага. Когато потребителят деактивира функцията за 
защита на ретината, интензивността на светлината ще се върне 
до предишната интензивност.
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8.4.5 Регулиране на увеличението (мащаб)
Можете да регулирате увеличението, като използвате педалния 
превключвател/ръкохватката или лентата за настройка 
"Magnification" от менюто на екрана "Main" на блока за 
управление.

От монитора на сензорния панел в менюто на екрана "Main"

	X Натиснете бутона  или  на лентата, за да регулирате 
увеличението.

– или–
	X Натиснете директно лентата за настройка на увеличението.

Увеличението се променя.

• Натискането на бутона  или  променя 
стойността на увеличението на стъпки от 1. При 
задържане на бутона с пръст, стойността се променя 
на стъпки от 5.

• Можете да регулирате скоростта на мотора за 
увеличението в менюто "Speed".

• Тези стойности могат да се запазват индивидуално 
за всеки потребител (вижте глава 9.3.3).

Ръчно регулиране на увеличението (мащаба)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за пациента поради неизправност на мотора за 
увеличението!
Ако увеличителният мотор се развали, увеличението 
може да се регулира ръчно чрез въртящото копче (1).

ВНИМАНИЕ

Повреда на мотора за увеличението!
	X Регулирайте увеличението само ръчно, ако моторът 

за увеличение е дефектен.

�

	X Натиснете въртящия бутон (1).
	X Задайте желаното увеличение, като завъртите копчето. 

8.4.6 Регулиране на фокуса

• Ако моторът за фокуса не работи, настройте фокуса 
ръчно, като освободите спирачките.

• Хванете носача на оптиката (вижте главата 8.3.1).

Можете да настроите фокуса на микроскопа, като използвате 
бутоните за фокуса на педалния превключвател.

• Можете да промените скоростта, с която се движи 
моторът за увеличението, от менюто "Speed" (вижте 
главата 9.3.3).

• Можете да върнете мотора за фокуса в средна 
позиция, като натиснете бутона "Reset Focus" на 
сензорния панел или на панела за хирурга.
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8.5 Вградено процепно осветление
Можете да разширявате и свивате процепното осветление чрез 
педалния превключвател или въртящата ръкохватка.
Ширината на процепното осветление може да се променя 
непрекъснато от 2 mm до 6 mm и може да се движи отляво 
надясно чрез педалния превключвател.

�

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за пациента поради неизправност на 
вграденото процепно осветление!
Ако моторът на вграденото процепно осветление не 
работи, процепното осветление може да се активира/
деактивира ръчно, като се използва въртящото копче 
(2).

8.6 Позиция за транспортиране (F42)

ВНИМАНИЕ

Увреждане на корпуса на статива или на сензорния панел 
на блока за управление!
Ако носачът на оптиката се премести в позиция за 
транспортиране или от позиция за транспортиране 
в работна позиция:
	X Уверете се, че транспортната блокировка е 

задействана.

	X Заключване на успоредника (вижте глава 7.7.2).
	X Изключете всички устройства за съхранение от системата за 

документиране/запис.
	X Натиснете бутона "All Brakes" или сестринския 

превключвател и преместете PROVEO 8 в позиция за 
транспортиране.

БЕЛЕЖКА
	X Уверете се, че видео мониторът няма да се блъсне в 

успоредника на статива.
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8.7 Изключване на хирургичния 
микроскоп

БЕЛЕЖКА

Когато е наличен вграден Enfocus модул, изчакайте 1–2 минути 
за пълно спиране на системата и не откачайте захранващия 
кабел, преди системата да спре напълно.

	X Приведете хирургичния микроскоп в позиция за 
транспортиране (F42).
	X Изключете записващата система TrueVision, ако има такава, 

като спазвате инструкциите на производителя.
	X Спрете системата, като изключите хирургичния микроскоп 

от ключа за захранването (вижте раздел 8.1).
	X Извадете и приберете захранващия кабел (F42).
	X Съхранявайте крачния превключвател върху статива (F42) 

или под шкафа (CT42).

9 Блок за управление с 
функция сензорен панел

ВНИМАНИЕ

Повреда на сензорния панел!
	X Работете със сензорния панел, като използвате само 

пръстите си. 
Никога не използвайте твърди, остри или заострени 
предмети, изработени от дърво, метал или 
пластмаса.
	X Никога не почиствайте сензорния панел, като 

използвате почистващи препарати с абразивни 
вещества. Тези вещества може да надраскат 
повърхността и да я замъглят.

9.1 Структура на менюто
1

2

3

4

1 Ред за бърз достъп до екраните "Main", "Speed", "Menu", 
"DIC" и "Recording"

2 Ред за състоянието
3 Дисплей
4 Динамична лента с бутони

В работен режим редът за състоянието показва 
текущия потребител и указва текущото 
местоположение в менюто във всеки момент.
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1 2 3 4 5 6 7

Редът за бърз достъп се намира най-отгоре на всеки екран 
и позволява достъп до следващите менюта по всяко време.
1 Меню Main
2 Меню Speed (вижте глава 9.3.3)
3 Меню (вижте глава 9.3)
4 Меню DIC
5 Предупредителни съобщения
6 Промяна на изгледа на дисплея на монитора (активира се 

когато OCT е разрешен в списъка с аксесоари)
7 Запис на дисплея в ход (зелено мигане), няма запис (няма 

цвят)

9.2 Избиране на потребители
На екраните "Main" и "Speed" трите бутона "Presets", "User List" 
и "Show Settings" са показани в динамичната лента с бутони по 
всяко време.

9.2.1 Предварителни настройки
Можете да намерите списък със стандартни предварителни 
настройки от Leica за потребителите за повечето често 
извършвани видове операции от "Presets".

	X Щракнете върху стандартните потребители, след това 
върху "Select".
Хирургичният микроскоп PROVEO 8 е готов за употреба.

• Можете да адаптирате и запазите настройките на 
тези стандартни потребители, ако желаете (вижте 
глава 9.3.13).

• Можете да натиснете бутона "Show Settings" по 
всяко време, за да видите потребителските 
настройки на текущия потребител.
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9.2.2 Списък на потребителите
"User List" отваря на две страници списък на потребителите, 
от който можете да изберете един от не повече от тридесет 
потребители, които могат да бъдат запазени.

Натиснете бутона "1-15" или "16-30", за да превключите между 
екраните.
	X Изберете потребител.

Показва се бутонът "Select".
	X Натиснете "Select".

Потребителските настройки се зареждат.

• Когато списъкът с потребителите е отворен, той 
може да се редактира по всяко време.

• Преди всяко действие се уверявайте, че сте избрали 
желания потребител и се запознайте с назначените 
функции за ръкохватките и опционалния крачен 
превключвател (ако има такъв).

Потребителските настройки могат да се защитят с парола. За 
промяна на потребителските настройки, моля, обърнете се към 
глава 9.3.

9.2.3 Показване на настройките
	X Натиснете бутона "Show Settings" в динамичната лента 

с бутони, за да видите потребителските настройки на 
текущия потребител.

9.3 Меню – Потребителски 
настройки

В това меню можете да конфигурирате потребителските 
настройки.

	X Натиснете бутона "Menu" и изберете "USER SETTINGS".

Появява се следният екран:
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"Load" Зарежда настройките на съществуващ 
потребител от списъка на потребителите за 
модифициране.

"Create New User" Отваря нов потребител с "празни" 
настройки.

"New (Preset)" Отваря екрана "Preset" за избиране на 
стандартен потребител с цел създаване на 
нов потребител с

 желаните предварителни настройки и 
зареждане или модифициране на 
настройките на потребителя.

"Edit User List" Позволява да се преименуват, преместват 
или изтриват потребители.

• Можете също да добавите потребител от 
операционното меню. 

• Ако искате да запазите текущите настройки, можете 
да ги запаметите чрез щракване върху бутона "Save" 
(който се появява веднага щом основните настройки 
на текущия потребител са били променени), или за 
текущия потребител ("Save"), или под ново 
потребителско име ("Save as New").

Редактиране на списъка на потребителите

В списъка на потребителите са налични различни функции, 
в зависимост от ситуацията.

	X Изберете потребителя.
Наличните функции се появяват в динамичния ред с бутони:

"Cancel"   Отмяна на действието. 
"Move"    Премества избрания потребител  

на друго налично място по ваш 
избор.

"Delete"   Изтрива избрания потребител. 
"Rename"    Преименува съществуващ 

потребител. Настройките на 
потребителя не се променят.

"Change password"  Променя паролата.

ВНИМАНИЕ

Опасност за пациента поради промени в потребителските 
настройки!
	X Никога не променяйте конфигурационните 

настройки и не редактирайте списъка 
на потребителите по време на операция.

9.3.1 Защита на потребителските настройки
За избягване на неоторизирани или случайни промени на 
потребителските настройки, всяка потребителска настройка 
може да се защити с парола/PIN. Това запазва работните 
параметри идентични всеки път при зареждане на защитена 
потребителска настройка. Промените могат да се извършват  
по време на прилагане, но няма да се съхранят докато 
не се запаметят като "Saved as current" или "Saved as new" 
с въвеждане на правилната парола/PIN. 
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Запаметяването и защитата на потребителските настройки се 
извършва по два начина:
Като текуща потребителска настройка
Ще получите подсещане за паролата/PIN.
	X Ако паролата/PIN са дефинирани, запазете промените 

в потребителските настройки с въвеждане на правилната 
парола/PIN.

Ако е неправилна, системата ще се върне към "Start values 
main".
	X Изберете "Save as current" и въведете паролата/PIN отново.

Ако не са дефинирани парола/PIN, можете да дефинирате 
парола/PIN (4-10 символа). 
	X Натиснете "OK" за повторно въвеждане и потвърждаване. 

Ако повторно въведената парола/PIN не съответства, процесът 
на въвеждане и повторно въвеждане трябва да се повтори.
Ако не се дефинира парола/PIN, можете да излезете от 
процедурата с натискане на "Skip" или преди повторното 
въвеждане с "Cancel".

Като нова потребителска настройка
Ще получите екранно съобщение и подсещане за парола/PIN 
след въвеждане на името на потребителската настройка. Ако 
настройките трябва да се защитят:
	X Въведете парола/PIN (4-10 символа) и натиснете "OK" за 

повторно въвеждане и потвърждаване. Символите в 
паролата могат да са букви, цифри или специални символи.

Ако не се дефинира парола/PIN, можете да излезете от 
процедурата с натискане на "Skip" или преди повторното 
въвеждане с "Cancel".
Ако повторно въведената парола/PIN не съответства, процесът 
на въвеждане и повторно въвеждане трябва да се повтори.

Потребителят може също така да нулира паролата чрез 
натискане на бутона "Change Password" и въвеждане на нова 
парола.
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Защитата на потребителска настройка с парола/PIN се указва от 
"(locked)" точно след името на потребителската настройка 
върху основната страница на GUI или от икона с катинар пред 
името на потребителската настройка в страницата Select User.

9.3.2 Задаване на начални стойности в "Main"
За избрания потребител в този екран можете да зададете 
началните стойности за основната светлина, за червената 
рефлексна светлина и за увеличението.

	X Натискането на бутона  или  променя стойностите  
на стъпки през едно. При задържане на бутона с пръст, 
стойността се променя на стъпки от пет.
	X Можете също да зададете желаната стойност, като 

директно щракнете в лентите.

9.3.3 Задаване на начални стойности в "Speed"
За избрания потребител, на този екран можете да зададете 
началните стойности за скоростта на моторите за 
увеличението, фокуса и XY и за процепната лампа.

	X Натискането на бутона  или  променя стойностите  
на стъпки през едно. При задържане на бутона с пръст, 
стойността се променя на стъпки от пет.
	X Можете също да зададете желаната стойност, като 

директно щракнете в лентите.



PROVEO 8 / Реф. 10 733 910 / Версия 03 51

Блок за управление с функция сензорен панел

Fast Slitlamp Когато се активира, процепната лампа 
се движи с бърза скорост на хода.

Focus Linked to Zoom Когато е активирано, скоростта на 
фокуса зависи от увеличението: 
• ниско увеличение – висока скорост 

на фокуса 
• високо увеличение – ниска скорост 

на фокуса
XY Linked to Zoom Когато е активирано, скоростта на XY 

зависи от увеличението: 
• ниско увеличение – висока скорост 

на XY 
• високо увеличение – ниска скорост 

на XY

9.3.4 Назначение на педалния превключвател  
(Крачен превключвател 1 и Крачен 
превключвател 2)

Тук потребителят може да конфигурира отделни настройки за 
педалния превключвател.

Вграденият безжичен приемник на педалния 
превключвател е Крачен превключвател 1, а 
поставеният допълнителен крачен превключвател е 
Крачен превключвател 2.

	X Първо изберете 14 или 12 функции на педалния 
превключвател.
	X Щракнете върху лявата или дясната стрелка   за 

избиране на Normal Mode, VR Mode, IOL Mode, OCT Mode или 
OCT VR Mode.
	X Натиснете бутона "Cataract", "Retina", "IOL" или "OCT".

Стандартните настройки се назначават към педалния 
превключвател.

	X След това можете да промените тези настройки, както 
желаете. 
При щракване върху бутона "Clear All" се изчистват всички 
назначения за всички бутони.

Конфигуриране на отделни бутони
	X В лявото поле за избор изберете функционалната група с 

желаните функции.
	X Можете да прелиствате надолу и нагоре в списъка, като 

натискате стрелките.
	X Изберете желаната функция.
	X Натиснете означението на желания бутон, за да му 

назначите избраната функция. 

Описание на функционалните групи

Възможната конфигурация е разделена на следните 
функционални групи:

XY
• X +
• X –
• Y +
• Y –
• XY Reverse

Drive
• Magnification +
• Magnification –
• Focus +
• Focus –
• VR Lens Focus +
• VR Lens Focus –
• Tilt +
• Tilt –
• Slitwidth +
• Slitwidth –
• Slitlamp left
• Slitlamp right
• Main Inverters In/Out
• All Inverters In/Out
• VR Synchronized Focus+
• VR Synchronized Focus–

Light
• Mainlight On/Off
• Red Reflex On/Off
• All Lights On/Off
• Mainlight +
• Mainlight –
• Red Reflex +
• Red Reflex –
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• Red Reflex Diameter +
• Red Reflex Diameter –
• Slitlamp In/Out
• Retina Protection On/OFF

Reset
• Reset Magnification
• Reset Focus
• Reset Tilt
• Reset XY
• Reset All

DI C800
• DIC: Image On/Off
• DIC: Brightness +
• DIC: Brightness –

IOL
• IOL Back
• IOL Next
• IOL Templates On/Off
• IOL Topography On/Off
• IOL Rotate CCW (Left)
• IOL Rotate CW (Right)
• IOL Toggle Fullscreen
• IOL Change Transparency

Extra
• Docu: Start/Stop Record
• Docu: Start/Stop Playback
• Docu: Still Capture
• Combination Mode Toggle
• IOL Mode On/Off
• VR mode On/Off
• OCT Mode On/Off
• Keratoscope On/Off
• Fixation Light On/Off
• Quick Focus
• Quick Tilt
• Quick Focus & Quick Tilt
• HDMI Toggle (assistant)
• HDMI Toggle (output)
• XGA Out Toggle
• Change View
• ADF 1 Toggle
• ADF 1 Pulse
• ADF 2 Toggle
• ADF 2 Pulse

OCT
• OCT Up
• OCT Down

• OCT Left
• OCT Right
• OCT Change Joystick State
• OCT Optimize Image
• OCT Auto Locate
• OCT Auto Sharpen
• OCT Auto Brighten
• OCT Focus +
• OCT Focus -
• OCT Z +
• OCT Z -
• OCT Next Workflow
• OCT Live Mode/Stop
• OCT Continuous Scan
• OCT Scan
• OCT Save
• OCT Crosshair On/Off
• OCT Reset DSC
• OCT Frame Backward
• OCT Frame Foward
• OCT First Frame
• OCT Last Frame
• OCT Next Procedure
• OCT Previous Scan
• OCT Toggle Image Lock
• OCT Toggle Image Contrast

	X Можете да промените статуса на функция чрез функцията 
"Toggle" (например, включено/изключено или следващ 
статус). Функцията "Pulse" променя плавно състоянието 
(например при увеличаване на яркостта).
	X За да изтриете назначение, което не желаете, изберете 

елемента "No Function", който можете да намерите във 
всички функционални групи, и го назначете към въпросния 
бутон.
	X Ако създавате само една конфигурация за крачен 

превключвател, за един потребител, съветваме ви да я 
дублирате и за втория вход за крачен превключвател,  
като натиснете бутона "Duplicate".  
Това ще гарантира, че педалният превключвател ще работи 
както искате, независимо в кой вход е включен.
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9.3.5 Назначение за ръкохватките
Можете да назначите до три функции по ваш избор към 
ръкохватките. Четвъртата функция винаги трябва да бъде  
"All Brakes".
Можете обаче да назначите тази функция на която позиция 
желаете.

	X Изберете ръкохватката в дясното поле за избор. 
	X  Можете да прелиствате надолу и нагоре в списъка, като 

натискате стрелките.
	X  В лявото поле за избор изберете функционалната група, 

която съдържа желаната функция. 
 Можете да прелиствате надолу и нагоре в списъка, като 
натискате стрелките.
	X Изберете желаната функция.

 Натиснете означението на желания бутон, за да му назначите 
избраната функция.

Описание на функционалните групи

Възможната конфигурация е разделена на следните 
функционални групи:

XY
• XY Reverse

Drive
• Magnification +
• Magnification –
• Focus +
• Focus –
• VR Lens Focus +
• VR Lens Focus –
• Tilt +
• Tilt –
• Slitwidth +
• Slitwidth –
• Slitlamp left

• Slitlamp right
• Main Inverters In/Out
• All Inverters In/Out

Light
• Mainlight On/Off
• Red Reflex On/Off
• All Lights On/Off
• Mainlight +
• Mainlight –
• Red Reflex +
• Red Reflex –
• Red Reflex Diameter +
• Red Reflex Diameter –
• Slitlamp In/Out
• Retina Protection On/OFF

Reset
• Reset Magnification
• Reset Focus
• Reset Tilt
• Reset XY
• Reset All

DI C800
• DIC: Image On/Off
• DIC: Brightness +
• DIC: Brightness –

IOL
• IOL Back
• IOL Next
• IOL Templates On/Off
• IOL Topography On/Off
• IOL Rotate CCW (Left)
• IOL Rotate CW (Right)
• IOL Toggle Fullscreen
• IOL Change Transparency

Extra
• Docu: Start/Stop Recording
• Docu: Start/Stop Playback
• Docu: Still Capture
• Combination Mode Toggle
• IOL Mode On/Off
• VR mode On/Off
• OCT Mode On/Off
• Keratoscope On/Off
• Fixation Light On/Off
• Quick Focus
• Quick Tilt
• Quick Focus & Quick Tilt
• XGA Out Toggle
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• HDMI Toggle (assistant)
• HDMI Toggle (output)
• Selected Brakes
• All Brakes
• Change view
• ADF 1 Toggle
• ADF 1 Pulse
• ADF 2 Toggle
• ADF 2 Pulse

OCT
• OCT Up
• OCT Down 
• OCT Left 
• OCT Right 
• OCT Change Joystick Stage
• OCT Optimize Image 
• OCT Auto Locate
• OCT Auto Sharpen
• OCT Auto Brighten
• OCT Focus +
• OCT Focus -
• OCT Z +
• OCT Z -
• OCT Next Workflow
• OCT Live Mode/Stop
• OCT Continuous Scan
• OCT Scan
• OCT Save
• OCT Crosshair On/Off
• OCT Reset DSC
• OCT Frame Backward
• OCT Frame Forward
• OCT First Frame
• OCT Last Frame
• OCT Next Procedure
• OCT Previous Scan
• OCT Toggle Image Lock
• OCT Toggle Image Contrast

9.3.6 Комбиниран режим
С Combination Mode можете да създавате индивидуална 
процедура за всеки потребител. Можете да запазвате следните 
параметри за различни често повтарящи се фази (макс. 
5 стъпки) от операцията: 
• Яркост на основната светлина 
• Яркост на червената рефлексна светлина 
• Увеличение 
• Фокусен режим
• Инвертор 
• ADF1 (Допълнителна функция 1)
• ADF2 (Допълнителна функция 2)

На този екран потребителят може да активира или деактивира 
желаните параметри на Combination Mode за отделните 
потребители.

Когато се превключи на функцията Combination Mode, 
само активно зададените параметри за индивидуалния 
потребител са активирани.

	X Въведете общия брой на стъпките, като натиснете бутона 
 или  в "Number of Steps".

	X Изберете съответните параметри за всяка стъпка в "Step".
	X Задайте валиден фокусен режим "Relative" или "Absolute" за 

всички параметри.
• Относителен диапазон: –75 mm … +75 mm
• Абсолютен диапазон: –37,5 mm … +37,5 mm

Параметри на Combination Mode
• Magnification за активиране (on) и деактивиране (off). 

Когато е поставено на "off", увеличението остава на 
действителната стойност.

• Сигнал за Inverter; например, за задействане на вътрешен 
или външен инвертор от SDI Oculus

• ADF1, ADF2 импулсен сигнал за задействане на външни 
системи, например включване/изключване на светлините в 
залата, външна процепна лампа …

Фокусът може да приема две състояния: 
• "Absolute": запомнената, абсолютна позиция е точно 

достигната. 
Диапазон: –37,5 mm … +37,5 mm  

• "Relative": запомненото разстояние между 2 точки, 
например за определени контактни лещи при операции на 
ретината. 
Диапазон: –75 mm … +75 mm



PROVEO 8 / Реф. 10 733 910 / Версия 03 55

Блок за управление с функция сензорен панел

ВНИМАНИЕ

Риск от нараняване!
	X  Обърнете специално внимание на необходимите 

безопасни разстояния, ако използвате функцията за 
комбиниран режим заедно с аксесоари от други 
производители, които може да намалят работното 
разстояние до по-малко от 140 mm (неконтактни 
широкоъгълни системи за наблюдение), тъй като 
фокусът заедно с Комбиниран режим е 
полуавтоматична функция.

За да е налична функцията Combination Mode, първо 
трябва да я назначите на някой от бутоните на педалния 
превключвател. 

Стартиране на Combination Mode
	X Активирайте бутона на педалният превключвател, към 

който е назначена функцията Combination Mode, като го 
натиснете.

Ще преминете през непрекъсната поредица от запазени 
стъпки.
9.3.7 VR режим
На тази страница можете да запазвате специфични за 
потребителя настройки за VR режима (витреоретинален 
режим).

Настройките (ON/OFF) на следните функции могат да се 
запазват специално за VR режима:
XY Reverse – обратен X и Y
Mainlight Off – изключва основната светлина
RedReflex Off – изключва червеното рефлексно осветление
Roomlight off – изключва допълнителна функция (ADF1 / ADF2)
Electronic inverter active – активира инвертора
Footswitch for VR mode active – активира индивидуално 
назначение на педалния превключвател

Quick Focus Active – активира бързия фокус (вижте глава 9.3.11)
Integrated inverters synchronized – on: двата инвертора са 
активни,  
off: само инверторът на главния хирург е активен 

Тези функции се активират фабрично.
Можете да деактивирате функциите, като използвате бутона 
"ON".
Настройката на "Electronic inverter active" зависи от свързания 
инвертор:
• Oculus SDI 4c с BIOM:  Electronic Inverter active = неактивен
• всички други:   Electronic Inverter active = активен

Назначение на педалния превключвател при VR

Тук можете да запазите специално назначение за педалния 
превключвател при VR (витреоретинален) режим.

За да можете да превключвате между "нормално" назначение 
и назначение във VR режим, трябва да са изпълнени следните 
условия:
• В раздела "VR Mode" трябва да е активирано "footswitch for 

VR mode active".
• Във всяко от двете назначения на педалния превключвател, 

"VR Mode on/off" трябва да е назначено.

Настройката е същата, като за назначението на 
педалния превключвател (вижте глава 9.3.4).

Използване на VR режим
	X Натиснете бутона с назначението "VR Mode on/off".

VR режимът се активира. Действията, активирани в 
потребителските настройки, се изпълняват веднъж.
Активният VR режим е осветен в зелено на страницата на 
менюто "Main".
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Ако VR режимът е активиран, не могат да се 
конфигурират потребителски настройки.
За да направите това, първо трябва да деактивирате  
VR режима.

Приключване на VR режима
	X Натиснете бутона с назначението "VR Mode on/off" отново.

Микроскопът отменя всички действия отново.

Когато се използва електрически BIOM, VR режимът 
е автоматично активиран/деактивиран.

9.3.8 OCT режим
OCT функциите могат да се управляват от педалния 
превключвател чрез назначаване на OCT функции в OCT режим.

Назначаване на педалния превключвател за OCT

Потребителят може да превключи от нормален режим на 
педалния превключвател към OCT режим. За да може да се 
превключи между "нормално" назначение към OCT на 
педалния превключвател, трябва да са изпълнени следните 
условия:
• В раздела "Footswitch 1" функцията "OCT Mode On/Off" 

трябва да е назначена на педалния превключвател.
• В раздела "Footswitch 1 OCT Mode", "OCT Mode On/Off" 

трябва да е назначено на педалния превключвател.
Препоръчителната работна процедура е да се премине от 
нормален режим към OCT режим, да се създадат и разгледат 
OCT изображенията, и да се върнете обратно към нормалния 
режим. 
Потребителят може също да програмира OCT функциите в 
"Handles OCT" и да управлява OCT функциите с ръкохватките, 
когато ОСТ режимът е активиран (например, възпроизвеждане 
на следващия кадър).

Използване на OCT режима
	X Натиснете бутона с назначението "OCT Mode on/off". 

OCT режимът се активира. Действията, активирани в 
потребителските настройки, се изпълняват веднъж. 
Активният OCT режим е осветен в зелено на страницата на 
менюто "Main". 

Приключване на OCT режима
	X Натиснете бутона с назначението "OCT Mode on/off" отново.

Микроскопът отменя всички действия отново.

Назначаване на педалния превключвател за OCT VR

Потребителят може да превключи от VR режим на педалния 
превключвател към OCT VR режим. За да превключите от "VR 
mode" към OCT на педалния превключвател, трябва да са 
изпълнени следните условия:
• В раздела "Footswitch 1 VR Mode", "OCT Mode On/Off" трябва 

да е назначено на педалния превключвател.
• В раздела "Footswitch 1 OCT VR Mode", "OCT Mode On/Off" 

трябва да е назначено на педалния превключвател.
Когато се използва електрически BIOM, VR режимът е 
автоматично активиран/деактивиран. Потребителят може да 
натисне "OCT mode On/Off", за да премине от VR режим към OCT 
VR режим; да създаде и разгледа OCT изображенията и да се 
върне обратно към VR режима, като натисне "OCT mode On/Off" 
на педалния превключвател.
Ако се използва механичен BIOM или контактна леща, "VR mode 
On/Off" трябва да е програмиран на нормалния крачен 
превключвател за активиране на VR режима. За да премине от 
VR режим към OCT VR режим, потребителят може да натисне 
"OCT mode On/Off" и след това отново да го натисне, за да се 
върне към VR режим.
Потребителят може също да програмира OCT функциите в 
"Handles OCT VR" и да управлява OCT функциите с ръкохватките, 
когато ОСТ режимът е активиран (например, възпроизвеждане 
на следващия кадър). 
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Използване на OCT VR режима
	X Натиснете бутона с назначението "OCT Mode on/off". 

OCT режимът се активира. Действията, активирани в 
потребителските настройки, се изпълняват веднъж. 
Активният OCT режим е осветен в зелено на страницата на 
менюто "Main". 

Приключване на OCT VR режима
	X Натиснете бутона с назначението "OCT Mode on/off" отново.

Микроскопът отменя всички действия отново.

За подробно обяснение на отделните ОСТ функции, 
вижте наръчника на потребителя на Enfocus.

9.3.9 BIOM синхронизиран фокус

VR Synchronized Focus+ / VR Synchronized Focus– синхронизира 
фокусирането както на носача на оптиката на Proveo 8, така и на 
предната леща на BIOM, при следните условия:
• VR Synchronized focus:  Синхронизира фокусирането на 

оптичния носач и предната леща на BIOM, като по този 
начин предната леща на BIOM вече не трябва да се движи 
вертикално спрямо окото

• Focus: Тесен изглед и широк изглед при едновременно 
увеличение и фокус, само чрез натискане на назначения 
бутон на педалния превключвател 

• VR Lens Focus: Независимо фокусиране на предната леща 
на BIOM за по-бързо фокусиране на ретината преди 
витреоретиналната процедура 

Автоматична промяна на педалния 
превключвател на VR режим: Когато работите върху 
задния участък, BIOM може да се завърти в пътя на 
лъча и педалният превключвател ще промени 
автоматично настройките си на VR режим, включително 
синхронизирания фокус, ако е програмиран.

9.3.10 DI C800
На този екран потребителя може да модифицира настройките 
за отражение на данните на свързания DI C800, вижте отделния 
наръчник на потребителя.

Този раздел с меню се появява само когато има свързан 
DI C800.

9.3.11 Бърз наклон/фокус 

Потребителят може да зададе желаните стойности за бърз 
фокус и бързо наклоняване, в зависимост от предпочитанията 
си.
	X Активирайте бутона на педалния превключвател, назначен 

за функцията бърз фокус или бързо наклоняване, като го 
натиснете.

Distance for quick 
focus

Разстоянието за придвижване нагоре от 
текущата позиция след активиране на 
назначения бутон.
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Quick focus timeout 1 до 10 минути или изключено.
Върнете се в началната позиция в 
предварително зададената времева 
рамка за изчакване, едва след като 
активирате назначения бутон.
Ако времето за изчакване е изтекло и 
назначеният бутон е натиснат, носачът на 
оптиката няма да се движи.
Бележка
В случай че потребителят освободи 
електромагнитните спирачки чрез 
ръкохватките, функцията бърз фокус ще 
бъде деактивирана.
По подразбиране е изключено

Angle for quick tilt Ъгълът, на който се премества носачът на 
оптиката, след натискане на назначения 
бутон за бързо наклоняване.
По подразбиране е 35°

Функцията за наклоняване се деактивира, когато е 
свързан електрически BIOM.

9.3.12 Автоматично възстановяване 
Ако потребителят премести успоредника до крайната му 
позиция след операцията, се задейства функцията за 
автоматичен Reset: 
• всички мотори (за увеличение, фокус и XY) се преместват 

в нулева позиция.
• Записващото устройство спира.
• Моторът за накланяне не е нулиран.
• Текущите потребителските настройки се презареждат. 
• Осветлението се изключва. 

Ако потребителят премести PROVEO 8 обратно надолу през 
операционното поле, осветлението се включва и PROVEO 8 е 
готов незабавно за операция.

БЕЛЕЖКА
	X Тази функция може да се деактивира от вашия сервизен 

техник от Leica Microsystems.

9.3.13 Запазване на потребителските настройки

Защитете настройките си с парола (вж. глава 9.3.1).

	X Щракнете върху бутона "Save" в главното меню.
	X Изберете налично място в списъка на потребителите, 

на което искате да запазите вашия потребител.

Ако искате, първо може да редактирате списъка на 
потребителите.

	X Въведете желаното потребителско име, като използвате 
клавиатурата.

	X Щракнете върху бутона "OK", за да запазите потребителя на 
желаното място под името, което сте въвели.
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10 Меню
10.1 Меню – "Maintenance"
	X Натиснете бутона Menu и изберете "MAINTENANCE" (1).

1

Менюто Maintenance предлага следните екрани:
• Lamp History
• Check Switches
• Microscope Settings

10.1.1 Maintenance –> Lamp History
На този екран можете да видите и нулирате работните часове 
на основната светлина и на червената рефлексна светлина.

10.1.2 Maintenance –> Check Switches
На този екран можете да тествате превключвателите на 
ръкохватките, педалните превключватели, дистанционното 
управление или твърдите бутони.

Горно дясно поле за избор
В това поле можете да изберете връзката, която използвате, 
или желаните превключватели.
	X Прелистете списъка напред или назад, като натискате 

стрелките, да за изберете връзката.
10.1.3 Maintenance –> Microscope Settings
На този екран можете да конфигурирате аксесоарите, които 
използвате.
По този начин правилното увеличение се показва на страницата 
на менюто "Main".

Select Surgeon Tube
В това поле можете да въведете бинокулярната тръба, която се 
използва в момента от хирурга.
	X Прелиствайте списъка напред или назад, като натискате 

стрелките.
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Select Eyepiece
В това поле можете да изберете вида на окуляра, който се 
използва от хирурга.
	X Прелиствайте списъка напред или назад, като натискате 

стрелките.

Ако не направите избор, увеличението се изчислява за 
стандартното оборудване: 
Бинокулярна тръба 30°–150° и окуляр с увеличение 10 .

Select Objective
В това поле можете да въведете обектива, който се използва в 
момента от хирурга.
	X Прелиствайте списъка напред или назад, като натискате 

стрелките.

10.2 Меню – "How to..."
	X Натиснете бутона Menu и изберете "HOW TO" (1).

1

Този екран показва в кратка форма инструкции за потребителя 
при работа с хирургичния микроскоп.

	X Натиснете бутона за желаната тема.
Появява се подробна информация "How to ...".

10.3 Меню – "Service"
	X Натиснете бутона Menu и изберете "SERVICE MENU" (1).

1

Тази зона е защитена с парола.

Преди да стартирате сервизното меню, приключете 
записващата процедура на системата за 
документиране. В противен случай данните ще 
бъдат изгубени.
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11 Аксесоари
Голямото разнообразие от аксесоари позволява на хирургичния 
микроскоп PROVEO 8 да удовлетвори изискванията на 
потребителя. Вашият представител от Leica ще се радва да ви 
помогне да изберете необходимите аксесоари.

11.1 Устройства и аксесоари, 
произведени от Leica 
Microsystems (Schweiz) AG

11.1.1 За наблюдателя

Илюстрация Устройства и аксесоари

Oculus SDI - can шина

Бинокулярна тръба, наклоняема 
5° до 25° с PD

Бинокулярна тръба, 10° до 50° с PD

Бинокулярна тръба, 30° до 150°,  
T, Тип II L

Бинокулярна тръба, 10° до 50°, 
Тип II, UltraLow ™III 

Бинокулярна тръба, наклонена, T, 
Тип II

Бинокулярна тръба, 0° до 180°

Илюстрация Устройства и аксесоари

DI C800

10× окуляр
8,33× окуляр
12,5× окуляр

ToricEyePiece

Офталмологичен мост

Лазерен филтър 532/810 nm 
за IVC

Лазерен филтър 532/810 nm 
за IVA

11.1.2 За пациента

Илюстрация Устройства и аксесоари

Обектив APO WD175 OCT ready
Обектив APO WD200 OCT ready
Обектив APO WD225 OCT ready

RUV800 WD175
RUV800 WD200

Процепно осветление

Държач за предпазно стъкло
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Илюстрация Устройства и аксесоари

Предпазно стъкло

Oculus BIOM 5

11.2 Списък с аксесоари 
за специализирани 
конфигурации

Enfocus OCT система

HD записващи системи
• HDR
• Evolution 4K recorder
• IOLcompass

Системи камери
• Camera System HD C100
• Camera System HD C300

Монитори
• 24" монитор (без сензорна функция)
• 27" монитор (със сензорна функция)

Педален превключвател
• Безжичен педален превключвател, 14 функции
• Безжичен педален превключвател, 12 функции

Leica не носи отговорност за използване на неодобрени 
продукти на трети производители.

11.3 Покривала
Доставчик Артикул № Главен 

фронт
Асистент 

отзад
Асистент 

отляво
Асистент 
отдясно

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Използването на Предпазното стъкло 10446058 
е препоръчително.
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12 Грижа и поддръжка
12.1 Указания за поддръжка
• Поставете покривало срещу прах върху апарата, когато 

спирачките са задействани.
• Дръжте аксесоарите на обезпрашено място, когато не ги 

използвате.
• Отстранявайте праха с пневматична гумена помпа и мека 

четка.
• Почиствайте обективите и окулярите със специални кърпи 

за почистване на оптика и чист алкохол.
• Предпазвайте хирургичния микроскоп от влага, изпарения, 

киселини, основи и корозивни вещества. 
Не дръжте химикали в близост до апарата.

• Предпазвайте хирургичния микроскоп от неправомерна 
употреба. Инсталирайте други контакти за устройството 
и развинтвайте оптични системи и механични части, само 
когато има изрична инструкция за това в настоящия 
наръчник на потребителя.

• Предпазвайте хирургичния микроскоп от масло и грес. 
Никога не смазвайте и не гресирайте водещите 
повърхности или механичните части.

• Отстранявайте грубите отпадъци с влажна кърпа за 
еднократна употреба.

• За да дезинфекцирате хирургичния микроскоп, използвайте 
вещества от групата на повърхностните дезинфектанти, 
базирани на следните активни съставки:
• алдехиди, 
• алкохоли, 
• кватернерни амониеви съединения. 

Поради възможно увреждане на материалите, кикота 
не използвайте продукти, базирани на
• халоген-отделящи съединения, 
• силни органични киселини, 
• кислород-отделящи съединения.
	X Спазвайте инструкциите на производителя на 

дезинфектанта.

Препоръчително е да сключите договор за сервиз с Leica 
Service.

12.2 Почистване на сензорния панел
	X Преди да почистите сензорния панел, изключете PROVEO 8 и 

извадете щепсела от захранването. 
	X Използвайте мека кърпа без власинки за почистване на 

сензорния панел.
	X Не използвайте почистващо вещество директно върху 

панела; по-скоро прилагайте веществото върху кърпата.
	X Използвайте налични в търговската мрежа почистващи 

препарати за стъкло/очила или пластмаса, за да почистите 
сензорния панел. 

	X Не прилагайте натиск върху сензорния панел, когато го 
почиствате.

Препоръчително е да сключите договор за сервиз с Leica 
Service.

ВНИМАНИЕ

Повреда на сензорния панел!
	X Работете със сензорния панел, като използвате само 

пръстите си. 
Никога не използвайте твърди, остри или заострени 
предмети, изработени от дърво, метал или 
пластмаса.
	X Никога не почиствайте сензорния панел, като 

използвате почистващи препарати с абразивни 
вещества. Тези вещества може да надраскат 
повърхността и да я замъглят.

12.3 Поддръжка
Хирургичният микроскоп PROVEO 8 по принцип не изисква 
поддръжка. За да се уверите, че той винаги ще работи 
безопасно и надеждно, препоръчваме да се свържете с 
отговорната сервизна организация.
Можете да уредите периодични инспекции или да сключите 
договор за поддръжка с тях, ако е подходящо.

• Препоръчително е да сключите договор за сервиз 
с Leica Service.

• Използвайте само оригинални резервни части за 
сервиз.

• След 18 месеца при включване на микроскопа ще 
получите напомняне, че предстои преглед.

	X Натиснете бутона "CONFIRM".
Диалоговият прозорец се затваря.
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12.4 Смяна на предпазители
12.4.1 Телескопична монтажна рама CT42
Необходим тип предпазител: T6.3 AH 250 V

	X Развъртете държача на предпазителя (2)  
на шкаф-контролера.

� �

	X Извадете предпазителите (1) от гнездата им и ги сменете. 

12.5 Бележки относно обработка 
на продукти за повторна 
стерилизация

12.5.1 Общи

Продукти

Продукти за многократна употреба, доставяни от Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, като въртящи копчета, предпазни 
стъкла за обективи и капачета.

Ограничения за обработката:

За медицинските изделия, използвани при пациенти, страдащи 
от Болест на Кройцфелд Якоб (CJD) или със съмнения за 
наличие на CJD или разновидности на CJD, трябва да бъдат 
удовлетворени местните нормативни изисквания. Нормално 
продуктите за многократна стерилизация, използвани при тази 
група пациенти, трябва да се отстранят без риск чрез изгаряне.

Безопасни и здравословни условия на труд

Специално внимание трябва да се обърне на защитата на 
безопасни и здравословни условия на труд на лицата, 
отговарящи за подготовката на замърсените продукти. 
Настоящите разпоредби за болнична хигиена и защита 
от инфекции трябва да се спазват при подготовката, 
почистването и дезинфекцията на продуктите.

Ограничения за обработката

Честата обработка оказва малко влияние върху тези продукти. 
Краят на полезния живот на продукта обикновено се определя 
от износването и увреждането при употреба.

12.5.2 Инструкции

Работно място
	X Премахвайте повърхностното замърсяване с кърпа за 

еднократна употреба/хартиена кърпа. 

Съхранение и транспортиране
• Няма специални изисквания.
• Препоръчително е да извършвате обработката на продукта 

незабавно след употребата му.

Подготовка за почистване
	X Извадете продукта от хирургичния микроскоп PROVEO 8.

Почистване: ръчно
• Оборудване: вода, почистващ препарат, алкохоли, 

микрофибърна кърпа

Процедура
	X  Отстранете повърхностното замърсяване от продукта чрез 

изплакване (темп. < 40 °C). Използвайте препарат за 
изплакване, в зависимост от степента на замърсяването.
	X Може да се използва и алкохол за почистване на оптиката 

при наличие на сериозно замърсяване, като отпечатъци от 
пръсти, мазни петна и други.
	X Подсушете продуктите, с изключение на оптичните 

компоненти, с кърпа за еднократна употреба/хартиена 
кърпа. Подсушете оптичните повърхности с микрофибърна 
кърпа.

Почистване: автоматично
• Оборудване: устройство за почистване/дезинфекция

Не се препоръчва почистването на продукти с оптични 
компоненти в устройство за почистване/дезинфекция. Освен 
това оптичните компоненти не трябва да се почистват в 
ултразвукови бани, за да се предотврати увреждането им.

Дезинфекция

Алкохолният дезинфекциращ разтвор "Mikrozid, Liquid" може 
да се използва в съответствие с инструкциите на етикета.
Обърнете внимание, че след дезинфекцията, оптичните 
повърхности трябва да се изплакнат обилно с прясна питейна 
вода, а след това с деминерализирана вода. Продуктите трябва 
да се изсушат напълно, преди следващата стерилизация.

Поддръжка

Няма специални изисквания.

Контролен и функционален тест

Проверете поведението на въртящите копчета и ръкохватки.

Опаковане

Индивидуално: Може да се използва стандартна полиетиленова 
торба. Торбата трябва да е достатъчно голяма за продукта, 
така че затварящата част да не е под напрежение.
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Стерилизация

Вижте таблицата Стерилизация в глава 12.5.3.

Съхранение

Няма специални изисквания.

Допълнителна информация

Няма

Информация за контакт с производителя

Адрес на местния представител
Leica Microsystems (Schweiz) AG потвърждава, че горепосоче-
ните инструкции за подготовката на продукта са подходящи за 
многократната му употреба. Лицето, което извършва обработ-
ката, отговаря за използването на оборудването, материалите и 
персонала и за постигане на желаните резултати в обработва-
щата инсталация. По принцип се изискват проверки и редовно 
наблюдение на процеса. Всяко отклонение от предоставените 
инструкции също трябва да се разглежда внимателно от обра-
ботващото лице, за да се определи ефективността и евентуал-
ните неблагоприятни последици.
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12.5.3 Таблица за стерилизация 
Следващата таблица съдържа наличните за стерилизация компоненти на хирургичния микроскоп на 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Допустими методи за стерилизация Продукти

Артикул 
№

Предназначение Парен автоклав 
134 °C,  

t > 10 мин.

Етилен 
оксид 

макс. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 PROVEO 8
M844
M822
M820

M525 M530 M720

10180591 Ръкохватка с клипс  –  – –   – – –

10428328 Въртящо копче,  
бинокулярни тръби T

 – – –  –    

10384656 Въртящо копче, прозрачно  –  –   – – – –

10443792 Удължител на лост  – – – –   – – –

10446058 Предпазно стъкло, 
мултифокална леща

–   – – – –   –

10448439 Предпазно стъкло   – – – –  – – 

10448440 Капак, може да 
се стерилизира

 – –  – – – – – –

10448431 Предпазно стъкло за обектив     – – – – – –

10448296 Предпазно стъкло 
за обектив,  
резервна част  
(опаковка с 10 бр.)

  – – – –  – – 

10448280 Предпазно стъкло 
за обектив, пълно,  
може да се стерилизира

  – – – –  – – 

10448581 Капак, може да се 
стерилизира, за RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Капак, може да се 
стерилизира

 –   – –  – – –

10429792 Ръкав за процепно 
осветление

 –  – – –  – – –

1)    Това медицинско изделие попада в рамките на валидираните претенции за стерилност на системите STERRAD®100S / STERRAD® 
100NX™ / STERRAD®50 / STERRAD®200. Моля, спазвайте инструкциите за експлоатация в Наръчника за потребителя на системата 
STERRAD®, преди да стерилизирате устройствата в системите STERRAD®.
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13 Изхвърляне
Съответните приложими национални закони трябва да 
се спазват при изхвърляне на продуктите, като се потърсят 
за съдействие съответните компании за изхвърлянето. 
Опаковката на апарата е годна за рециклиране.
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14 Какво да направя, ако ...?
Ако апаратът ви има неизправност, която не е описана 
тук, обърнете се към представител на Leica.

14.1 Неизправности

Неизправност Причина Отстраняване

Образът остава разфокусиран. Окулярите не са поставени правилно. 	X Завъртете окулярите докрай.

Диоптрите не са настроени правилно. 	X Коригирайте настройката на диоптрите точно 
съгласно указанията (вижте глава 7.4.1).

Увеличението не може да се регулира 
електрически.

Неизправност на мотора за 
увеличението.

	X Натиснете въртящото копче за увеличението.
	X Задайте увеличението с въртене (вижте глава 8.4.5).

Успоредникът не може да се движи. Успоредникът е в заключена позиция. 	X Освободете заключващия механизъм  
(вижте глава 7.7.3).

PROVEO 8 не е правилно балансиран. Позицията на аксесоар е била 
променена след балансирането.

	X Балансирайте PROVEO 8 (вижте глава 7.7.1).

Образът през микроскопа изглежда 
замъглен по краищата, а светлинното 
поле излиза извън зрителното поле.

Аксесоарите не са инсталирани 
правилно.

	X Инсталирайте аксесоарите точно в държачите  
(вижте глава 7.2).

Функциите не могат да се активират 
с използване на педалния 
превключвател.

Неправилно назначение,  
въведено в блока за управление.

	X Променете назначението, като използвате блока 
за управление.

14.1.1 Подов статив F42

Неизправност Причина Отстраняване

Стативът на PROVEO 8 се движи. Спирачките не са задействани. 	X Задействайте спирачките на място (вижте глава 7.1)

14.1.2 Телескопична монтажна рама CT42

Неизправност Причина Отстраняване

Leica CT42 не може да се движи нагоре 
или надолу.

Leica CT42 е защитена с температурен 
превключвател, който изключва 
в случай на прегряване.

	X Изчакайте около 30–45 минути, докато моторът 
на телескопичния механизъм се охлади.

Лоша връзка. 	X Проверете скобата на клемата.

14.2 Неизправности на аксесоарите за документиране

Неизправност Причина Отстраняване

Разфокусирана видео картина. Микроскопът или прецизният фокус не са 
настроени правилно.

	X Фокусирайте прецизно, като използвате 
микрометър, ако е необходимо.
	X Направете корекция на диоптъра точно 

според указанията.
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14.3 Съобщения за грешка на блока за управление 
Когато блокът за управление открие грешка, светва жълтият бутон "Check".
	X Натиснете бутона "Check".

Появява се списък със съобщения за грешка.
	X За да приемете съобщение, изберете го и натиснете бутона "Confirm".

Когато няма чакащи съобщения за грешка, жълтият бутон "Check" изчезва.

Код на 
грешка

Източник Видим за 
потребителя

Значение Възможна причина за грешката

0112h Оптика на 
PROVEO 8

да Свръхтемпература на основната 
LED светлина

• Основната LED светлина е твърде гореща. 
• Не е възможен въздушен поток. 
• Носачът на оптиката може да е покрит.

0116h Оптика на 
PROVEO 8

да Свръхтемпература на червената 
рефлексна LED светлина

• Червената рефлексна LED светлина е твърде 
гореща. 

• Не е възможен въздушен поток. 
• Носачът на оптиката може да е покрит.

0402h Адаптор на 
процепната 
лампа

да Дефектна лампа Дефектна лампа

FE01h MDC да Носачът на оптиката не е 
намерен

• Загуба на връзката с CAN шината.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.

FE02h MDC да XY контролерът не е открит • Загуба на връзката с CAN шината.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.

FE03h MDC да F42 контролерът не е открит • Загуба на връзката с CAN шината.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.

FE04h MDC да Адаптерът на процепната лампа 
не е открит

• Загуба на връзката с CAN шината.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.
• Няма инсталиран адаптер на процепната лампа 

(Списъкът на устройствата не е правилно 
конфигуриран).

FE06h MDC да DIC800 не е открит • Загуба на връзката с CAN шината.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.
• Няма инсталиран DIC800 (Списъкът на 

устройствата не е правилно конфигуриран)

FE07h MDC да HDR не е открит • Загуба на връзката с RS232.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.
• Няма инсталиран IVR850 (Списъкът на 

устройствата не е правилно конфигуриран).
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Код на 
грешка

Източник Видим за 
потребителя

Значение Възможна причина за грешката

FE08h MDC да Външен инвертор (SDI) не е 
открит

• Загуба на връзката с CAN шината.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.
• Няма инсталиран SDI модул (Списъкът на 

устройствата не е правилно конфигуриран).

FE09h MDC да Блокът за управление на 
камерата не е открит

• Загуба на връзката с RS232.
• Повреден кабел.
• Дефектен контролер.
• Няма инсталиран CCU модул (Списъкът на 

устройствата не е правилно конфигуриран).
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15 Спецификации
15.1 PROVEO 8
15.1.1 Характеристики на микроскопа

Увеличение 6:1 мащаб, моторизирано

Обектив / работно 
разстояние

OptiChrome™  
РР 175 mm/f = 200 mm 
РР 200 mm/f = 225 mm 
РР 225 mm/f = 250 mm 
РР: Работно разстояние 
f: Фокусна дължина

Окуляри Широкоъгълни окуляри за хора, носещи очила 
8,3×, 10× и 12,5× диоптрична настройка 
±5 диоптрични настройки; 
регулируема очна чашка

Осветление Основна светлина:
Вградена LED осветителна система за 
интензивно, равномерно осветление на 
зрителното поле.
Плавно регулиране на яркостта с халогенна 
температура на цвета.

Коаксиално осветление:
Осветителен блок за създаване на ярка и 
стабилна червена рефлексна светлина, 
намаляване на разсеяната светлина през 
склерата и увеличаване на контраста на образа.
Вградена LED осветителна система за 
интензивно, равномерно осветление на 
зрителното поле.
Плавно регулиране на яркостта с халогенна 
температура на цвета.

Регулируем ирис Диаметърът на коаксиалното осветление може 
да се регулира от 4 mm до 23 mm РР.

Прецизен фокус Наличен за помощната и вградената камера 
или за интерфейса на С-рамата

Инфрачервен 
сензор

За дистанционното управление на HDR 
записващото устройство

15.1.2 Оптични данни

С бинокулярна тръба UltraLow™ II

Окуляр

Обектив 
OptiChrome™ 

РР = 175 mm/f = 200 mm

Общо увеличение Зрително поле (mm)

8,33× 3,4× – 20,4× 53.9 – 9.0

10× 4,1× – 24,5× 51.4 – 8.6

12,5× 5,1× – 30,7× 41.6 – 6.9

Окуляр

Обектив 
OptiChrome™ 

РР = 200 mm/f = 225 mm

Общо увеличение Зрително поле (mm)

8,33× 3,0× – 18,2× 60.6 – 10.1

10× 3,6× – 21,8× 57.8 – 9.6

12,5× 4,5× – 27,3× 46.8 – 7.8

Окуляр

Обектив 
OptiChrome™ 

РР = 225 mm/f = 250 mm

Общо увеличение Зрително поле (mm)

8,33× 2,7× – 16,3× 67.3 – 11.2

10× 3,3× – 19,6× 64.3 – 10.7

12,5× 4,1× – 24,5× 52.0 – 8.7

Горните стойности включват толеранс от ±5 %.
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15.1.3 Носач на микроскопа

Въртене на 
оптиката

380°

Наклон –15° / +105°

XY скорост XY скорост, свързана с увеличението

Индикатор LED за статуса на видео рекордера

Инфрачервен 
сензор

за дистанционното управление на HDR

XY диапазон 62 × 62 mm

Диапазон на фокуса 75 mm

Размер на изображението от камерата спрямо зрителното 
поле

• Камера за 
видима 
светлина

Размер на изображението 
от камерата

Зрително поле

Зрително поле

15.2 Подов статив F42
Електрически данни 

Захранваща връзка 600 VA
100–240 V~ 50-60 Hz

Клас на защита Клас 1

Тип Подов статив с 4 електромагнитни спирачки.

Основа 760 × 760 mm с четири въртящи се на 360° 
колелца с диаметър 150 mm всяко, една 
спирачка за паркиране

Балансиране Регулируема газова пружина чрез балансиращо 
копче

Блок за управление 
на подовия статив

Най-ново електронно управление за 
непрекъснат контрол на всички 
електромоторни функции и интензитета на 
светлината.  
Избор на меню на базата на уникален софтуер 
за специфична за потребителя конфигурация, 
с вградена автоматична диагностика на 
електрониката и помощ за потребителя

Статив на блока 
за управление

Отворена архитектура за бъдещи развития на 
софтуер

Елементи за 
управление

Безжичен педален превключвател с 14/12 
функции и въртящи ръчки

Вградено 
документиране

Готовност за вграждане на видео камера и 
цифрова записваща система.  
Отворена архитектура

Конектори Многобройни вградени конектори за трансфер 
на видео и контролни данни. Вътрешно 
захранване 12 VDC, 19 VDC, 24 VDC и AC клеми

Носач за монитор 860 mm дълго и гъвкаво рамо с 4 оси за 
въртене и наклон, носещо допълнителен видео 
монитор. 
Макс. тегло на монитора: 15,5 kg

Материали Използване на материали, отговарящи на 
директивата RoHS

Система за 
повърхностно 
покритие

Микроскопът има лаково покритие с цел 
осигуряване на антимикробен ефект върху 
повърхностите.

Максимална 
височина

В паркирана позиция: 1950 mm

Обхват на 
конзолата

Макс. 1925 mm

Натоварване Макс. 8,0 kg от интерфейса на пръстена тип 
лястовича опашка на микроскопа

Максимално тегло Прибл. 345 kg без товар

15.3 Телескопична монтажна 
рама CT42

• TLC 12ZWDN-100 (230 V)
• TLC 12ZWDN2-100 (120 V)

Електрически данни 

Захранваща връзка 100–120 V~ 50-60 Hz 1200 W
220–230 V~ 50 Hz 890 W

Клас на защита Клас 1
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Таванна приставка Макс. разстояние от бетонен таван до 
междинен таван: 1500 mm
Закрепване за таван с бетонна конструкция:
440 mm кръгъл отвор
4 x M12 HSLB M12/15

Тегло Въртящо рамо 70 kg
Рамо за монитор 15,5 kg
Таванна скоба 60 kg
Телескопичен механизъм 50 kg

Общо тегло Прибл. 200 kg

Спирачки Въртящо рамо:
Четири електромагнитни спирачки, 
управлявани чрез въртене на ръчките, един 
стоп-лост за вертикално движение

Натоварване Въртящо рамо: Макс. 8,0 kg от микроскопа/
интерфейса на пръстена тип лястовича опашка

Диапазон Удължение: 1492 mm
Удължение на въртящото рамо: 1492 mm

Ход на движение Телескопичен блок: 500 mm
Въртящо рамо: +390 mm / –350 mm

Балансиране Регулируема газова пружина чрез балансиращо 
копче

Диапазон на 
въртене

Ос 1 (таванна монтажна рама): ±110°
Ос 2 (по средата): ±150°
ОС 3 (над XY блока): ±190°

Работен цикъл 
(работа с 
прекъсване)

120 V  AC: 0,8 мин./37 мин.
230 V AC: 1 мин./37 мин.

Работен цикъл 
(краткосрочна 
работа)

120 V  AC: 1,2 мин.
230 V AC: 2 мин.

15.4 CT42 шкаф контролер
Електрически данни 

Захранваща връзка 500 VA
100–240 V~ 50-60 Hz
2 × T6.3 AH 250 V

Клас на защита Клас 1

Шкаф-контролерът на PROVEO 8 има два вътрешни 
предпазителя T6.3 AH. Сградната инсталация трябва да бъде 
обезопасена с предпазител с повече от 6,3 A в линейния 
проводник. Неутралният проводник на сградната инсталация 
не трябва да има предпазител.
За да се гарантира, че устройството не е свързано в мрежата, 
извадете предпазителя на сградната инсталация.
Също така спазвайте наръчника за инсталиране.

Размери 660 mm x 330 mm x 480 mm 

Тегло макс. 52 kg (включително аксесоарите за 
документиране)

Закрепване за 
стена

Тухлена стена
Метален щифт 406 mm (гипсокартон)
Метален щифт 625 mm (гипсокартон)

Статив на масата възможен

15.5 Условия на околната среда
При употреба +10 °C до +30 °C 

+50 °F до +86 °F 
30 % до 95 % отн. влажност 
Атмосферно налягане 800 mbar до 1060 mbar

Съхранение –30 °C до +70 °C 
–22 °F до +158 °F 
10 % до 100 % отн. влажност 
Атмосферно налягане 500 mbar до 1060 mbar

Транспортиране –30 °C до +70 °C 
–22 °F до +158 °F 
10 % до 100 % отн. влажност 
Атмосферно налягане 500 mbar до 1060 mbar
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15.6 Стандарти на съответствие
CE съответствие
• Директива 93/42/ЕИО за медицинските изделия, 

включително измененията.
•  Класификация: Клас I, в съответствие с Приложение IX, 

Правило 1 и Правило 12 на Директивата за медицинските 
изделия.

•  Медицинско електрическо оборудване, Част 1: Обща 
дефиниция за безопасност в IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 
60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

•  Електромагнитна съвместимост  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Допълнително прилагани хармонизирани стандарти: 
IEC 62366, EN 15004-2, EN 10936-2, EN 62471, EN 980.

• Медицинският отдел на Leica Microsystems (Schweiz) AG 
притежава сертификат за системи за управление според 
международния стандарт ISO 13485 относно управлението 
на качеството и гарантирането на качеството.

15.7 Ограничения на употребата 
(само за F42)

PROVEO 8 може да се използва само в затворени помещения и 
трябва да се постави на твърд под.
PROVEO 8 не е подходящ за преминаване през прагове, 
по-високи от 20 mm.
За преминаване на хирургичния микроскоп през прагове над 
20 mm, може да се използва клинът (1), включен в доставката. 
	X Развъртете винтовете (2) от едната страна на пантата, за да 

извадите клина (1).

�
�

�

	X Поставете клина (1) пред прага.
	X Преместете хирургичния микроскоп през прага в позиция 

за транспортиране, като го бутате за ръкохватката.
Без допълнително оборудване PROVEO 8 може да се придвижва 
през прагове с макс. височина до 5 mm.
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15.8 Оразмерени чертежи
15.8.1 Подов статив F42

(380)

ма
кс

. 1
95

0

макс. 1571

макс. 1231
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макс. 150°

макс. 190°

макс. 180°

без краен стоп

макс. 190°
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15.8.2 Телескопична монтажна рама CT42
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* променливо, зависи от височината на операционната зала
** движение нагоре/надолу на успоредника, без Наклон-Фокус
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16 Декларация на производителя за електромагнитна 
съвместимост (ЕМС)

Характеристиките за емисиите на това оборудване го правят подходящо за използване в промишлени райони и болници 
(CISPR 11 клас A). Ако се използва в жилищна среда (за която обикновено се изисква CISPR 11 клас B), това оборудване може 
да не предлага адекватна защита за радиочестотни комуникационни услуги. Потребителят може да трябва да вземе мерки 
за смекчаване на въздействието, например преместване или промяна на ориентацията на оборудването.

Настоящият документ "Насоки и декларация на производителя" е базиран на EN 60601-1-2.

16.1 Таблица 1 от EN 60601-1-2

Насоки и декларация на производителя – електромагнитни лъчения

Хирургичният микроскоп PROVEO 8 е предназначен за работа в описаната по-долу среда.  
Клиентът или потребителят на хирургичния микроскоп PROVEO 8 трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда – насоки

Радиочестотни емисии съгласно CISPR 11 Група 1 Хирургичният микроскоп PROVEO 8 използва 
радиочестотна енергия само за своята вътрешна 
функция. Поради това неговите радиочестотни  
емисии са твърде ниски и не са вероятен причинител 
на смущения в намиращо се наблизо електронно 
оборудване. 

излъчени емисии съгласно CISPR 11 Клас A PROVEO 8 е подходящ за използване в среди, различни 
от жилищни и от пряко свързаните с обществената 
електрическа мрежа с ниско напрежение, с която се 
захранват сгради, използвани за жилищни цели.

Хармонични емисии съгласно IEC 61000-3-2 Клас A

Емисии на флуктуации на напрежение /  
трептене съгласно IEC 61000-3-3

Съответства
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16.2 Таблица 2 от EN 60601-1-2
Насоки и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост

Хирургичният микроскоп PROVEO 8 е предназначен за работа в описаната по-долу среда.  
Клиентът или потребителят на хирургичния микроскоп PROVEO 8 трябва да се увери, че той се използва в такава среда.
Когато PROVEO 8 хирургическия микроскоп се изложи на някое от смущенията по-долу, можете да забележите някой от следните ефекти:
• трептене/шум по HD монитора
• прекъсвания по HD монитора
Нито един от посочените ефекти по-горе няма влияние върху основните характеристики или безопасността и ефективността на PROVEO 8 
хирургическия микроскоп. Не се очаква неприемлив риск за потребителя, пациента или средата.

Тест за устойчивост Тестово ниво по IEC 60601 Ниво на съответствие Електромагнитна среда – насоки

Разряд на статично 
електричество (ESD) 
съгласно IEC 61000-4-2 

± 8 kV контактен разряд 
 
± 15 kV въздушен разряд 

± 8 kV контактен разряд 
 
± 15 kV въздушен разряд 

Подовете трябва да са от дърво, бетон или 
керамични плочки. Ако подовете са покрити 
със синтетичен материал, относителната 
влажност трябва да е поне 30 %. 

Електрическа устойчивост 
на преходни/внезапни 
процеси съгласно 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV за захранваща линия 
 
± 1 kV за входни и изходни 
линии

± 2 kV за захранваща линия 
 
± 1 kV за входни и изходни 
линии

Качеството на електрическата мрежа трябва 
да е типичното за търговски или здравни 
обекти.

Токови удари съгласно 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV диференциален режим  
 
± 2 kV общ режим

± 1 kV диференциален режим  
 
± 2 kV общ режим

Качеството на електрическата мрежа трябва 
да е типичното за търговски или здравни 
обекти.

Спадове на напрежението, 
кратки прекъсвания и 
флуктуации в 
напрежението на 
електрическата мрежа 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % спад в UT) 
за ½ цикъл 
 
40 % UT (60 % спад в UT)  
за 5 цикъла  
 
70 % UT (30 % спад в UT)  
за 25 цикъла  
 
<5 % UT (>95 % спад в UT)  
за 5 сек. 

70 % UT 25/30 цикъла 
 
40 % UT  10/12 цикъла 

40 % UT  5/6 цикъла 

0 % UT  0,5/0,5 цикъла 

0 % UT  1/1 цикъла 

0 % UT  250/300 цикъла

Качеството на електрическата мрежа трябва 
да е типичното за търговски или здравни 
обекти.
Когато се появят кратки прекъсвания от 5 % 
UT за 5 секунди, PROVEO 8 хирургическият 
микроскоп ще спре работа и ще се 
рестартира автоматично. Може да се върне 
към състоянието, в което е бил преди 
интервенцията на потребителя.
Ако потребителят на хирургичния микроскоп 
PROVEO 8 изисква апаратът да остане 
функционален и след прекъсване на 
електрозахранването, е препоръчително 
хирургичният микроскоп PROVEO 8 да бъде 
снабден с допълнителен източник на 
захранване, например непрекъсваемо 
електрозахранване (UPS) или резервна 
батерия. 

Магнитни полета при 
честотата на 
електрическата мрежа 
(50/60 Hz) съгласно 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m

Бележка UT е напрежението на променливия ток преди прилагане на тестовото ниво.
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16.3 Таблица 4 от EN 60601-1-2
Насоки и декларация на производителя – електромагнитна устойчивост

Хирургичният микроскоп PROVEO 8 е предназначен за работа в описаната по-долу среда.  
Клиентът или потребителят на хирургичния микроскоп PROVEO 8 трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за устойчивост Тестово ниво по IEC 
60601

Ниво на 
съответствие

Електромагнитна среда – насоки

Преносими и мобилни радиочестотни комуникации не трябва 
да се използват в близост до частите на хирургичния микроскоп 
PROVEO 8, включително кабелите, освен на препоръчителното 
разстояние, пресметнато от уравнението за съответната честота 
на предавателя.

Проведени RF - Стойности 
за смущение съгласно 
IEC 61000-4-6

Излъчени RF - Стойности 
за смущение съгласно 
IEC 61000-4-3

Полета на близост

3/6 Veff  
150 kHz до 80 MHz  
 

3 V/m  
80 MHz до 2,7 GHz

10 Veff  
 
 

10 V/m 
80 MHz до 3 GHz

Препоръчително отстояние  

d = 0,35 √P при 150 kHz до 80 MHz
d = 0,35 √P при 80 MHz до 800 MHz
d = 0,7 √P при 800 MHz до 2,7 GHz

където P е максималната изходна номинална мощност на 
предавателя във ватове (W), съгласно производителя на 
предавателя, а d е препоръчителното отстояние в метри (m). 
Силата на полето от фиксирани радиочестотни предаватели, 
определена чрез електромагнитно проучване на мястото, 
трябва да бъде по-малка от нивото на съответствие във всеки 
честотен диапазон. Смущения може да възникнат в близост 
до оборудване, означено със следния символ: 

Забележка 1  При 80 MHz се прилага по-високия честотен диапазон.  

Забележка 2   Тези насоки може да не са валидни за всички ситуации. Количеството на електромагнитно разпространение се влияе от 
абсорбцията и отражението от конструкции, обекти и хора.

a Силата на полето от фиксирани предаватели, като базови станции за радиотелефони (клетъчни/безжични) и наземни мобилни 
радиостанции, аматьорски радиостанции, AM и FM излъчватели и TV излъчватели, не може да се предскаже теоретично с голяма точност.  
За да се оцени електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани радиочестотни предаватели, трябва да се помисли за провеждане на 
електромагнитно проучване на мястото. Ако измерената сила на полето на обекта, в който се използва хирургичния микроскоп PROVEO 8, 
превишава посоченото по-горе ниво на радиочестотно съответствие, PROVEO 8 трябва да се наблюдава за осигуряване на нормална 
работа. Ако се наблюдават отклонения в параметрите, може да са необходими допълнителни мерки, като промяна на ориентацията или 
местоположението на PROVEO 8.
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Препоръчителни отстояния между преносимо и мобилно радиочестотно телекомуникационно оборудване и хирургичния 
микроскоп PROVEO 8

Хирургичният микроскоп PROVEO 8 е предназначен за работа в електромагнитна среда, в която излъчените радиочестотни смущения се 
контролират. Клиентът или потребителят на хирургичния микроскоп PROVEO 8 може да помогне да се предотвратят електромагнитните 
смущения, като се поддържа минимално разстояние между преносимото/мобилното радиочестотно комуникационно оборудване 
(предаватели) и хирургичния микроскоп PROVEO 8, в зависимост от изходната мощност на комуникационното оборудване, както е посочено 
по-долу.

Отстояние съгласно честотата на предавателя, в m

Номинална максимална 
изходна мощност на 
предавателя във W

150 kHz до 80 MHz
d = 0,35 √P

80 MHz до 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz до 2,5 GHz
d = 0,7 √P

0.01 0.04 0.04 0.07

0.1 0.11 0.11 0.22

1 0.35 0.35 0.70

10 1.11 1.11 2,21

100 3.50 3.50 7.00

За предаватели с максимална изходна мощност, които не са изброени по-горе, препоръчителното разстояние d в метри (m) може да бъде 
оценено, като се използва уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е максималната изходна номинална мощност 
на предавателя във ватове (W) според производителя на предавателя.

Забележка 1   Тези насоки може да не са валидни за всички ситуации. Електромагнитно разпространение се влияе от абсорбцията 
и отражението от конструкции, обекти и хора.

Ако се използват аксесоари или кабели, различни от посочените в настоящия наръчник на потребителя или одобрените от 
производителя на хирургичния микроскоп PROVEO 8, това може да доведе до увеличение на електромагнитното лъчение 
или до намаляване на ЕМС.

Хирургичният микроскоп PROVEO 8 не трябва да се използва непосредствено до други апарати. Ако е необходимо да се 
работи в близост до други апарати, устройствата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че функционират правилно 
при такова разположение.
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17 Приложение
17.1 Контролен списък преди операцията

Пациент  .......................................................................................................................................................................................

Хирург  .......................................................................................................................................................................................

Дата  .......................................................................................................................................................................................

Стъпка Процедура Подробности Проверено / подпис

1 Почистване на оптичните 
аксесоари

	X Проверете чистотата на тръбите, окулярите и 
аксесоарите за документиране (ако използвате 
такива).
	X Отстранете прах и замърсяване.

2 Инсталиране на аксесоарите 	X Блокирайте PROVEO 8 на място и инсталирайте 
всички аксесоари на микроскопа, така че да е готов 
за употреба (вижте глава 7.2).
	X Позиционирайте ръкохватките, както желаете.
	X Свържете устния превключвател и/или педалния 

превключвател, ако използвате такъв.
	X Проверете образа от камерата на монитора и го 

подравнете наново, ако е необходимо.
	X Проверете дали оборудването е в правилната 

позиция (всички покривала са поставени, вратите 
са затворени).

3 Проверка на настройките 
на тръбата

	X Проверете настройките на тръбата и окулярите за 
избрания потребител.

4 Функционална проверка 	X Свържете захранващия кабел (само за F42).
	X Включете микроскопа.
	X Тествайте всички функции на ръкохватките 

и педалния превключвател.
	X Проверете потребителските настройки на блока 

за управление за избрания потребител.

5 Балансиране 	X Балансирайте PROVEO 8 (вижте глава 7.7.1).
	X Натиснете бутона "All Brakes" на ръкохватката и 

проверете балансирането.

6 Стерилност 	X Поставете стерилни компоненти и стерилно 
покривало, ако използвате (вижте глава 7.9.2).
	X Повторете балансирането.

7 Позициониране на 
операционната маса

	X Позиционирайте PROVEO 8 над операционната маса, 
както желаете, и задействайте педалната спирачка 
(вижте глава 7.1) (само за F42).
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