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Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro chirurgický mikroskopický systém Leica.
Při vývoji našich systémů jsme kladli velký důraz na jednoduché, intuitivní 
ovládání. Přesto doporučujeme důkladně prostudovat tento návod k požití, abyste 
mohli využívat všechny výhody vašeho nového chirurgického mikroskopu.
Máte-li zájem o informace ohledně produktů a služeb Leica Microsystems 
a ohledně adresy nejbližšího zástupce Leica, navštivte naši internetovou stránku: 

www.leica-microsystems.com

Děkujeme, že si vybíráte naše produkty. Doufáme, že oceníte kvalitu a výkonnost 
nového chirurgického mikroskopu Leica Microsystems.

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

Zřeknutí se práv
Veškeré specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Informace uvedené v tomto návodu k použití se přímo týkají provozu tohoto 
zařízení. Za lékařská rozhodnutí nese odpovědnost lékař.
Společnost Leica Microsystems věnovala maximální úsilí, aby návod k použití 
poskytoval úplné a jasné informace, a zdůraznila klíčové oblasti používání výrobku. 
Pokud potřebujete další informace o použití výrobku, kontaktujte místního 
zástupce společnosti Leica.
Nikdy nepoužívejte lékařský výrobek společnosti Leica Microsystems, pokud plně 
nechápete princip použití a technické vlastnosti výrobku.

Odpovědnost
Podmínky naší odpovědnosti najdete ve všeobecných obchodních podmínkách. 
Žádné ustanovení zřeknutí se práv nemá vliv na naši odpovědnost ani tuto 
odpovědnost nevylučuje, pokud to neumožňuje příslušný zákon.
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Úvod

1 Úvod
1.1 O této uživatelské příručce
V této uživatelské příručce je popsán chirurgický mikroskop 
PROVEO 8.
Uživatelská příručka se vztahuje na PROVEO 8 s následujícími 
variantami stativů: F42 a CT42.

Tato uživatelská příručka obsahuje důležité 
bezpečnostní informace a pokyny k používání přístrojů 
(viz kapitolu "Bezpečnostní pokyny").

	X Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto 
uživatelskou příručku.

Celý název tohoto operačního mikroskopu je PROVEO 8. 

1.2 Symboly v této uživatelské 
příručce

Symboly používané v této uživatelské příručce mají následující 
význam:

Symbol Výstražné 
slovo

Význam

Výstraha Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít  
za následek vážné zranění osob či smrt. 

Pozor Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít  
za následek drobná či střední zranění. 

Upozornění Indikuje potenciálně nebezpečnou situaci 
nebo nesprávné použití, které může mít  
za následek hmotné škody a škody na 
životním prostředí.

Informace o použití, která pomůže uživateli 
využívat výrobek technicky správným 
a efektivním způsobem. 

	X  Požadavek akce; Tento symbol označuje,  
že musíte provést specifickou činnost nebo 
řadu činností.

MD Zdravotnický prostředek

1.3 Volitelné vlastnosti výrobku
Na přání jsou k dispozici výrobky s jinými vlastnostmi 
a příslušenství. Dostupnost se může v jednotlivých zemích lišit 
a podléhá místním regulačním předpisům. Informace o dostupnosti 
získáte u místního zástupce.

2 Identifikace výrobku
Model a výrobní čísla výrobku jsou uvedeny na identifikačním štítku 
na systému stativu poblíž napájecí zásuvky. 
	X Zapište si tyto údaje do uživatelské příručky a uvádějte je vždy, 

jakmile kontaktujete nás nebo servisní pracoviště s jakýmikoliv 
dotazy. 

Typ Výrobní č.

 
...

 
...
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3 Bezpečnostní pokyny
Chirurgický mikroskop PROVEO 8 je výrobek nejnovější techniky. 
Přesto mohou během provozu vznikat určitá rizika. 
	X Vždy dodržujte pokyny v této uživatelské příručce, zejména 

bezpečnostní pokyny.

3.1 Určený účel použití
• Chirurgický mikroskop PROVEO 8 je optickým přístrojem, který 

prostřednictvím zvětšení a osvětlení zlepšuje viditelnost 
objektů. Může být používán k pozorování a dokumentování i pro 
ošetření v humánní i veterinární medicíně.

• Hlavní oblastí použití je oftalmologie.
• Toto mikroskopické zařízení není určeno k použití 

v mikrochirurgii (neurologii, plastické a rekonstrukční chirurgii, 
ORL chirurgii).

• Mikroskop PROVEO 8 se smí používat jen v uzavřených 
prostorách a musí být umístěn na pevné podlaze nebo 
namontován na strop.

• Dodává se s podlahovým stativem F42 a teleskopickým stativem 
CT42.  
F42 je pojízdný stativ pro trojrozměrné polohování PROVEO 8 
v místnosti. 
CT42 je lineární pohon s uchycením na strop pro zvedání 
a spouštění PROVEO 8. Ovládá se ručním spínačem.

• Na chirurgický mikroskop PROVEO 8 se vztahují speciální 
preventivní opatření týkající se elektromagnetické 
kompatibility. Musí být nainstalovaný a uvedený do provozu 
v souladu s pokyny a prohlášeními výrobce a s dodržením 
doporučených bezpečnostních vzdáleností (v souladu 
s tabulkami pro EMC podle normy EN 60601-1-2).

• Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení mohou mít na 
spolehlivost chirurgického mikroskopu PROVEO 8 nepříznivý 
vliv.

• Při přesouvání nebo přemisťování chirurgického mikroskopu 
PROVEO 8 vždy uvolněte brzdy.

• Základní úkol, který je kladen na PROVEO 8, je poskytovat 
v každé poloze osvětlení a mechanickou stabilitu držáku optiky.

3.2 Pokyny pro osobu zodpovídající 
za přístroj

	X Chirurgický mikroskop PROVEO 8 smí být používán pouze 
kvalifikovanými osobami.
	X Uživatelská příručka k chirurgickému mikroskopu PROVEO 8 

musí být stále k dispozici v místě instalace.
	X Pravidelně kontrolujte, jestli jsou oprávněnými uživateli 

dodržovány bezpečnostní požadavky.

	X Při zaškolování nových uživatelů postupujte pečlivě a vysvětlete 
význam výstražných značek a hlášení.
	X Určete odpovědnost za uvedení do provozu, provoz a údržbu. 

Sledujte dodržování těchto pokynů.
	X PROVEO 8 je určen pouze pro profesionální použití.

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	X Toto zařízení připojte pouze k síťovému zdroji napájení 

s ochranným zemněním. 

	X Používejte chirurgický mikroskop PROVEO 8 pouze v bezvadném 
stavu.
	X Jestliže zjistíte závadu na výrobku, která by mohla být příčinou 

zranění nebo škody, informujte okamžitě zástupce Leica nebo 
přímo společnost Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division, 9435 Heerbrugg, Švýcarsko. 
	X Pokud s chirurgickým mikroskopem PROVEO 8 používáte 

příslušenství jiných výrobců, ujistěte se, že tito výrobci potvrzují, 
že použití této kombinace je bezpečné. Dodržujte pokyny 
v uživatelské příručce pro tato příslušenství.

• Úpravy, instalaci nebo servis chirurgického mikroskopu 
PROVEO 8 smí provádět pouze technici, kteří jsou k tomu 
autorizováni společností Leica.  
Bližší informace naleznete v instalační příručce.

• Při servisu výrobku smí být používány pouze originální náhradní 
díly Leica.

• Po provedení servisních prací nebo po technických úpravách se 
zařízení musí znovu seřídit podle naší technické specifikace.

• Společnost Leica Microsystems nenese odpovědnost za škody, 
pokud úpravy či servis přístroje byly provedeny 
neautorizovanými osobami, údržba nebyla prováděna řádným 
způsobem (údržba nebyla provedena kvalifikovaným 
a vyškoleným servisním technikem) nebo s přístrojem bylo 
nesprávně manipulováno.

• Vliv chirurgického mikroskopu na ostatní přístroje byl testován 
podle normy EN 60601-1-2. Systém splnil zkoušky na emise 
a odolnost. Je nutné dodržovat obvyklá preventivní a bezpeč-
nostní opatření týkající se elektromagnetického nebo jiného 
vyzařování.

• Elektrická instalace v budovách musí odpovídat místním 
normám, doporučuje se použít např. proudový chránič (ochrana 
proti poruchovému proudu).

• Jako každý jiný přístroj na operačním sále, i tento systém může 
selhat. Společnost Leica Microsystems (Schweiz) AG doporučuje 
mít během operace k dispozici záložní systém. 
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3.3 Pokyny pro provozovatele 
přístroje

	X Postupujte podle uvedených pokynů.
	X Dodržujte pokyny zaměstnavatele ohledně organizace práce 

a bezpečnosti při práci.

Fototoxické poškození sítnice během operace oka

VÝSTRAHA

Poškození sítnice při delším vystavení!
Světlo přístroje může být zdraví škodlivé. Nebezpečí 
poškození sítnice se zvyšuje s dobou vystavení účinkům.
	X Během vystavení světlu z tohoto přístroje nepřekračujte 

bezpečné referenční hodnoty. 
Pokud doba vystavení s přístrojem nastaveným na 
nejvyšší výstupní výkon překročí hodnotu uvedenou 
v tabulce na straně 5, dojde k překročení bezpečných 
referenčních hodnot.

Následující tabulka má sloužit jako vodítko pro chirurga, aby si byl 
vědom možného nebezpečí. Tyto údaje byly vypočteny pro nejhorší 
možný scénář:
• oční afakie
• zcela nepohyblivé oko (trvalé ozařování stejného místa)
• nepřerušované vystavení světlu, např. bez chirurgických 

nástrojů v oku
• zornice rozšířené na 7 mm

Výpočty vycházejí z příslušné normy ISO1) a z mezních hodnot osvitu 
doporučených v dané normě. 

Hlavní svítidlo

Nastavení 
svítidla

Doporučená maximální doba vystavení podle 1) [min]

25 % 6,5

50 % 2,5

75 % 1,5

100 % 1

Je aktivována 
funkce ochrany 

sítnice
16,5

Koaxiální osvětlení reflexu očního pozadí

Nastavení 
svítidla

Doporučená maximální doba vystavení podle 1) [min]

25 % 10

50 % 4,5

75 % 3

100 % 2

Je aktivována 
funkce ochrany 

sítnice
14

Zdroje:
1)  DIN EN ISO 15004-2; Oftalmologické přístroje – Základní 

požadavky a zkušební metody – Část 2: Ochrana před 
nebezpečným osvětlením.

Pokud jsou použity oba druhy osvětlení, musí být v závislosti 
na uspořádání světelného výstupu použita nižší z obou 
hodnot pro povolenou dobu vystavení. Tato dvě nebezpečí 
se nemusejí kumulovat, neboť se jejich odrazy na sítnici 
nepřekrývají. To platí i pro štěrbinové osvětlení "Fototoxické 
poškození sítnice během operace oka" na straně 5.

Štěrbinové osvětlení 

Následující tabulka ukazuje povolené doby trvání operace a jejich 
možné prodloužení při zmenšení šířky štěrbiny:

Šířka štěrbiny 
[mm]

Čas [min]

> 6 1

5 1,2

4 1,5

3 2

2 3

Chraňte pacienta pomocí těchto ochranných opatření:
• Zkraťte doby vystavení osvětlení.
• Nastavte nižší jas.
• Během přestávek v operaci osvětlení vypněte.

Doporučuje se seřídit při operaci osvětlení na nejmenší potřebnou 
úroveň. Více jsou ohroženi kojenci, pacienti s afakií (jejichž oční 
čočka nebyla nahrazena umělou čočkou s ochranou proti UV záření), 
malé děti a osoby s očními chorobami. Toto nebezpečí je rovněž 
vyšší, pokud byla léčená nebo operovaná osoba během uplynulých 
24 hodin vystavena záření stejného či jiného oftalmologického 
přístroje, který používá zdroj jasného viditelného světla. To se týká 
zejména pacientů, kteří podstoupili fotografické vyšetření sítnice.

Rozhodnutí ohledně jasu je třeba provádět případ od případu. 
Chirurg musí v každém případě vyhodnotit rizika a výhody použité 
intenzity osvětlení. Přes veškerou snahu o minimalizaci nebezpečí 
poranění sítnice chirurgickými mikroskopy toto nebezpečí stále 
existuje. Možnou komplikací při nutnosti použití jasného světla 
kvůli zviditelnění očních struktur během obtížných 
oftalmologických postupů je fotochemické poškození sítnice.

Během operace lze navíc aktivovat ochranu sítnice, aby se snížila 
intenzita hlavního svítidla pod 10 % a osvětlení reflexu očního 
pozadí pod 20 %.
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3.4 Nebezpečí při používání

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	X Toto zařízení připojte pouze k síťovému zdroji napájení 

s ochranným zemněním. 

VÝSTRAHA

Poškození sítnice při delším vystavení!
Světlo přístroje může být zdraví škodlivé. Nebezpečí 
poškození sítnice se zvyšuje s dobou vystavení účinkům.
	X Během vystavení světlu z tohoto přístroje nepřekračujte 

bezpečné referenční hodnoty. 
Pokud doba vystavení s přístrojem nastaveným na 
nejvyšší výstupní výkon překročí hodnotu uvedenou 
v tabulce na straně 5, dojde k překročení bezpečných 
referenčních hodnot.

VÝSTRAHA

Nebezpečí lidských chyb způsobených rušivými zvuky během 
chirurgického zákroku!
	X  Nezapojujte/neodpojujte během chirurgického zákroku 

externí zařízení do vstupu "Line In". 
	X Před zapojením do vstupu "Line In" se přesvědčte, jestli 

je úroveň hlasitosti externího audiozařízení nastavena 
na nejmenší hodnotu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění:
• neřízený boční pohyb paralelogramu
• naklánění stativu
• chodidla v lehkých botách mohu být zachycena pod 

krytem základny
	X Při přepravě vždy manipulujte s chirurgickým 

mikroskopem PROVEO 8 v přepravní poloze. 
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je jednotka 

vysunutá. 
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze. 
	X Chirurgický mikroskop PROVEO 8 vždy tlačte, nikdy jej 

netahejte.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění pacienta kvůli závadě integrovaného 
štěrbinového osvětlení!
V případě selhání motoru integrovaného štěrbinového 
osvětlení je možné štěrbinové osvětlení aktivovat/
deaktivovat pomocí otočného knoflíku (2).

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Nikdy neměňte příslušenství ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Před výměnou příslušenství vždy zablokujte 

paralelogram (viz kapitolu 7.7.2). 
	X Po změně vybavení znovu proveďte vyvážení 

mikroskopu PROVEO 8. 
	X Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu. 
	X Před změnou vybavení v průběhu operace nejdříve 

otočte mikroskop mimo operační pole.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Nikdy neměňte příslušenství ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Po změně vybavení vždy vyvažte mikroskop na 

paralelogramu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Pokud je třeba v průběhu operace změnit nastavení, 

nejdříve otočte mikroskop mimo operační pole.
	X Pokud je třeba změnit vybavení mikroskopu, učiňte tak 

před operací.
	X  Před změnou vybavení vždy zablokujte paralelogram.
	X Nepoužívejte rukojeti ani vzdálené odbrzdění, když je 

přístroj v nevyváženém stavu.

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Paralelogram vždy zamykejte:

• při přepravě mikroskopu
• při provádění změny vybavení
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VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění od padajících součástí!
	X Před operací se ujistěte, jestli jsou optické součásti 

a příslušenství dostatečně zajištěné a nemohou se 
pohybovat.

VÝSTRAHA

Nebezpečí infekce!
	X Chirurgický nástroj PROVEO 8 používejte vždy se 

sterilními ovládacími prvky a knoflíky.

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
	X Pracujte se systémem, jen když je veškeré vybavení ve 

správné poloze (všechny kryty jsou namontované, dveře 
uzavřené).

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
	X  Chirurgický mikroskop PROVEO 8 může být připojen 

pouze k uzemněné zásuvce (F42).

VÝSTRAHA

Motory se vrací do klidové polohy!
	X Před zapnutím mikroskopu se přesvědčte, jestli jsou 

dráhy jednotky XY a ostření prosty překážek.

VÝSTRAHA

Příliš intenzivní světlo může poškodit sítnici!
	X Dodržujte výstražné pokyny v kapitole "Bezpečnostní 

pokyny".

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění pacienta kvůli závadě motoru zvětšení!
Pokud dojde k závadě motoru zvětšení, můžete zvětšení 
nastavovat ručně pomocí otočného knoflíku.

VÝSTRAHA

Nebezpečí pro pacienta při pohybu teleskopického stativu 
CT42 směrem dolů!
	X Když je mikroskop nad pacientem, nepoužívejte pohyb 

nahoru a dolů.

POZOR

Poškození dotykového panelu!
	X Ovládejte dotykový panel pouze prsty. 

Nikdy nepoužívejte tvrdé, ostré či špičaté předměty 
vyrobené ze dřeva, kovu nebo plastu.
	X Nikdy nečistěte dotykový panel abrazivními čističi. Tyto 

látky mohou poškrábat povrch a způsobit jeho 
zmatnění.

POZOR

Chirurgický mikroskop se může bez varování pohnout!
	X  Pokud systémem nemanipulujete, vždy aktivujte nožní 

brzdu.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVEO 8 
následkem nekontrolovaného naklánění!
	X Držte rukojeť a pak uvolněte brzdu.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVEO 8 
během přepravy!
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je vysunutý.
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
	X Systém nepřemisťujte a neskladujte v místech o sklonu 

nad 10°.

POZOR

Poškození krytu stativu nebo ovládacího panelu řídicí 
jednotky!
Pokud je držák optiky přesunut do přepravní polohy nebo 
z přepravní polohy do pracovní polohy:
	X Zajistěte, aby byl zajištěn přepravní zámek.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu neřízeným 
nakloněním!
	X Před spuštěním funkce "All Brakes" uchopte pevně 

rukojeti.

POZOR

Nebezpečí poškození!
	X Před zvednutím držáku optiky se ujistěte, že se 

v prostoru nad paralelogramem nevyskytují překážky, 
aby nedošlo ke kolizi s operačními svítidly, stropem atd.
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POZOR

Nebezpečí infekce!
	X Kolem stativu musí zůstat dostatečný prostor, aby 

nedošlo ke kontaktu sterilní roušky s nesterilními díly.

POZOR

Nebezpečí přehřátí systému!
Po zakrytí přívodu vzduchu může dojít k řízenému vypnutí 
systému následkem přehřátí.
	X Zajistěte, aby mezi přívodem vzduchu a rouškou 

zůstával prostor.

POZOR

Poškození motoru zvětšování!
	X Nastavujte zvětšení ručně, jen když dojde k závadě 

motoru zvětšení.

POZOR

Nebezpečí pro pacienta kvůli změnám v uživatelských 
nastaveních!
	X Nikdy neměňte nastavení konfigurace ani needitujte 

seznam uživatelů za provozu.

POZOR

Nebezpečí zranění!
	X  Pokud používáte funkci Combination Mode spolu 

s příslušenstvím od jiných výrobců, které může zkrátit 
pracovní vzdálenost na méně než 140 mm (bezkontaktní 
širokoúhlé pozorovací systémy), věnujte zvláštní 
pozornost požadovaným bezpečným vzdálenostem, 
neboť ostření spolu s kombinačním režimem je 
poloautomatickou funkcí.

POZOR

Nebezpečí kolize! 
Chirurgický mikroskop může přijít do kolize s okolními díly, 
stropem nebo svítidly.
	X Před pohybem kyvného ramena zkontrolujte 

nebezpečnou oblast.
	X Stropním stativem pohybujte opatrně nahoru a sledujte 

strop a svítidla.
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3.5 Značky a štítky
3.5.1 Pojízdný stativ F42
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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
Typový štítek

MD Zdravotnický prostředek

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Předčíslí
b Systémové číslo výrobku 

Leica.
c Sériové číslo
d Přírůstkové číslo počínaje 1 

pro každou šarži
e JJ = rok (2 číslice)
f MM = měsíc (2 číslice)
g TT = den (2 číslice)
h Datum zahájení výroby

Výrobní štítek

3 Postupujte podle 
uživatelské příručky

4   
 

 
 

 

Štítek zemnění

  
 

 
 

 

5 Štítek MET

6 Štítek lehkého nebezpečí

7 Štítek hmotnosti systému

8  
 Školený personál

  
 

9 Ekvipotenciální spojení

10
 

Max. zatížení držáku 
optiky 

11

 

Otevřeno

12

 

Zavřeno

13 Štítek nebezpečí rozdrcení

14
 

Štítek hmotnosti 
monitoru

15 Štítek UDI

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

Identifikátor výroby (PI)
Sériové číslo
Datum výroby

Kód GS1 Data Matrix
Identifikátor prostředku (DI)
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Teleskopický stativ CT42

��

B

��
A

�� �
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��

�

� ��
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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

Typový štítek

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Předčíslí
b Systémové číslo výrobku Leica.
c Sériové číslo
d Přírůstkové číslo počínaje 1 pro 

každou šarži
e JJ = rok (2 číslice)
f MM = měsíc (2 číslice)
g TT = den (2 číslice)
h Datum zahájení výroby

Výrobní štítek

3 Postupujte podle 
uživatelské příručky

4   
 

 
 

 
 

Štítek zemnění

  
 

 
 

 

5 Štítek MET

6 Štítek INMETRO

7 Ekvipotenciální 
spojení

8
 

Max. zatížení držáku 
optiky 

9

 

Otevřeno

10

 

Zavřeno

11 Štítek nebezpečí 
rozdrcení

12
 

Štítek hmotnosti 
monitoru

13 Typový štítek SKF

14 Typový štítek 

15 Štítek UDI

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

Identifikátor výroby (PI)
Sériové číslo
Datum výroby

Kód GS1 Data Matrix
Identifikátor prostředku (DI)
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4 Konstrukce
4.1 Pojízdný stativ F42

1 Držák optiky PROVEO 8
2 Paralelogram 
3 Videomonitor (volitelně)
4 Řídicí jednotka s dotykovým panelem
5 Řídicí jednotky kamery a videa (volitelně)
6 Nožní brzda 
7 Základna
8 Svorky (např. napájecí, video)
9 Madlo
10 Rameno monitoru (volitelně)
11 Reproduktor

Díky otevřené struktuře nabízí PROVEO 8 dostatek prostoru 
k osazení kamerou a řídicími jednotkami videa.
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4.2 Teleskopický stativ CT42

1 Držák optiky PROVEO 8
2 Paralelogram 
3 Rameno monitoru (volitelně)
4 Videomonitor (volitelně)
5 Teleskopický stativ CT42
6 Vodorovné rameno
7 Dálkové ovládání teleskopu
8 Nahoru
9 Dolů

�

� �

�
�

�

�

�

��



PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / verze 03 15

Konstrukce

4.2.1 Skříňová řídicí jednotka CT42

�

�

�

�

��

�

1 Síťové napájení
2 Držák nožního spínače 
3 Řídicí jednotky videa a záznamového systému (volitelně)
4 Řídicí jednotka s dotykovým panelem
5 Bezdrátový nožní spínač
6 Nástěnná deska

7

8

7 Svorky (napájecí, video atp.)
8 Policová sada (volitelně)

4.3 Moduly držáků optiky 
PROVEO 8

4.3.1 PROVEO 8 s modulem IVC

• Držák optiky s integrovanou kamerou a invertory

4.3.2 PROVEO 8 s modulem IVC bez invertoru

• Držák optiky s integrovanou kamerou, bez integrovaných 
invertorů
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4.3.3 PROVEO 8 s modulem IVA

• Držák optiky s rozhraním C, bez integrovaných invertorů

5 Funkce
5.1 Vyvážení systému
Pokud je chirurgický mikroskop PROVEO 8 vyvážený, můžete 
držákem optiky pohybovat do jakékoli polohy, aniž by se převrátil 
nebo dal do pohybu. 
Po vyvážení je k jakýmkoliv pohybům během provozu nutná pouze 
malá síla.
Paralelogram vyvažuje pohyb nahoru a dolů.
Vyvážení paralelogramu viz kapitolu 7.7.1.

Vyvážení držáku optiky na pojízdném stativu F42
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Vyvažování držáku optiky na teleskopickém stativu CT42 5.2 Brzdy
Chirurgický mikroskop PROVEO 8 má 4 elektromagnetické brzdy, 
které zastaví pohyby stativu, stropního stativu a chirurgického 
mikroskopu:
Elektromagnetické brzdy lze uvolnit pomocí rukojeti nebo 
sesterského spínače.

5.2.1 Brzdy na pojízdném stativu F42

1

1 Otáčení věže 
2 Otáčení paralelogramu
3 Pohyb paralelogramu nahoru/dolů
4 Otáčení držáku mikroskopu
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5.2.2 Vybrané brzdy pojízdného stativu F42
Uživatel může pomocí funkce "vybrané brzdy" uvolnit libovolnou 
brzdu.

Tuto funkci může aktivovat pouze kvalifikovaná osoba.

1 Otáčení věže
2 Otáčení paralelogramu
3 Pohyb paralelogramu nahoru/dolů
4 Otáčení držáku mikroskopu

Nehýbejte se systémem bez uvolnění brzd.

5.2.3 Brzdy teleskopického stativu CT42

�

�
�

�

1 Otáčení vodorovného ramena 
2 Otáčení paralelogramu
3 Pohyb paralelogramu nahoru/dolů
4 Otáčení držáku mikroskopu
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5.2.4 Vybrané brzdy teleskopického stativu CT42
Uživatel může pomocí funkce "vybrané brzdy" uvolnit libovolnou 
brzdu.

Tuto funkci může aktivovat pouze kvalifikovaná osoba.

�

�

�

�

1 Otáčení vodorovného ramena
2 Otáčení paralelogramu
3 Pohyb paralelogramu nahoru/dolů
4 Otáčení držáku mikroskopu

5.3 Osvětlení
Osvětlení chirurgického mikroskopu PROVEO 8 sestává ze dvou 
modulů LED a nachází se v držáku optiky. 
V zařízení jsou dvě lampy, hlavní lampa a lampa pro osvětlení 
reflexu očního pozadí.

5.4 FusionOptics
Tato funkce nabízí zvětšení rozlišení a hloubku pole k vytvoření 
ideálního optického 3D obrazu.
FusionOptics pracuje se dvěma samostatnými trasami paprsků 
s různými informacemi: Levá trasa paprsku je optimalizovaná pro 
vysoké rozlišení, pravá trasa paprsku pro optimální hloubku pole.
Lidský mozek spojí tyto dva různé obrazy do jednoho optimálního 
prostorového obrazu.
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6 Ovládací prvky
6.1 Držák optiky PROVEO 8 včetně ostření, náklonu a XY s IVC

1718
19

1 Spojka XY 
2 Otočný knoflík pro změnu polohy asistenta 0°
3 Otočný knoflík "invertor"  

(nouzový provoz, s verzí podle kapitoly 4.3.1)
4 Jemné ostření pro integrovanou kameru
5 Otočný knoflík "zvětšení" (pouze nouzový provoz)
6 Otočný knoflík "štěrbinové osvětlení" (pouze nouzový provoz)
7 Štěrbina pro zasouvání filtru
8 Rukojeť
9 Otočný knoflík pro průměr osvětlení reflexu očního pozadí
10 Držák optiky PROVEO 8

11 Jemné ostření pro asistenta
12 Otočný knoflík "invertor" asistenta  

(nouzový provoz, s verzí podle kapitoly 4.3.1)
13 Asistent 0°
14 Panel chirurga
15 2× konektor CAN – pouze pro příslušenství Leica
16 Chladicí otvory
17 Objektiv
18 Upevňovací šrouby pro příslušenství
19 Konektor pro BIOM
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6.2 Držák optiky PROVEO 8 včetně ostření, náklonu a XY s IVA

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1 Spojka XY 
2 Otočný knoflík pro změnu polohy asistenta 0°
3 Jemné ostření pro externí kameru
4 Otočný knoflík "zvětšení" (pouze nouzový provoz)
5 Otočný knoflík "štěrbinové osvětlení" (pouze nouzový provoz)
6 Štěrbina pro zasouvání filtru
7 Rukojeť
8 Otočný knoflík pro průměr osvětlení reflexu očního pozadí
9 Držák optiky PROVEO 8
10 Jemné ostření pro asistenta

11 Asistent 0°
12 Panel chirurga
13 2× konektor CAN – pouze pro příslušenství Leica
14 Adaptér pro C montáž
15 Chladicí otvory
16 Objektiv
17 Upevňovací šrouby pro příslušenství
18 Konektor pro BIOM
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6.3 Panel chirurga

1 Panel chirurga
2 Infračervený přijímač dálkového ovládání (rekordér)
3 Dotykový panel

6.4 Vyvážení

1 Přepravní zámek (blokování paralelogramu) 
2 Vyvažovací knoflík

Vyvážení paralelogramu viz kapitolu 7.7.1.

6.5 Ovládací modul

1  Dotykový panel (grafické uživatelské rozhraní)

6.6 Stativ F42

6

7

1

2

5

4

3

1 Zásuvka ekvipotenciálního spojení 
Pro připojení mikroskopu PROVEO 8 k zařízení 
s ekvipotenciálním spojením. To je součástí instalace v budově 
zákazníka.  
Dodržujte požadavky normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Napájecí vstup
3 Tepelný magnetický jistič
4 Hlavní vypínač pro chirurgický mikroskop PROVEO 8
5 Indikátor výkonových LED
6 Držák dálkového ovládání
7 Držák sesterského spínače
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6.7 Svorky F42

LAN*  pro připojení k Dicom
Line In** pro externí hudební přehrávač / mobilní telefon
ADF 1/2 doplňkové funkce
XGA in 1*** pro připojení externího zdroje videa (pro volitelný 

DI C800)
OCT ext.***  pro připojení externích zařízení OCT
DVI Out pro připojení externího monitoru
DVI in*** externí vstup pro zavěšený monitor
FS pouze pro druhý bezdrátový nožní spínač (nožní 

spínač 2)
C-VIDEO out*** pro připojení externího monitoru
HD SDI out*** pro připojení externího monitoru
Uvolnění brzdy pouze pro sesterský spínač

* nesmí se používat při operačním zákroku
** viz níže uvedená výstraha
*** pouze pro připojení zdravotnického zařízení

VÝSTRAHA

Nebezpečí lidských chyb způsobených hlasitými rušivými 
zvuky během chirurgického zákroku!
	X  Nezapojujte/neodpojujte během chirurgického zákroku 

externí zařízení do vstupu "Line In". 
	X Před zapojením do vstupu "Line In" se přesvědčte, jestli 

je úroveň hlasitosti externího audiozařízení nastavena 
na nejmenší hodnotu.
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6.8 Svorky CT42 na skříňové řídicí 
jednotce

Skříňová řídicí jednotka CT42 se upevňuje na stěnu.

LAN*  pro připojení k Dicom
Line In není použito
ADF 1/2 doplňkové funkce
XGA in 1** pro připojení externího zdroje videa (pro volitelný 

DI C800)
CAN ext.**  pro připojení externích zařízení CAN
DVI Out pro připojení externího monitoru
DVI in** externí vstup pro zavěšený monitor
FS pouze pro druhý bezdrátový nožní spínač (nožní 

spínač 2)
C-VIDEO out** pro připojení externího monitoru
HD SDI out** pro připojení externího monitoru

* nesmí se používat při operačním zákroku
** pouze pro připojení zdravotnického zařízení

�

�

�

1 Síťový vypínač
2 Síťové pojistky
3 Zásuvka ekvipotenciálního spojení 

Pro připojení mikroskopu PROVEO 8 k zařízení 
s ekvipotenciálním spojením. To je součástí instalace v budově 
zákazníka.  
Dodržujte požadavky normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).
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6.9 Vodorovné rameno CT42

1 Držák sesterského spínače (lze jej nalepit na libovolné místo)
2 Vstup pro sesterský spínač
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6.10 Nožní spínač a rukojeti

Viz také návod k použití k nožnímu spínači, 14 funkcí.

6.10.1 Standardní uspořádání "Cataract"

V nabídce konfigurace můžete individuálně pro každého 
uživatele přiřadit nožní spínač a rukojeti.

Red Reflex+

Red Reflex−

Focus+

Magnification+

Main light+

Main light−

Focus−

Magnification−

All Lights On/Off

Rukojeti

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes

6.10.2 Standardní uspořádání "Retina"

V nabídce konfigurace můžete individuálně pro každého 
uživatele přiřadit nožní spínače a rukojeti.

Focus+

Magnification+

Focus−

VR Synchronized Focus− VR Synchronized Focus+

All Lights On/Off VR Mode On/Off

Magnification−

Rukojeti

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes
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6.10.3 Standardní uspořádání "OCT"

V nabídce konfigurace můžete individuálně pro každého 
uživatele přiřadit nožní spínače a rukojeti.

OCT Up

OCT Down

OCT Right

OCT Change Joystick State

OCT Next Procedure

OCT Z +

OCT Auto Locate

OCT Mode On/O�

OCT Left

OCT Save

OCT Scan

OCT Z −

OCT Live Mode/Stop

OCT Optimize Image

Rukojeti

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward

6.10.4 Standardní uspořádání "OCT VR"

V nabídce konfigurace můžete individuálně pro každého 
uživatele přiřadit nožní spínače a rukojeti.

OCT Up

OCT Down

OCT Right

OCT Change Joystick State

OCT Next Procedure

OCT Z +

OCT Auto Locate

OCT Mode On/O�

OCT Left

OCT Save

OCT Scan

OCT Z −

OCT Live Mode/Stop

OCT Optimize Image

Rukojeti

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward
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7 Příprava před zákrokem
7.1 Přeprava (F42)

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění:
• neřízený boční pohyb paralelogramu
• naklánění stativu
• chodidla v lehkých botách mohu být zachycena pod 

krytem základny
	X Při přepravě vždy manipulujte s chirurgickým 

mikroskopem PROVEO 8 v přepravní poloze. 
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je jednotka 

vysunutá. 
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze. 
	X Chirurgický mikroskop PROVEO 8 vždy tlačte, nikdy jej 

netahejte.

POZOR

Chirurgický mikroskop se může bez varování pohnout!
	X  Pokud systémem nemanipulujete, vždy aktivujte nožní 

brzdu.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVEO 8 
následkem nekontrolovaného naklánění!
	X Držte rukojeť a pak uvolněte brzdu.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVEO 8 
během přepravy!
	X Nikdy nepohybujte se stativem, když je vysunutý.
	X Nikdy nepřejíždějte přes kabely ležící na podlaze.
	X Systém nepřemisťujte a neskladujte v místech o sklonu 

nad 10°.

POZOR

Poškození krytu stativu nebo ovládacího panelu řídicí 
jednotky!
Pokud je držák optiky přesunut do přepravní polohy nebo 
z přepravní polohy do pracovní polohy:
	X Zajistěte, aby byl zajištěn přepravní zámek.

	X Zajistěte, aby mikroskop PROVEO 8 byl v přepravní poloze.

Pokud mikroskop PROVEO 8 není v přepravní poloze, 
postupujte podle kapitoly 8.6.

	X Sešlápnutím pedálu nožní brzdy vpravo (1) uvolněte kolečka.
	X Přesuňte mikroskop pomocí madla.
	X Sešlápnutím pedálu nožní brzdy vlevo (2) zajistěte kolečka.

1

2
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7.2 Instalace binokulárního nástavce

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Nikdy neměňte příslušenství ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Před výměnou příslušenství vždy zablokujte 

paralelogram (viz kapitolu 7.7.2). 
	X Po změně vybavení znovu proveďte vyvážení 

mikroskopu PROVEO 8. 
	X Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu. 
	X Před změnou vybavení v průběhu operace nejdříve 

otočte mikroskop mimo operační pole.

	X Zkontrolujte, zda je optické příslušenství čisté.
	X Uvolněte upínací šroub (1).
	X Vložte příslušenství do ostruhového prstence.
	X Utáhněte upínací šroub (1).

�

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění od padajících součástí!
	X Před operací se ujistěte, jestli jsou optické součásti 

a příslušenství dostatečně zajištěné a nemohou se 
pohybovat.

7.2.1 Montáž okulárů
	X Zkontrolujte, zda je optické příslušenství čisté.
	X Otáčejte rýhovanou maticí (1) okulárů na binokulárním nástavci 

až na doraz.

1
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7.3 Nastavení binokulárního nástavce 
okuláru

7.3.1 Nastavení mezioční vzdálenosti
	X Seřiďte mezioční vzdálenost na hodnotu 55 mm až 75 mm 

pomocí stupnice (1).
	X Pomocí seřizovacího kolečka (2) nastavte mezioční vzdálenost 

tak, abyste viděli kruhové obrazové pole.

1

2

7.3.2 Seřízení náklonu
	X Držte binokulární nástavce okuláru oběma rukama.
	X Nakloňte binokulární nástavec okuláru nahoru nebo dolů, 

abyste při sledování byli v pohodlné poloze.

7.4 Seřízení okuláru
7.4.1 Stanovení/nastavení dioptrické korekce 

uživatele
Dioptrická korekce může být plynule nastavena pro každý okulár 
v rozsahu od +5 do −5. Dioptrická korekce musí být nastavena 
přesně a samostatně pro obě oči. Pouze tímto způsobem bude 
zajištěno, že zaostření zůstane stabilní v celém rozsahu zvětšení = 
parfokální. Chirurgický mikroskop zajišťuje vysokou odolnost proti 
únavě, když jsou dioptrické korekce nastaveny správně pro obě oči.

Parfokálně seřízený mikroskop zajišťuje, že zorné pole 
asistenta a obraz na monitoru vždy zůstanou ostré bez 
ohledu na zvolené zvětšení.

	X Zvolte minimální zvětšení.
	X Pod čočky v pracovní vzdálenosti vložte plochý testovací 

předmět s ostrými obrysy.
	X Zaostřete mikroskop.
	X Nastavte maximální zvětšení.
	X Zaostřete mikroskop.
	X Nastavte minimální zvětšení.

	X Nedívejte se do okulárů a nastavte dioptrickou korekci na obou 
očích na hodnotu +5 dioptrií.
	X Pomalu otáčejte okuláry k hodnotě −5 pro každé oko jednotlivě, 

až se zobrazí ostré obrysy testovacího předmětu.
	X Zvolte nejvyšší zvětšení a zkontrolujte ostrost.
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7.4.2 Seřízení oční vzdálenosti

	X Otočte očnice nahoru nebo dolů do požadované vzdálenosti.

7.4.3 Kontrola parfokálnosti
	X Pod objektiv v pracovní vzdálenosti vložte plochý testovací 

předmět s ostrými obrysy.
	X Přibližte na největší zvětšení.
	X Zaostřete na testovací objekt.
	X Zoomujte v celém rozsahu zvětšení a sledujte testovací 

předmět.

Obraz musí zůstat ostrý v celém rozsahu zvětšení. Pokud 
tomu tak není, zkontrolujte nastavení dioptrické korekce 
okulárů.

7.5 Změna asistenta 0° do jiné polohy
Asistent 0° lze polohovat na levou nebo pravou stranu.
	X Odjistěte knoflík (1).

Nadzvedne se horní část (2).

	X Změňte polohu asistenta 0° (3).

	X Po dosažení požadované polohy zatlačte horní část dolů a opět 
zajistěte knoflíkem (1).
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7.6 Výměna kamery
7.6.1 Integrovaný videoadaptér (IVA)
	X Zasuňte kameru (1) do rozhraní C-držáku optiky.

�

	X Utáhněte inbusový šroub (2).

�

	X Připojte předmontovaný kabel kamery ke kameře (1).

7.6.2 Laserový filtr pro IVC
	X Odjistěte knoflík (1).

Nadzvedne se horní část (2).

	X Odstraňte náhražku laserového filtru (3).

�
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	X Laserový filtr IVC (4) vložte do otvoru na laserový filtr na držáku 
optiky.

�

7.6.3 Štěrbina pro barevné a speciální filtry
Nachází se zde štěrbina pro pouzdro držáku optiky, do kterého lze 
vkládat skla filtrů.
	X Sundejte kryt (1).

Nachází se zde dvě štěrbiny pro filtry.
• Levá štěrbina filtru: filtr teploty barvy pro hlavní LED
• Pravá štěrbina filtru: speciální filtry nebo membrány

Rovina filtru je ostře zobrazena ve stejné rovině jako předmět.
Je vestavěný ochranný filtr GG420 UV. Navíc jsou dostupné filtry 
"ochranný filtr GG475 UV" a "ochranný filtr 5×".
	X Sejměte kryt filtru.
	X Zatlačte sklo filtru dovnitř, lehce jej nakloňte nahoru, až 

zapadne.

7.7 Vyvážení a zamknutí 
paralelogramu

7.7.1 Vyvážení paralelogramu

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Nikdy neměňte příslušenství ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Po změně vybavení vždy vyvažte mikroskop na 

paralelogramu.

	X Uvolněte paralelogram (viz kapitolu 7.7.3).
	X Uchopte mikroskop za rukojeti.
	X Otáčením jedné rukojeti uvolněte brzdy (All Brakes).
	X Zkontrolujte, jestli mikroskop ujíždí nahoru nebo dolů.

Mikroskop ujíždí dolů:
	X Otočte vyvažovacím knoflíkem (2) doprava.

Mikroskop ujíždí nahoru:
	X Otočte vyvažovacím knoflíkem (2) doleva.

7.7.2 Zamknutí paralelogramu

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Paralelogram vždy zamykejte:

• při přepravě mikroskopu
• při provádění změny vybavení

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu neřízeným 
nakloněním!
	X Před spuštěním funkce "All Brakes"  

uchopte pevně rukojeti.
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	X Vytáhněte přepravní zámek (1) a nastavte jej do horizontální 
polohy.

	X Otáčením jedné nebo obou rukojetí uvolněte brzdy  
(All Brakes).
	X Pohněte paralelogramem nahoru a dolů, až přepravní zámek 

zaskočí.
Nyní je paralelogram uzamknutý.

7.7.3 Uvolnění paralelogramu

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu neřízeným 
nakloněním!
	X Před spuštěním funkce "All Brakes"  

uchopte pevně rukojeti.

	X Otáčením jedné rukojeti uvolněte brzdy (All Brakes).
	X Současně vytáhněte přepravní zámek (1) a nastavte jej do 

vertikální polohy.

Nyní je paralelogram odemknutý.

Je-li třeba, upravte vyvážení paralelogramu.

7.7.4 Uvolnění brzd

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Pokud je třeba v průběhu operace změnit nastavení, 

nejdříve otočte mikroskop mimo operační pole.
	X Pokud je třeba změnit vybavení mikroskopu, učiňte tak 

před operací.
	X  Před změnou vybavení vždy zablokujte paralelogram.
	X Nepoužívejte rukojeti ani vzdálené odbrzdění, když je 

přístroj v nevyváženém stavu.

Vpřed

Vzad

Brzdy, pokud nejsou individuálně konfigurovány pro aktuálního 
uživatele, se uvolňují otáčením rukojeti následovně:
	X Otočte vzad a podržte: Zvolené brzdy se uvolní.
	X Otočte vpřed a podržte: Všechny brzdy se uvolní.

Rukojeti lze individuálně přiřadit v nabídce "User Settings" 
až 4 funkcím pro každého uživatele. Funkce  
"All Brakes" musí být zvolena alespoň jednou.
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7.8 Polohování na operačním stole
7.8.1 Pojízdný stativ F42

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu chirurgického mikroskopu 
směrem dolů!
	X Před zahájením provozu proveďte veškeré přípravné 

práce a seřízení stativu. 
	X Nikdy neměňte příslušenství ani se nesnažte vyvážit 

mikroskop, pokud se nachází nad operačním polem.
	X Před výměnou příslušenství vždy zablokujte 

paralelogram (viz kapitolu 7.7.2). 
	X Po změně vybavení znovu proveďte vyvážení 

mikroskopu PROVEO 8. 
	X Neuvolňujte brzdy, když je přístroj v nevyváženém 

stavu. 
	X Před změnou vybavení v průběhu operace nejdříve 

otočte mikroskop mimo operační pole.

POZOR

Nebezpečí poškození!
	X Před zvednutím držáku optiky se ujistěte, že se 

v prostoru nad paralelogramem nevyskytují překážky, 
aby nedošlo ke kolizi s operačními svítidly, stropem atd.

	X Pomocí madla opatrně zatlačte chirurgický mikroskop 
k operačnímu stolu a podle potřeby jej polohujte.

• Všechny polohy lze také realizovat zrcadlově.
• Přístroj musí být polohován tak, aby byl rozsah jeho 

pohybů dostatečně velký pro předpokládané úkony.

	X Sešlápnutím pedálu nožní brzdy vlevo (2) zajistěte kolečka.

1

2

	X Nožní spínač umístěte pod operační stůl.
	X Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
	X Připojte ekvipotenciální přípojku ke stativu.
	X Spusťte systém.
	X Uvolněte brzdy (viz kapitolu 7.7.4) a přemístěte systém do 

požadované polohy (viz obrázek dole). 
Maximální roztažení kyvného ramena je v úhlu 135°.

max. úhel 
135°
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7.8.2 Teleskopický stativ CT42 

Teleskopický stativ CT42

AS N

A

S

1

1 Skříňová řídicí jednotka CT42
A Asistent
AS Asistent chirurga
S Chirurg
N Sestra

VÝSTRAHA

Nebezpečí pro pacienta při pohybu teleskopického stativu 
CT42 směrem dolů!
	X Když je mikroskop nad pacientem, nepoužívejte pohyb 

nahoru a dolů.

Zvedání a spouštění teleskopického stativu CT42

Teleskopický stativ CT42 lze elektricky zvedat a spouštět. Tyto 
funkce lze ovládat pomocí tlačítek dálkového ovladače.

Přesuňte teleskopické rameno do požadované výšky:
• Tlačítko "nahoru" (1): Zvedá teleskopické rameno.
• Tlačítko "dolů" (2): Spouští teleskopické rameno. 

��

V případě trvalého zatížení nelze teleskop provozovat déle 
než 1 minutu v 10minutových intervalech. Po 2 minutách 
nepřerušovaného používání vypne vestavěný teplotní spínač 
motor teleskopického stativu Leica CT42.

Chcete-li vyzkoušet funkci nouzového zastavení, pohybujte 
stativem dolů a současně stiskněte tlačítka dolů a nahoru, 
tím se pohyb zastaví.

Klidová poloha teleskopického stativu CT42

POZOR

Nebezpečí kolize! 
Chirurgický mikroskop může přijít do kolize s okolními díly, 
stropem nebo svítidly.
	X Před pohybem kyvného ramena zkontrolujte 

nebezpečnou oblast.
	X Stropním stativem pohybujte opatrně nahoru a sledujte 

strop a svítidla.

	X Otočte mikroskop stranou.
	X Odstraňte sterilní části.
	X Zamkněte kyvné rameno.
	X Vypněte napájení kyvného ramena.
	X Stisknutím tlačítka "nahoru" na dálkovém ovladači zvedněte 

stativ.
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7.9 Upevnění sterilních ovládacích 
prvků a roušky

VÝSTRAHA

Nebezpečí infekce!
	X Chirurgický nástroj PROVEO 8 používejte vždy se 

sterilními ovládacími prvky a knoflíky.

7.9.1 Kryty otočných knoflíků

Používejte kryty, i když máte jednorázové sterilní roušky. 
Ovládací prvky se budou lépe brát do ruky.

	X Nasaďte parou sterilizovatelné kryty na knoflíky zvětšení, 
pracovní vzdálenosti a ručního přeběhu osvětlení reflexu očního 
pozadí.

	X Nasaďte parou sterilizovatelné kryty na příslušenství (pokud je 
k dispozici).

7.9.2 Sterilní rouška pro držák optiky

• Používejte pouze testované sterilní roušky uvedené 
v kapitole Příslušenství.

• Používejte roušku pouze v označené části (viz obrázek 
níže). 

POZOR

Nebezpečí infekce!
	X Kolem stativu musí zůstat dostatečný prostor, aby 

nedošlo ke kontaktu sterilní roušky s nesterilními díly.

	X Na rukojeti aktivujte funkci "All Brakes" a vysuňte paralelogram.

Maximální roztažení kyvného ramena je v úhlu 135°. 

	X Nasaďte si sterilní rukavice.
	X  Připojte všechny sterilní ovládací prvky.
	X Opatrně rozbalte sterilní roušku a nasaďte ji na chirurgický 

mikroskop PROVEO 8 až na paralelogram.
	X Upněte na objektiv ochranné sklo (volitelně).
	X Neutahujte silně roušku dodanými páskami. Přístroj se musí 

pohybovat lehce.
	X Zkontrolujte lehkost pohybu přístroje.

• Dodržujte pokyny uvedené výrobcem sterilní roušky.
• Roušku používejte vždy s ochranným sklem.
• Nenatahujte roušku dále než do polohy (1).

Pojízdný stativ F42

�
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Příprava před zákrokem

Teleskopický stativ CT42

�

POZOR

Nebezpečí přehřátí systému!
Po zakrytí přívodu vzduchu (1) může dojít k řízenému 
vypnutí systému následkem přehřátí.
	X Zajistěte, aby mezi přívodem vzduchu (1) a rouškou 

zůstával prostor.

7.10 Kontrola funkce
Před operací proveďte kontrolu podle seznamu (viz kapitolu 
17.1).
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8 Obsluha
8.1 Zapnutí mikroskopu

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
	X Pracujte se systémem, jen když je veškeré vybavení ve 

správné poloze (všechny kryty jsou namontované, dveře 
uzavřené).

VÝSTRAHA

Motory se vrací do klidové polohy!
	X Před zapnutím mikroskopu se přesvědčte, jestli jsou 

dráhy jednotky XY a ostření prosty překážek.

Když je vestavěn modul Enfocus, počkejte 1–2 minuty na 
dokončení spuštění systému mikroskopu, a dokud nebude 
připraven, mikroskopu se nedotýkejte.

Abyste se vyhnuli poruchám, vždy dbejte na správné 
spouštění a vypínání mikroskopu, zejména pokud je 
připojen OCT.

8.1.1 Pojízdný stativ F42

VÝSTRAHA

Nebezpečí život ohrožujícího úrazu elektrickým proudem!
	X Chirurgický mikroskop PROVEO 8 může být připojen 

pouze k uzemněné zásuvce (F42).

	X Vypínačem (1) na stativu zapněte mikroskop.
Systém zahájí inicializační postup.

1
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8.1.2 Teleskopický stativ CT42

Pevnou instalaci řídicí jednotky PROVEO 8 musí provádět 
oficiálně schválený elektrotechnik.

	X Zapněte mikroskop vypínačem (1) na skříňové řídicí jednotce (2).
Systém zahájí inicializační postup.

�

�

Kontrola základních funkcí systému:
• Kontrola hlavního osvětlení a osvětlení reflexu očního 

pozadí.
• Kontrola funkcí nožního spínače.
• Kontrola otočných rukojetí.
• Kontrola spolehlivé funkce brzd.

Na řídicí jednotce se objeví hlavní zobrazení.

8.2 Panel chirurga
Na panelu chirurga se objeví následující zobrazení:

Retina
Protect

Ikony mají následující význam (pouze pro informaci):

1 Stav jednotky XY
2 Stav OCT
3 Stav invertoru
4 Režim IOL / ochrana sítnice
5 Stav rekordéru
6 Stav režimu VR
7 Hodnota hlavního osvětlení
8 Hodnota osvětlení reflexu očního pozadí
9 Hodnota zvětšení

Tlačítka s dotykovou funkcí:
10  Seřízení náklonu
11 Nulovací tlačítko ostření (čára ukazuje rovinu zaostření)
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8.3 Polohování držáku optiky 
8.3.1 Původní poloha

	X Uchopte držák optiky (1) za obě rukojeti.
	X Otáčením jedné rukojeti uvolněte brzdy (All Brakes).
	X Polohujte držák optiky a uvolněte rukojeť.

Také viz kapitolu 7.7.4.

POZOR

Nebezpečí poškození chirurgického mikroskopu PROVEO 8 
následkem nekontrolovaného pohybu!
	X Držte rukojeť a pak uvolněte brzdu.

8.3.2 Jemné nastavení polohy
	X Polohujte držák optiky pohonem XY pomocí joysticku (1) na 

nožním spínači.

Vraťte se do střední polohy stisknutím tlačítka 
"nulování" (2) nebo tlačítka "nulování" na řídicí jednotce.

V zobrazení "Speed" můžete měnit rychlost motorů pohonu 
XY.
Tuto hodnotu lze uložit individuálně pro každého uživatele.

8.3.3 Seřízení náklonu
	X Stisknutím tlačítka náklonu + nebo − na panelu chirurga 

seřiďte náklon do požadovaného směru a podržte je (viz 
kapitolu 8.2).

Mikroskop se nakloní do požadovaného směru.
Mikroskop lze naklonit 15° vpřed a 105° vzad.
Stisknutím tlačítka "nulování" na řídicí jednotce se mikroskop vrátí 
do výchozí polohy (0°).
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8.4 Seřízení držáku optiky
8.4.1 Seřízení svítivosti

VÝSTRAHA

Příliš intenzivní světlo může poškodit sítnici!
	X Dodržujte výstražné pokyny v kapitole "Bezpečnostní 

pokyny".

Osvětlení hlavního svítidla a svítidla reflexu očního pozadí můžete 
zesílit či zeslabit na dotykovém panelu, nožním spínači nebo 
rukojeti.

Na dotykovém monitoru v zobrazení s nabídkou "Main"

	X Stisknutím tlačítka  nebo  ve sloupci seřiďte jas hlavního 
svítidla a svítidla reflexu očního pozadí.  

– nebo –
	X Stiskněte sloupec nastavení jasu.

Změní se jas aktivního osvětlení.

• Klepnutím na tlačítko  nebo  se změní hodnota 
jasu o 1 úroveň. Přidržením prstu na tlačítku se bude jas 
měnit po 5 úrovních.

• Výchozí nastavení lze uložit individuálně pro každého 
uživatele (viz kapitolu 9.3.2).

Na nožním spínači / rukojeti

V závislosti na přiřazení (viz kapitoly 9.3.4 a 9.3.5) můžete zvýšit 
a snížit jas osvětlení pomocí dvou přiřazených tlačítek na nožním 
spínači / rukojeti.

8.4.2 Přiřazení průměru osvětlení reflexu očního 
pozadí

Průměr osvětlení reflexu očního pozadí můžete měnit pomocí 
otočného knoflíku (1) nebo nožního spínače / rukojeti.
	X Otáčejte otočným knoflíkem (1) a nastavte požadovaný průměr 

osvětlení reflexu očního pozadí.

�

8.4.3 Doba osvitu
Další informace viz Fototoxické poškození sítnice během operace 
oka na straně 5.

8.4.4 Ochrana sítnice
Uživatel může během operace aktivovat ochranu sítnice pomocí 
nožního spínače nebo dotykového panelu řídicí jednotky. Když je 
aktivována ochrana sítnice, sníží se intenzita hlavního svítidla na 
10 % a osvětlení reflexu očního pozadí se sníží na 20 %. Uživatel 
může stále nastavit intenzitu světla pod prahovou hodnotou. Když 
uživatel deaktivuje funkci ochrany sítnice, intenzita světla se vrátí 
na předchozí intenzitu.
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8.4.5 Nastavení zvětšení (přiblížení)
Zvětšení můžete nastavit pomocí nožního spínače / rukojeti nebo ve 
sloupci nastavení "Magnification" v zobrazení nabídky "Main" řídicí 
jednotky.

Na dotykovém monitoru v zobrazení s nabídkou "Main"

	X Stisknutím tlačítka  nebo  příslušného sloupce seřiďte 
zvětšení.

– nebo –
	X Stiskněte přímo sloupec nastavení zvětšení.

Zvětšení se změní.

• Klepnutím na tlačítko  nebo  se změní hodnota 
zvětšení o 1 úroveň. Přidržením prstu na tlačítku se 
bude jas měnit po 5 úrovních.

• Rychlost změny zvětšení můžete nastavit v nabídce 
"Speed".

• Tyto hodnoty lze uložit individuálně pro každého 
uživatele (viz kapitolu 9.3.3).

Ruční nastavení zvětšení (přiblížení)

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění pacienta kvůli závadě motoru zvětšení!
Pokud dojde k závadě motoru zvětšení, můžete zvětšení 
nastavovat ručně pomocí otočného knoflíku (1).

POZOR

Poškození motoru zvětšování!
	X Nastavujte zvětšení ručně, jen když dojde k závadě 

motoru zvětšení.

�

	X Stiskněte otočný knoflík (1).
	X Otáčením knoflíku nastavte požadované zvětšení. 

8.4.6 Ostření

• V případě selhání motoru ostření zaostřete ručně 
uvolněním brzd.

• Uchopte držák optiky (viz kapitolu 8.3.1).

Mikroskop můžete zaostřit pomocí tlačítek ostření na nožním 
spínači.

• Rychlost, jakou se motor ostření pohybuje, můžete 
seřídit v nabídce "Speed" (viz kapitolu 9.3.3).

• Stisknutím tlačítka "Reset Focus" na dotykovém panelu 
nebo na panelu chirurga můžete vrátit motor ostření do 
střední polohy.
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8.5 Integrované štěrbinové osvětlení
Štěrbinové osvětlení můžete rozšířit či zúžit pomocí nožního spínače 
nebo knoflíku rukojeti.
Šířku štěrbinového osvětlení lze měnit spojitě od 2 mm do 6 mm 
a pomocí nožního spínače jím pohybovat doleva nebo doprava.

�

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění pacienta kvůli závadě integrovaného 
štěrbinového osvětlení!
V případě selhání motoru integrovaného štěrbinového 
osvětlení je možné štěrbinové osvětlení aktivovat/
deaktivovat pomocí otočného knoflíku (2).

8.6 Přepravní poloha (F42)

POZOR

Poškození krytu stativu nebo ovládacího panelu řídicí 
jednotky!
Pokud je držák optiky přesunut do přepravní polohy nebo 
z přepravní polohy do pracovní polohy:
	X Zajistěte, aby byl zajištěn přepravní zámek.

	X Zamknutí paralelogramu (viz kapitolu 7.7.2).
	X Odpojte veškerá úložná zařízení od dokumentačního/

záznamového systému.
	X Stiskněte tlačítko "All Brakes" nebo sesterský spínač a nastavte 

PROVEO 8 do přepravní polohy.

UPOZORNĚNÍ
	X Ujistěte se, jestli není videomonitor v kolizi s paralelogramem 

stativu.
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8.7 Vypnutí chirurgického 
mikroskopu

UPOZORNĚNÍ

Když je vestavěn modul Enfocus, počkejte 1–2 minuty na úplné 
vypnutí systému a neodpojujte před úplným vypnutím systému 
napájecí kabel.

	X Přesuňte chirurgický mikroskop do přepravní polohy (F42).
	X Pokud je používán, podle pokynů výrobce vypněte záznamový 

systém TrueVision.
	X Vypněte systém pomocí vypínače chirurgického mikroskopu na 

síťovém vypínači (viz část 8.1).
	X Odpojte a zabezpečte napájecí kabel (F42).
	X Nožní spínač ukládejte na stativ (F42) nebo pod skříňovou 

jednotku (CT42).

9 Funkce dotykového panelu 
řídicí jednotky

POZOR

Poškození dotykového panelu!
	X Ovládejte dotykový panel pouze prsty. 

Nikdy nepoužívejte tvrdé, ostré či špičaté předměty 
vyrobené ze dřeva, kovu nebo plastu.
	X Nikdy nečistěte dotykový panel abrazivními čističi. Tyto 

látky mohou poškrábat povrch a způsobit jeho 
zmatnění.

9.1 Struktura nabídky
1

2

3

4

1 Řádek s rychlým přístupem do zobrazení "Main", "Speed", 
"Menu", "DIC" a "Recording"

2 Stavový řádek
3 Rozsah zobrazení
4 Dynamická lišta s tlačítky

V operačním režimu je ve stavovém řádku zobrazen aktuální 
uživatel a stále je zde uvedena aktuální poloha v nabídce.
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1 2 3 4 5 6 7

Řádek rychlého přístupu se objevuje v horní části všech zobrazení 
a umožňuje kdykoli přístup do následujících nabídek.
1 Hlavní nabídka
2 Nabídka rychlosti (viz kapitolu 9.3.3)
3 Nabídka (viz kapitolu 9.3)
4 Nabídka DIC
5 Výstražná hlášení
6 Změnit zobrazení monitoru (aktivuje se při povolení OCT 

v seznamu příslušenství)
7 Probíhá nahrávání zobrazení (bliká zeleně), neprobíhá 

nahrávání (žádná barva)

9.2 Volba uživatelů
V zobrazeních "Main" a "Speed" jsou v dynamické liště s tlačítky 
stále zobrazena tři tlačítka "Presets", "User List" a "Show Settings".

9.2.1 Předvolby
Seznam standardních uživatelů přednastavených společností Leica 
pro nejběžnější typy operací najdete v záložce "Presets".

	X Klepněte na jednoho ze standardních uživatelů a pak klepněte 
na "Select".
Chirurgický mikroskop PROVEO 8 je připraven k použití.

• Podle potřeby můžete upravit a uložit nastavení 
výchozích uživatelů (viz kapitolu 9.3.13).

• Kdykoliv můžete klepnout na tlačítko "Show Settings" 
a podívat se na přehled nastavení aktuálního uživatele.
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9.2.2 Seznam uživatelů
Tlačítko "User List" otevře dvoustránkový seznam uživatelů, ve 
kterém můžete vybírat až z 30 uživatelů a ukládat jejich nastavení.

Přepínat mezi zobrazeními můžete klepnutím na tlačítko "1–15" 
nebo "16–30".
	X Zvolte uživatele.

Zobrazí se tlačítko "Select".
	X Klepněte na tlačítko "Select".

Uživatelská nastavení jsou načtená.

• Když je seznam uživatelů otevřený, může být kdykoliv 
editován.

• Před každou operací se ujistěte, že jste zvolili 
požadovaného uživatele, a seznamte se s přiřazením 
rukojetí a volitelným nožním spínačem (pokud ho 
používáte).

Uživatelská nastavení lze chránit pomocí hesla. Změna uživatelských 
nastavení viz kapitolu 9.3.

9.2.3 Zobrazit nastavení
	X Klepněte na tlačítko "Show Settings" v dynamické liště s tlačítky 

a podívejte se na přehled nastavení aktuálního uživatele.

9.3 Nabídka – Uživatelská nastavení
V této nabídce můžete konfigurovat uživatelská nastavení.

	X Klepněte na tlačítko "Menu" a zvolte "User settings".

Objeví se následující zobrazení:



48 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / verze 03

Funkce dotykového panelu řídicí jednotky

"Load" Načte se nastavení stávajícího uživatele ze 
seznamu uživatelů a lze jej upravit.

"Create New User" Otevře se nový uživatel s "prázdnými" 
nastaveními.

"New (Preset)" Otevře se zobrazení "Preset", ve kterém můžete 
zvolit standardního uživatele a vytvořit nového 
uživatele s předvolenými nastaveními a načíst 
nebo upravit uživatelská nastavení.

"Edit User List" Umožňuje přejmenovat, přesunout nebo smazat 
uživatele.

• Můžete přidat uživatele z operační nabídky. 
• Pokud chcete zachovat aktuální nastavení, můžete je 

uložit klepnutím na tlačítko "Save" (které se zobrazí, 
jakmile se změní základní nastavení aktuálních 
uživatelů). Buď pro aktuálního uživatele ("Save"), nebo 
pod novým uživatelským jménem ("Save as New").

Editace seznamu uživatelů

V seznamu uživatelů jsou v závislosti na situaci k dispozici různé 
funkce.

	X Zvolte uživatele.
Dostupné funkce jsou zobrazené na dynamické liště s tlačítky:

"Cancel" Zrušit akci. 
"Move" Přesune vybraného uživatele na jiné místo 

podle své volby.
"Delete" Smaže vybraného uživatele. 
"Rename" Přejmenuje stávajícího uživatele.  

Uživatelská nastavení se nezměnila.
"Change password" Provede se změna hesla.

POZOR

Nebezpečí pro pacienta kvůli změnám v uživatelských 
nastaveních!
	X Nikdy neměňte nastavení konfigurace ani needitujte 

seznam uživatelů za provozu.

9.3.1 Ochrana uživatelského nastavení
Aby se předešlo neoprávněným nebo náhodným změnám 
uživatelského nastavení, lze nastavení jednotlivých uživatelů chránit 
heslem/PIN. Tím se zachovají shodné pracovní parametry při 
každém načtení chráněných uživatelských nastavení. Změny lze 
provádět během použití, ty se však neuloží jinak než pomocí "Saved 
as current" nebo "Saved as new" se zadáním správného hesla/PIN. 
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Ukládání a ochrana uživatelských nastavení se provádí dvěma 
způsoby:
Jako aktuální uživatelské nastavení
Budete vyzváni k zadání hesla/PIN.
	X Pokud bylo nastaveno heslo/PIN, uložte změny uživatelských 

nastavení se zadáním správného hesla/PIN.
Pokud bude heslo nesprávné, systém se vrátí zpět do "Start values 
main".
	X Zvolte "Save as current" a zadejte znovu heslo/PIN.

Pokud nebylo heslo/PIN nastaveno, můžete heslo/PIN nastavit 
(4–10 znaků). 
	X Stisknutím "OK" proveďte opětovné zadání a potvrzení. 

Pokud opětovně zadané heslo/PIN neodpovídá, je třeba postup 
zadání / opakovaného zadání zopakovat.
Pokud by nemělo být zadáno žádné heslo/PIN, můžete tento postup 
ukončit stisknutím "Skip" nebo před opětovným zadáním pomocí 
"Cancel".

Jako nové uživatelské nastavení
Po zadání názvu uživatelského nastavení se zobrazí hlášení a výzva 
k zadání hesla/PIN. Pokud by měla být nastavení chráněna:
	X Zadejte heslo/PIN (4–10 znaků) a stisknutím "OK" přejděte 

k opakovanému zadání a potvrzení. Znaky hesla mohou tvořit 
písmena, číslice nebo speciální znaky.

Pokud by nemělo být zadáno žádné heslo/PIN, můžete tento postup 
ukončit stisknutím "Skip" nebo před opětovným zadáním pomocí 
"Cancel".
Pokud opětovně zadané heslo/PIN neodpovídá, je třeba postup 
zadání / opakovaného zadání zopakovat.

Uživatel může heslo rovněž vynulovat stisknutím tlačítka "Change 
Password" a zadáním nového hesla.
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Ochrana uživatelského nastavení pomocí hesla/PIN je indikována 
pomocí "(locked)" vpravo za názvem uživatelského nastavení na 
hlavní stránce GUI nebo ikonou zámku před názvem uživatelského 
nastavení na stránce Select User.

9.3.2 Nastavení výchozích hodnot v zobrazení 
"Main"

Pro vybraného uživatele můžete v tomto zobrazení nastavit výchozí 
hodnoty hlavního svítidla, svítidla reflexu očního pozadí a zvětšení.

	X Klepnutím na tlačítko  nebo  se hodnota změní o 1. 
Přidržením prstu na tlačítku se hodnota změní o 5.
	X Požadovanou hodnotu můžete nastavit přímo klepnutím na 

sloupce.

9.3.3 Nastavení výchozích hodnot v zobrazení 
"Speed"

Pro vybraného uživatele můžete v tomto zobrazení nastavit výchozí 
hodnoty rychlosti změny zvětšení, ohniska, motorů XY a štěrbinové 
lampy.

	X Klepnutím na tlačítko  nebo  se hodnota změní o 1. 
Přidržením prstu na tlačítku se hodnota změní o 5.
	X Požadovanou hodnotu můžete nastavit přímo klepnutím na 

sloupce.
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Fast Slitlamp Když je aktivováno, pohybuje se štěrbinová 
lampa velkou rychlostí.

Focus Linked to Zoom Když je aktivováno, závisí rychlost ostření 
na zvětšení: 
• malé zvětšení – rychlé ostření 
• velké zvětšení – pomalé ostření

XY Linked to Zoom Když je aktivováno, závisí rychlost XY na 
zvětšení: 
• malé zvětšení – velká rychlost XY 
• velké zvětšení – malá rychlost XY

9.3.4 Přiřazení nožního spínače  
(Footswitch 1 a Footswitch 2)

Zde může uživatel konfigurovat individuální nastavení pro nožní 
spínač.

Vestavěný bezdrátový přijímač nožního spínače je 
Footswitch 1, vložený volitelný spínač je Footswitch 2.

	X Nejprve zvolte funkce nožního spínače 14 nebo 12.
	X Klepnutím na levou nebo pravou šipku   zvolte Normal 

Mode, VR Mode, IOL Mode, OCT Mode nebo OCT VR Mode.
	X Klepněte na tlačítko "Cataract", "Retina", "IOL" nebo "OCT".

Zvolenému nožnímu spínači jsou přiřazena výchozí nastavení.
	X Tato nastavení můžete upravit podle potřeby. 

Klepnutím na tlačítko "Clear All" smažete přiřazení všech 
tlačítek.

Konfigurace jednotlivých tlačítek
	X V levém výběrovém poli zvolte skupinu s požadovanými 

funkcemi.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.
	X Zvolte požadovanou funkci.
	X Klepněte na titulek požadovaného tlačítka a přiřaďte mu 

zvolenou funkci. 

Přehled funkčních skupin

Dostupná konfigurace je rozdělena do následujících funkčních 
skupin:

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 −
• Red Reflex Diameter +
• Red Reflex Diameter −
• Slitlamp In/Out
• Retina Protection On/OFF
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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 Stav funkce můžete změnit pomocí funkce "Toggle" (např. 
zapnout/vypnout nebo další). Funkce "Pulse" plynule mění stav 
(například zvyšuje jas).
	X Pokud chcete smazat přiřazení, zvolte prvek "No Function" (je 

k dispozici ve všech funkčních skupinách) a přiřaďte ho 
požadovanému tlačítku.
	X Pokud vytváříte pouze jednu konfiguraci nožního spínače pro 

jednoho uživatele, doporučujeme provést duplikaci do druhého 
vstupu nožního spínače stisknutím tlačítka "Duplicate".  
Tím je zajištěno, že funkce nožního spínače budou fungovat 
stejným způsobem bez ohledu na to, ke kterému vstupu je 
připojíte.
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9.3.5 Přiřazení rukojeti
Rukojeti můžete podle svého výběru přiřadit až tři funkce. Čtvrtou 
funkcí musí být vždy "All Brakes".
Tuto funkci však můžete přiřadit libovolné jiné pozici.

	X V pravém poli zvolte rukojeť. 
	X  Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.
	X  V levém výběrovém poli zvolte skupinu s požadovanými 

funkcemi, která obsahuje požadovanou funkci. 
 Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 
dozadu.
	X Zvolte požadovanou funkci.

 Klepněte na titulek požadovaného tlačítka a přiřaďte mu zvolenou 
funkci.

Přehled funkčních skupin

Dostupná konfigurace je rozdělena do následujících funkčních 
skupin:

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
• HDMI Toggle (assistant)
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• 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 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 Forward
• OCT First Frame
• OCT Last Frame
• OCT Next Procedure
• OCT Previous Scan
• OCT Toggle Image Lock
• OCT Toggle Image Contrast

9.3.6 Combination Mode
V kombinačním režimu můžete vytvořit pro každého uživatele 
individuální postup. Následující parametry můžete uložit pro různé 
často se opakující fáze (max. 5 kroků) operace: 
• Main Light brightness 
• Red Reflex brightness 
• Magnification 
• Focus Mode
• Inverter 
• ADF1 (přídavná funkce 1)
• ADF2 (přídavná funkce 2)

V tomto zobrazení může uživatel aktivovat nebo inaktivovat 
parametry kombinačního režimu pro jednotlivé uživatele.

Při přepínání přes funkci Combination Mode jsou aktivovány 
jen aktivně nastavené parametry pro individuálního 
uživatele.

	X Klepnutím na tlačítko  nebo  v "Number of Steps" zadejte 
celkový počet kroků.
	X V "Step" zvolte pro každý krok vhodné parametry.
	X Pro všechny parametry nastavte platný režim ostření "Relative" 

nebo "Absolute".
• Relativní rozsah: −75 mm až +75 mm
• Absolutní rozsah: −37,5 mm až +37,5 mm

Parametry kombinačního režimu
• Zvětšení pro aktivaci (zap) nebo deaktivaci (vyp). Je-li nastaveno 

na "vyp", zůstává zvětšení na aktuální hodnotě.
• Signál invertoru; např. pro spuštění interního nebo externího 

invertoru z SDI Oculus
• ADF1, ADF2 pulzní signál pro spouštění externích systémů, např. 

zap/vyp osvětlení místnosti, externí štěrbinová lampa
Ostření může nabývat dvou stavů: 
• "Absolute": Je přesně nastavena zapamatovaná absolutní 

poloha. 
Rozsah: −37,5 mm až +37,5 mm  

• "Relative": zapamatovaná vzdálenost mezi 2 body, např. pro 
definované kontaktní čočky pro operace sítnice. 
Rozsah: −75 mm až +75 mm
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POZOR

Nebezpečí zranění!
	X  Pokud používáte funkci Combination Mode spolu 

s příslušenstvím od jiných výrobců, které může zkrátit 
pracovní vzdálenost na méně než 140 mm (bezkontaktní 
širokoúhlé pozorovací systémy), věnujte zvláštní 
pozornost požadovaným bezpečným vzdálenostem, 
neboť ostření spolu s kombinačním režimem je 
poloautomatickou funkcí.

Aby byla funkce Combination Mode dostupná, musíte ji 
nejprve přiřadit tlačítko na nožním spínači. 

Spuštění kombinačního režimu
	X Klepnutím aktivujte tlačítko na nožním spínači, kterému je 

funkce Combination Mode přiřazena.
Projdete souvislou smyčkou uložených kroků.

9.3.7 VR Mode
Na této stránce můžete uložit uživatelská nastavení pro režim VR 
(vitreoretinální režim).

Nastavení (ON/OFF) následujících funkcí lze uložit speciálně pro 
režim VR:
XY Reverse – převrácení X a Y
Mainlight Off – vypnutí hlavního svítidla
RedReflex Off – vypnutí osvětlení reflexu očního pozadí
Roomlight off – vypnutí přídavných funkcí (ADF1/ADF2)
Electronic inverter active – aktivovat invertor
Footswitch for VR mode active – aktivovat samostatné přiřazení 
nožního spínače
Quick Focus Active – aktivovat rychlé ostření (viz kapitolu 9.3.11)
Synchronizované integrované invertory – zap: oba invertory aktivní,  
vyp: aktivní pouze invertor hlavního chirurga. 

Tyto funkce jsou aktivovány ve výrobě.
Funkce můžete inaktivovat pomocí tlačítka "ON".
Nastavení "Electronic inverter active" závisí na připojeném 
invertoru:
• Oculus SDI 4c s BIOM: Electronic Inverter active = neaktivní
• všechny ostatní:  Electronic Inverter active = aktivní

Přiřazení nožního spínače pro VR

Zde můžete uložit speciální přiřazení nožního spínače pro režim VR 
(vitreoretinální).

Abyste mohli přepínat mezi "normálním" přiřazením a přiřazením 
v režimu VR, musí být splněny následující podmínky:
• Na kartě "VR Mode" musí být aktivován "Footswitch for VR 

mode active".
• V obou z těchto přiřazení nožního spínače musí být přiřazeno 

"VR Mode on/off".

Nastavení je stejné jako pro přiřazení nožního spínače (viz 
kapitolu 9.3.4).

Použití režimu VR
	X Stiskněte tlačítko s přiřazením "VR Mode on/off".

Je aktivován režim VR. Činnosti aktivované v uživatelském nastavení 
jsou jednou provedeny.
Aktivní režim VR je zvýrazněn zeleně na stránce nabídky "Main".

Pokud je režim VR aktivován, nelze konfigurovat žádná 
uživatelská nastavení.
Chcete-li tak učinit, nejprve inaktivujte režim VR.

Ukončení režimu VR
	X Stiskněte opět tlačítko s přiřazením "VR Mode on/off".

Mikroskop všechny akce opět vrátí zpět.

Je-li používán elektrický BIOM, je režim VR automaticky 
aktivován/deaktivován.
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9.3.8 OCT mode
Funkci OCT lze řídit nožním spínačem přiřazením funkcí OCT 
v režimu OCT.

Přiřazení nožního spínače OCT

Uživatel může přepnout z normálního režimu nožního spínače na 
režim OCT. Abyste mohli nožní spínač přepnout mezi "normálním" 
přiřazením na OCT, musí být splněny následující podmínky:
• Na kartě "Footswitch 1" musí být funkce "OCT Mode On/Off" 

přiřazena nožnímu spínači.
• Na kartě "Footswitch 1 OCT Mode" musí být nožnímu spínači 

přiřazeno "OCT Mode On/Off".
Doporučeným pracovním postupem je přejít z normálního režimu 
na režim OCT, pořídit a zkontrolovat obrázky OCT a vrátit se do 
normálního režimu. 
Uživatel může také naprogramovat funkce OCT v "Handles OCT" 
a ovládat funkce OCT pomocí rukojetí, když bude režim OCT 
aktivován (např. přehrát další snímek).

Použití režimu OCT
	X Stiskněte tlačítko s přiřazením "OCT Mode on/off". 

Je aktivován režim OCT. Činnosti aktivované v uživatelském 
nastavení jsou jednou provedeny. 
Aktivní režim OCT je zvýrazněn zeleně na stránce nabídky "Main". 

Ukončení režimu OCT
	X Stiskněte znovu tlačítko s přiřazením "OCT Mode on/off".

Mikroskop všechny akce opět vrátí zpět.

Přiřazení nožního spínače OCT VR

Uživatel může přepnout z režimu nožního spínače VR na režim OCT 
VR. Abyste mohli nožní spínač přepnout mezi "VR mode" na OCT, 
musí být splněny následující podmínky:
• Na kartě "Footswitch 1 VR Mode" musí být nožnímu spínači 

přiřazeno "OCT Mode On/Off".
• Na kartě "Footswitch 1 OCT VR Mode" musí být nožnímu spínači 

přiřazeno "OCT Mode On/Off".
Tam, kde je používán elektrický BIOM, je režim VR automaticky 
aktivován/deaktivován. Uživatel může stisknutím "OCT mode On/
Off" přejít z režimu VR do režimu OCT VR; pořídit a zkontrolovat 
obrázky OCT a vrátit se zpět do režimu VR stisknutím "OCT mode 
On/Off" na nožním spínači.
Pokud je použit mechanický BIOM nebo kontaktní čočky, musí být 
kvůli aktivaci režimu VR naprogramován "VR mode On/Off" na 
normální nožní spínač. Uživatel může přejít z režimu VR do režimu 
OCT VR stisknutím "OCT mode On/Off" a dalším stisknutím se vrátit 
do režimu VR.
Uživatel může také naprogramovat funkce OCT v "Handles OCT VR" 
a ovládat funkce OCT pomocí rukojetí, když bude režim OCT 
aktivován (např. přehrát další snímek). 

Použití režimu OCT VR
	X Stiskněte tlačítko s přiřazením "OCT Mode on/off". 

Je aktivován režim OCT. Činnosti aktivované v uživatelském 
nastavení jsou jednou provedeny. 
Aktivní režim OCT je zvýrazněn zeleně na stránce nabídky "Main". 

Ukončení režimu OCT VR
	X Stiskněte znovu tlačítko s přiřazením "OCT Mode on/off".

Mikroskop všechny akce opět vrátí zpět.

Podrobné vysvětlení jednotlivých funkcí OCT naleznete 
v návodu k použití pro Enfocus.
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9.3.9 Synchronizované zaostření BIOM

VR Synchronized Focus+ / VR Synchronized Focus− synchronizuje 
zaostření držáku optiky Proveo 8 a předních čoček BIOM a zajišťuje 
následující:
• VR Synchronized focus:  Díky synchronizovanému zaostření 

držáku optiky a předních čoček BIOM již není nutné předními 
čočkami BIOM pohybovat vertikálně ve vztahu k oku

• Focus: Užší a širší pohled při stejném zvětšení a zaostření 
pouhým stisknutím přiřazeného tlačítka na nožním spínači 

• VR Lens Focus: Nezávislé zaostření předních čoček pro rychlejší 
zaostření na sítnici před vitreoretinální procedurou 

Automatická změna nožním spínačem na režim VR: 
Při práci na zadním segmentu může být BIOM posunut do 
dráhy paprsku a nožní spínač automaticky změní nastavení 
na režim VR včetně synchronizovaného zaostření, je-li 
naprogramováno.

9.3.10 DI C800
V tomto zobrazení uživatel upravuje nastavení reflexe dat DI C800, 
viz samostatný návod k použití.

Tato karta nabídky se zobrazuje, jen když je připojen DI C800.

9.3.11 Quick tilt/focus 

Uživatel může podle svých preferencí nastavit požadované hodnoty 
pro rychlé ostření a rychlý náklon.
	X Aktivujte tlačítko nožního spínače přiřazené rychlému ostření 

nebo funkci rychlého náklonu tím, že na ně klepnete.
Distance for quick 
focus

Vzdálenost pro pohyb nahoru z aktuální 
polohy po aktivaci přiřazeného tlačítka.



58 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / verze 03

Funkce dotykového panelu řídicí jednotky

Quick focus timeout 1 až 10 minut nebo vypnuto.
Návrat do výchozí polohy v přednastaveném 
časovém rámci prodlevy pouze po aktivaci 
přiřazeného tlačítka.
Pokud vyprší prodleva a je stisknuto 
přiřazené tlačítko, držák optiky se nepohne.
Upozornění
V případě, že uživatel uvolní 
elektromagnetické brzdy rukojeťmi, funkce 
rychlého ostření se inaktivuje.
Výchozí nastavení je Off

Angle for quick tilt Úhel, o který se pohne držák optiky po 
stisknutí přiřazeného tlačítka pro rychlý 
náklon.
Výchozí hodnota je 35°

Funkce náklonu se inaktivuje, když je připojen elektrický 
BIOM.

9.3.12 Automatické nulování 
Pokud uživatel po práci přemístí paralelogram nahoru do koncové 
polohy, spustí se funkce automatického nulování: 
• Všechny motory (zoom, ostření a XY) se přesunou do výchozí 

polohy.
• Rekordér zastaví.
• Moto náklonu není vynulován.
• Znovu se načte aktuální uživatelské nastavení. 
• Osvětlení je vypnuto. 

Pokud uživatel přesune PROVEO 8 zpět dolů napříč operačním 
polem, zapne se osvětlení a PROVEO 8 bude ihned připraven k práci.

UPOZORNĚNÍ
	X Tuto funkci může inaktivovat servisní technik Leica 

Microsystems.

9.3.13 Uložení uživatelských nastavení

Chraňte svá nastavení heslem (viz kapitolu 9.3.1).

	X V hlavní nabídce klepněte na tlačítko "Save".
	X Zvolte volné místo v seznamu uživatelů, do kterého chcete uložit 

uživatele.

Pokud chcete, můžete nejdříve editovat seznam uživatelů.

	X Na klávesnici zadejte požadovaný název uživatele.

	X Klepnutím na tlačítko "OK" uložte uživatele pod zadaným 
jménem na požadovaném místě.
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10 Menu
10.1 Menu – "Maintenance"
	X Stiskněte tlačítko nabídky a zvolte "MAINTENANCE" (1).

1

Po stisknutí tlačítka Maintenance menu se otevřou následující 
zobrazení :
• Historie výbojek
• Kontrola spínačů
• Nastavení mikroskopu

10.1.1 Údržba –> Historie výbojek
V tomto zobrazení můžete vidět a vynulovat počet provozních hodin 
hlavního svítidla a svítidla reflexu očního pozadí.

10.1.2 Údržba –> Kontrola spínačů
V tomto zobrazení můžete testovat spínače na rukojetích, nožní 
spínače, dálkové ovládání nebo fyzická tlačítka.

Horní pravé výběrové pole
V tomto poli můžete zvolit používané propojení nebo požadované 
spínače.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu a vybrat připojení.

10.1.3 Údržba –> Nastavení mikroskopu
V tomto zobrazení můžete konfigurovat používané příslušenství.
Tím bude zajištěno správné zvětšení zobrazené na stránce "Main".

Volba binokulárního nástavce pro chirurga
V tomto poli můžete zadat binokulární nástavec, který právě 
používá chirurg.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.
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Volba okuláru
V tomto poli můžete zvolit typ okulárů, které právě používá chirurg.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.

Pokud nezvolíte žádnou možnost, zvětšení se vypočítá pro 
standardní vybavení: 
binokulární nástavec 30°–150° a okulár s 10  zvětšením.

Select Objective
V tomto poli můžete zadat objektiv, který právě používá chirurg.
	X Klepnutím na šipky můžete rolovat v seznamu dopředu nebo 

dozadu.

10.2 Menu – "How to..."
	X Stiskněte tlačítko nabídky a zvolte "HOW TO" (1).

1

V zobrazení se objeví stručné uživatelské pokyny pro práci 
s chirurgickým mikroskopem.

	X Stiskněte tlačítko požadovaného tématu.
Zobrazí se podrobné informace "How to...".

10.3 Menu – "Service"
	X Stiskněte tlačítko nabídky a zvolte "SERVICE MENU" (1).

1

Tato oblast je chráněná heslem.

Před spuštěním servisního menu ukončete proces záznamu 
v dokumentačním systému. Jinak by mohlo dojít ke ztrátě 
dat.
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11 Příslušenství
Široká řada příslušenství umožňuje chirurgickému mikroskopu 
PROVEO 8 splnit požadavky uživatele. Zástupce společnosti Leica 
vám ochotně pomůže při výběru vhodného příslušenství.

11.1 Zařízení a příslušenství vyráběné 
společností Leica Microsystems 
(Schweiz) AG

11.1.1 Na straně pozorovatele

Obrázek Zařízení a příslušenství

Oculus SDI – sběrnice CAN

Binokulární nástavec, naklonitelný  
5° až 25° s PD

Binokulární nástavec, 10° až 50° s PD

Binokulární nástavec, 30° až 150°,  
T, Typ II L

Binokulární nástavec, 10° až 50°, 
Typ II, UltraLow ™III 

Binokulární nástavec, nakloněný, T, 
Typ II

Binokulární nástavec, 0° až 180°

Obrázek Zařízení a příslušenství

DI C800

10× okulár
8,33× okulár
12,5× okulár

Torický okulár

Oftalmologický můstek

Laserový filtr 532/810 nm pro IVC

Laserový filtr 532/810 nm pro IVA

11.1.2 Na straně pacienta

Obrázek Zařízení a příslušenství

Objektiv APO WD175 pro OCT
Objektiv APO WD200 pro OCT
Objektiv APO WD225 pro OCT

RUV800 WD175
RUV800 WD200

Štěrbinové osvětlení

Držák ochranného skla
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Obrázek Zařízení a příslušenství

Ochranné sklo

Oculus BIOM 5

11.2 Seznam příslušenství pro 
rozšířenou konfiguraci

Systém Enfocus OCT

HD záznamové systémy
• HDR
• Záznamník Evolution 4K
• IOLcompass

Kamerové systémy
• Kamerový systém HD C100
• Kamerový systém HD C300

Monitory
• 24" monitor (bez dotykových funkcí)
• 27" monitor (dotykový)

Nožní přepínač
• Bezdrátový nožní spínač, 14 funkcí
• Bezdrátový nožní spínač, 12 funkcí

Leica nezodpovídá za použití neschválených výrobků třetích 
stran.

11.3 Roušky
Dodavatel Číslo 

výrobku
Hlavní 
přední

Zadní 
asistent

Asistent 
levý

Asistent 
pravý

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Doporučuje se používat ochranné sklo 10446058.
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12 Péče a údržba
12.1 Pokyny k údržbě
• Pokud s přístrojem nepracujete, zabalte ho do protiprachového 

obalu.
• Pokud příslušenství nepoužíváte, uložte ho v bezprašném 

prostředí.
• Prach odstraňujte pryžovým balonkem nebo měkkým štětcem.
• Objektivy a okuláry čistěte speciální tkaninou na optiku a čistým 

alkoholem.
• Chraňte chirurgický mikroskop před vlhkostí, párami, 

kyselinami, alkaloidy a látkami způsobujícími korozi. 
V blízkosti přístroje se nesmí nacházet chemikálie.

• Chraňte chirurgický mikroskop před nevhodným zacházením. 
Nikdy neinstalujte patice jiných přístrojů ani neodšroubovávejte 
optické systémy nebo mechanické díly, pokud až není výslovně 
uvedeno v této uživatelské příručce.

• Chraňte chirurgický mikroskop před oleji a mazivy. 
Nikdy neolejujte ani nemažte vazelínou vodicí plochy nebo 
mechanické díly.

• Hrubé nečistoty otřete vlhkou utěrkou.
• Dezinfikujte chirurgický mikroskop směsí dezinfekčních 

prostředků s následujícími aktivními přísadami:
• aldehydy, 
• alkoholy, 
• kvarterní amoniové sloučeniny. 

Nikdy nepoužívejte výrobky obsahující následující přísady, 
protože by mohlo dojít k poškození materiálů přístroje:
• sloučeniny štěpící halogeny, 
• silné organické kyseliny, 
• sloučeniny štěpící kyslík.
	X Dodržujte pokyny výrobce dezinfekčního prostředku.

Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se společností Leica 
Service.

12.2 Čištění dotykového panelu
	X Před zahájením čištění vypněte mikroskop PROVEO 8 a odpojte 

ho od napájecího zdroje. 
	X K čištění dotykového panelu používejte měkkou utěrku.
	X Nenanášejte čisticí prostředek přímo na dotykový panel. 

Naneste ho na čisticí utěrku.
	X K čištění dotykového panelu používejte komerčně dostupné 

čističe skla a čoček nebo plastů. 
	X Při čištění nevyvíjejte na dotykový panel velký tlak.

Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se společností Leica 
Service.

POZOR

Poškození dotykového panelu!
	X Ovládejte dotykový panel pouze prsty. 

Nikdy nepoužívejte tvrdé, ostré či špičaté předměty 
vyrobené ze dřeva, kovu nebo plastu.
	X Nikdy nečistěte dotykový panel abrazivními čističi. Tyto 

látky mohou poškrábat povrch a způsobit jeho 
zmatnění.

12.3 Údržba
Chirurgický mikroskop PROVEO 8 obecně nevyžaduje žádnou 
údržbu. Aby mikroskop vždy pracoval bezpečně a spolehlivě, 
doporučujeme kontaktovat příslušnou servisní organizaci.
Můžete si dohodnout pravidelné prohlídky a v případě potřeby 
uzavřít smlouvu o údržbě.

• Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu se společností 
Leica Service.

• Při servisu používejte pouze originální náhradní díly.
• Po uplynutí 18 měsíců se po zapnutí mikroskopu zobrazí 

upomínka, že je nutná prohlídka.

	X Stiskněte tlačítko "CONFIRM".
Dialogové okno se zavře.
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12.4 Výměna pojistek
12.4.1 Teleskopický stativ CT42
Požadovaný typ pojistky: T6.3 AH 250 V

	X Odšroubujte držák pojistky (2) na skříňové řídicí jednotce.

� �

	X Vyjměte pojistky (1) z objímek a vyměňte je. 

12.5 Poznámky k regeneraci 
opakovaně sterilizovatelných 
výrobků

12.5.1 Obecně

Výrobky

Spotřební výrobky dodávané systémem Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, jako jsou otočné knoflíky, ochranná skla objektivů 
a kryty.

Omezení regenerace:

V případě lékařských zařízení používaných na pacientech trpících 
Creutzfeldt-Jacobovou nemocí (CJD) nebo u nichž je podezření na 
tuto nemoc či jinou variantu CJD, musí být splněny místní zákonné 
požadavky. Běžně sterilizovatelné výrobky používané u této skupiny 
pacientů musí být bezpečně zlikvidovány spálením.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zvláštní pozornost musí být věnována bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví osob odpovědných za přípravu kontaminovaných výrobků. Při 
přípravě, čištění a dezinfekci předmětů je nutné dodržovat platné 
předpisy nemocniční hygieny a prevenci infekcí.

Omezení regenerace

Častá regenerace má malý vliv na tyto výrobky. Konec životnosti 
výrobku je obvykle určen opotřebením během používání.

12.5.2 Pokyny

Pracoviště
	X Odstraňujte kontaminaci povrchů jednorázovými nebo 

papírovými utěrkami. 

Skladování a přeprava
• Bez zvláštních požadavků.
• Doporučujeme provádět regeneraci výrobku ihned po jeho 

použití.

Příprava k čištění
	X Vyjměte výrobek z chirurgického mikroskopu PROVEO 8.

Čistění: ruční
• Vybavení: voda, čisticí prostředek, alkohol, mikrovláknová 

tkanina

Postup
	X  Opláchněte kontaminovaný povrch výrobku (teplota < 40 °C). 

Podle stupně kontaminace použijte čisticí prostředek.
	X Líh lze rovněž používat k čištění silně znečištěné optiky, např. 

otisky prstů, mastné šmouhy.
	X Osušte výroky, s výjimkou optických součástí, jednorázovou 

nebo papírovou utěrkou. Povrch optiky osušte utěrkou bez 
vláken.

Čistění: automatické
• Vybavení: čisticí/dezinfekční zařízení

Nedoporučujeme v čisticím/dezinfekčním zařízení čistit výrobky 
s optickými součástmi. Optické součásti se nesmí čistit ultrazvukem, 
aby nedošlo k jejich poškození.

Dezinfekce

Alkoholový dezinfekční roztok "Mikrozid, Liquid" musí být používán 
podle pokynů na štítku.
Nezapomeňte, že po provedení dezinfekce se musí optické povrchy 
opláchnout čistou pitnou vodou a poté čistou destilovanou vodou. 
Před následnou sterilizací předměty důkladně osušte.

Údržba

Bez zvláštních požadavků.

Kontrola a test funkce

Zkontrolujte mechanickou funkci otočných knoflíků a rukojetí.

Balení

Jednotlivé: Používá se standardní PE vak. Vak musí být dostatečně 
velký, aby po zabalení výrobku nebyl napnutý.

Sterilizace

Viz tabulka Sterilizace na straně 12.5.3.
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Skladování

Bez zvláštních požadavků.

Další informace

Žádné

Kontaktní informace na výrobce

Adresa místního prodejce
Společnost Leica Microsystems (Schweiz) AG ověřila, že výše 
uvedené pokyny pro přípravu výrobku jsou vhodné pro opakované 
použití. Regenerační pracovník je odpovědný za regeneraci  
zařízení, materiály, personál a za dosažení požadovaných výsledků 
v regeneračním zařízení. Obecně je vyžadováno potvrzování 
a rutinní sledování procesu. Každá odchylka od dodaných pokynů 
musí být důkladně prověřena zpracovatelem, aby byl zjištěn vliv 
a možné škodlivé důsledky.
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12.5.3 Sterilizační tabulka 
V následující tabulce je uveden přehled dostupných sterilizovatelných součástí pro chirurgické mikroskopy společnosti 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Povolené sterilizační metody Výrobky

Číslo 
výrobku

Název Parní autokláv 
134 °C,  

t > 10 min

Ethylenoxid  
max. 60 °C

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

M525 M530 M720

10180591 Zaklapávací rukojeť  –  – –   – – –

10428328 Otočný knoflík, binokulární 
nástavce okuláru T

 – – –  –    

10384656 Otočný knoflík, transparentní  –  –   – – – –

10443792 Prodloužení páčky  – – – –   – – –

10446058 Ochranné sklo, multifokální 
čočka

–   – – – –   –

10448439 Ochranné sklo   – – – –  – – 

10448440 Krytka, sterilizovatelná  – –  – – – – – –

10448431 Ochranné sklo objektivu     – – – – – –

10448296 Ochranné sklo objektivu,  
náhradní díl (balení po 10 ks)

  – – – –  – – 

10448280 Ochranné sklo objektivu, 
kompletní, sterilizovatelné

  – – – –  – – 

10448581 Krytka, sterilizovatelná, pro 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Krytka, sterilizovatelná  –   – –  – – –

10429792 Objímka pro štěrbinové 
osvětlení

 –  – – –  – – –

1)    Toto lékařské zařízení splňuje schválené sterilizační požadavky systémů STERRAD®100S / STERRAD® 100NX™ / STERRAD®50 / 
STERRAD®200. Před zahájením sterilizace zařízení v systémech STERRAD® dodržte pokyny v návodu k použití tohoto systému.
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13 Likvidace
Při likvidaci produktů je třeba dodržovat odpovídající použitelné 
vnitrostátní předpisy a zapojit do toho příslušné společnosti 
zabývající se likvidací odpadů. Obal přístroje by se měl recyklovat.
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14 Co dělat, když...?
Pokud bude mít přístroj závadu, která zde není popsána, 
obraťte se na zástupce Leica.

14.1 Závady

Závada Příčina Opatření

Obraz nelze zaostřit. Okuláry nejsou správně namontované. 	X Úplně zašroubujte okuláry.

Nesprávně nastavená dioptrická korekce. 	X Nastavte dioptrickou korekci přesně podle pokynů  
(viz kapitolu 7.4.1).

Zvětšení nelze nastavit elektricky. Závada motoru zvětšení. 	X Stiskněte otočný knoflík zvětšení.
	X Otáčením nastavte zvětšení (viz kapitolu 8.4.5).

Nelze pohybovat paralelogramem. Poloha paralelogramu je uzamknutá. 	X Uvolněte blokovací mechanismus (viz kapitolu 7.7.3).

Mikroskop PROVEO 8 není správně 
vyvážený.

Poloha příslušenství se po vyvážení 
změnila.

	X Vyvažte PROVEO 8 (viz kapitolu 7.7.1).

Obraz má v rozích stíny způsobené 
mikroskopem a osvětlovací pole je mimo 
zorné pole.

Příslušenství není správně instalované. 	X Namontujte příslušenství přesně do držáků  
(viz kapitolu 7.2).

Funkce nelze aktivovat nožním spínačem. Nesprávné přiřazení v řídicí jednotce. 	X Změňte přiřazení v řídicí jednotce.

14.1.1 Pojízdný stativ F42

Závada Příčina Opatření

Stativ PROVEO 8 se pohybuje. Nožní brzdy nejsou aktivní. 	X Aktivujte nožní brzdy (viz kapitolu 7.1).

14.1.2 Teleskopický stativ CT42

Závada Příčina Opatření

Stativem Leica CT42 nelze pohybovat 
nahoru nebo dolů.

Stativ Leica CT42 je chráněný teplotním 
spínačem, který vypne v případě 
přehřátí.

	X Vyčkejte přibližně 30–45 minut, než motor teleskopu 
vychladne.

Špatně zapojený konektor. 	X Zkontrolujte upínací svorku.

14.2 Závady dokumentačního příslušenství

Závada Příčina Opatření

Videozáznam není zaostřený. Mikroskop nebo jemné ostření nejsou řádně 
zaostřené.

	X Zaostřete přesně, v případě potřeby 
použijte nitkový kříž.
	X Nastavte dioptrickou korekci přesně podle 

pokynů.
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14.3 Chybová hlášení v řídicí jednotce 
Když řídicí jednotka detekuje chybu, rozsvítí se žluté tlačítko "Check".
	X Stiskněte tlačítko "Check".

Zobrazí se seznam chybových hlášení.
	X Pokud chcete hlášení potvrdit, vyberte příslušné hlášení a stiskněte tlačítko "Confirm".

Pokud se nevyskytuje nepotvrzené chybové hlášení, žluté tlačítko "Check" zhasne.

Kód chyby Zdroj Viditelné pro 
uživatele

Význam Možná příčina chyby

0112h Optika PROVEO 8 ano Přehřátí hlavní LED • Hlavní LED je příliš horká. 
• Není přístup vzduchu. 
• Může být zakrytý držák optiky.

0116h Optika PROVEO 8 ano Přehřátí LED reflexu očního pozadí • LED reflexu očního pozadí je příliš horká. 
• Není přístup vzduchu. 
• Může být zakrytý držák optiky.

0402h Adaptér 
štěrbinové lampy

ano Vadná lampa Vadná lampa

FE01h MDC ano Držák optiky nebyl nalezen • Ztráta spojení CAN.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.

FE02h MDC ano Řídicí jednotka XY nenalezena • Ztráta spojení CAN.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.

FE03h MDC ano Řídicí jednotka F42 nenalezena • Ztráta spojení CAN.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.

FE04h MDC ano Nebyl nalezen adaptér štěrbinové 
lampy

• Ztráta spojení CAN.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.
• Není instalován adaptér štěrbinové lampy  

(není správně konfigurován seznam zařízení).

FE06h MDC ano Nebyl nalezen DIC800 • Ztráta spojení CAN.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.
• Není instalován DIC800  

(není správně konfigurován seznam zařízení)

FE07h MDC ano HDR nebyl nalezen • Ztráta spojení RS232.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.
• Není instalován IVR850  

(není správně konfigurován seznam zařízení).
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Kód chyby Zdroj Viditelné pro 
uživatele

Význam Možná příčina chyby

FE08h MDC ano Nebyl nalezen externí invertor (SDI) • Ztráta spojení CAN.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.
• Není instalován modul SDI (není správně 

konfigurován seznam zařízení).

FE09h MDC ano Nebyla nalezena řídicí jednotka 
kamery

• Ztráta spojení RS232.
• Poškozený kabel.
• Vadná řídicí jednotka.
• Není instalován modul CCU (není správně 

konfigurován seznam zařízení).
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15 Technické údaje
15.1 PROVEO 8
15.1.1 Vlastnosti mikroskopu

Magnification zoom 6 : 1, elektrický

Objektiv / pracovní 
vzdálenost

OptiChrome™  
WD 175 mm / f = 200 mm 
WD 200 mm / f = 225 mm 
WD 225 mm / f = 250 mm 
WD: pracovní vzdálenost 
f: ohnisková vzdálenost

Okuláry Široké okuláry pro osoby nosící brýle 
dioptrické nastavení 8,3×, 10× a 12,5× 
korekce ±5 dioptrií, 
nastavitelné očnice

Osvětlení Hlavní svítidlo:
Integrovaný systém osvětlení LED poskytující 
intenzivní, rovnoměrné osvětlení zorného pole.
Plynule nastavitelný jas s barevnou teplotou 
blízkou halogenové žárovce.

Koaxiální osvětlení:
Osvětlovací jednotka generující jasné a stabilní 
osvětlení reflexu očního pozadí, snižující rozptyl 
světla na skléře a zvyšující kontrast obrazu.
Integrovaný systém osvětlení LED poskytující 
intenzivní, rovnoměrné osvětlení zorného pole.
Plynule nastavitelný jas s barevnou teplotou 
blízkou halogenové žárovce.

Nastavitelná clona Průměr koaxiálního osvětlení lze upravit od 4 mm 
do 23 mm WD.

Jemné ostření Dostupné pro asistenta a integrovanou kameru 
nebo C rozhraní

Infračervené čidlo Pro dálkové ovládání rekordéru HDR

15.1.2 Optické parametry

S binokulárním nástavcem UltraLow™ II

Okulár

Objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm / f = 200 mm

Celkové zvětšení Zorné pole (mm)

8,33× 3,4× až 20,4× 53,9– 9,0

10× 4,1× až 24,5× 51,4–8,6

12,5× 5,1× až 30,7× 41,6–6,9

Okulár

Objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm / f = 225 mm

Celkové zvětšení Zorné pole (mm)

8,33× 3,0× až 18,2× 60,6–10,1

10× 3,6× až 21,8× 57,8–9,6

12,5× 4,5× až 27,3× 46,8–7,8

Okulár

Objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm / f = 250 mm

Celkové zvětšení Zorné pole (mm)

8,33× 2,7× až 16,3× 67,3–11,2

10× 3,3× až 19,6× 64,3 – 10,7

12,5× 4,1× až 24,5× 52,0–8,7

Výše uvedené hodnoty mají toleranci ±5 %.
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15.1.3 Držák mikroskopu

Otáčení optiky 380°

Podélný náklon −15° / +105°

Rychlost XY Rychlost XY vázaná na zoom

Indikátor Dioda stavu videozáznamu

Infračervené čidlo pro dálkové ovládání HDR

Rozsah XY 62 × 62 mm

Ohniskový rozsah 75 mm

Velikost obrazu kamery s ohledem na zorné pole

• Kamera pro 
viditelné světlo

Velikost obrazu kamery

Zorné pole

Zorné pole

15.2 Pojízdný stativ F42
Elektrické údaje

Připojené napájení 600 VA
100–240 V~ 50–60 Hz

Třída ochrany Třída 1

Typ Podlahový stojan se 4 elektromagnetickými 
brzdami.

Základna 760 × 760 mm se čtyřmi kolečky otočnými o 360° 
a s průměrem 150 mm, jedna parkovací brzda

Vyvážení Nastavitelnou plynovou pružinou pomocí 
vyvažovacího knoflíku

Řídicí jednotka 
pojízdného stativu

Nejnovější elektronické řízení pro trvalé řízení 
všech funkcí motoru a intenzity světla.  
Výběr nabídky na základě jedinečného softwaru 
pro uživatelsky zaměřenou konfiguraci 
s vestavěnou elektronickou autodiagnostikou 
a podporou uživatele

Stav řídicí jednotky Otevřená architektura pro budoucí vývoj softwaru

Ovládací prvky Bezdrátový nožní spínač s 14/12 funkcemi a otočné 
rukojeti

Integrovaná 
dokumentace

Připraveno pro integraci videa, kamerového 
systému a digitálního záznamového systému.  
Otevřená architektura

Konektory Mnoho integrovaných konektorů pro video a přenos 
řídicích dat. Interní napájecí konektory 12 V DC, 
19 V DC, 24 V DC a střídavého napětí

Držák monitoru Flexibilní rameno délky 860 mm se 4 osami otáčení 
a náklonu jako držák volitelného monitoru. 
Max. hmotnost monitoru: 15,5 kg

Materiály Použity materiály v souladu s RoHS

Lakovaný povrch Mikroskop je pokryt barvou, která je navržena tak, 
aby poskytovala povrchový antimikrobiální účinek.

Maximální výška V parkovací poloze: 1 950 mm

Rozsah nosníku Max. 1 925 mm

Zatížení Max. 8,0 kg z ostruhového prstence rozhraní 
mikroskopu

Maximální hmotnost Asi 345 kg bez zatížení

15.3 Teleskopický stativ CT42
• TLC 12ZWDN-100 (230 V)
• TLC 12ZWDN2-100 (120 V)

Elektrické údaje

Připojené napájení 100–120 V~ 50–60 Hz 1 200 W
220–230 V~ 50 Hz 890 W

Třída ochrany Třída 1

Stropní montáž Max. vzdálenost od betonového stropu k podhledu: 
1 500 mm
Připevnění k betonové skořepině stavebního 
stropu:
Kruhový otvor 440 mm
4× M12 HSLB M12/15

Hmotnost Kyvné rameno 70 kg
Rameno monitoru 15,5 kg
Stropní konzola 60 kg
Teleskop 50 kg

Celková hmotnost Přibližně 200 kg

Brzdy Kyvné rameno:
Čtyři elektromagnetické brzdy ovládané otáčením 
rukojetí, jedna blokovací páka pro svislý pohyb

Zatížení Kyvné rameno: Max. 8,0 kg z mikroskopu / 
ostruhového prstence rozhraní
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Rozsah Dosah: 1 492 mm
Dosah kyvného ramena: 1 492 mm

Rozsah pohybu Teleskopická jednotka: 500 mm
Kyvné rameno: +390 mm / −350 mm

Vyvážení Nastavitelnou plynovou pružinou pomocí 
vyvažovacího knoflíku

Rozsah otáčení Osa 1 (stropní montáž): ±110°
Osa 2 (uprostřed): ±150°
Osa 3 (přes jednotku XY): ±190°

Pracovní cyklus 
(přerušovaný 
provoz)

120 V AC: 0,8 min / 37 min
230 V AC: 1 min / 37 min

Pracovní cyklus 
(krátkodobý provoz)

120 V AC: 1,2 min
230 V AC: 2 min

15.4 Skříňová řídicí jednotka CT42
Elektrické údaje

Připojené napájení 500 VA
100–240 V~ 50–60 Hz
2× T6.3 AH 250 V

Třída ochrany Třída 1

Skříňová řídicí jednotka PROVEO 8 má dvě vnitřní pojistky T6.3 AH. 
Instalace v budově musí být jištěna pojistkou napájecího vodiče 
o vyšší hodnotě než 6,3 A. Nulový vodič napájení není třeba jistit 
pojistkou.
Pro zajištění odpojení od síťového napájení odpojte interiérový 
jistič.
Vždy respektujte instalační příručku.

Rozměry 660 mm × 330 mm × 480 mm 

Hmotnost max. 52 kg (včetně dokumentačního příslušenství)

Upevnění na stěnu Zdivo
Kovová podpěra 406 mm (sádrokarton)
Kovová podpěra 625 mm (sádrokarton)

Stolní stojan lze

15.5 Okolní podmínky
Používání +10 °C až +30 °C 

+50 °F až +86 °F 
Relativní vlhkost 30–95 % 
Atmosférický tlak 800–1 060 mbar

Skladování −30 °C až +70 °C 
−22 °F až +158 °F 
Relativní vlhkost 10–100 % 
Atmosférický tlak 500–1 060 mbar

Transportní −30 °C až +70 °C 
−22 °F až +158 °F 
Relativní vlhkost 10 % až 100 % 
Atmosférický tlak 500 mbar až 1 060 mbar

15.6 Odpovídající standardy
Označení CE
• Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 

o zdravotnických prostředcích ve znění dodatků.
•  Klasifikace: Třída I podle přílohy IX pravidla 1 a pravidla 12 

směrnice o zdravotnických prostředcích.
•  Zdravotnické elektrické přístroje, Část 1: Obecně definované  

pro bezpečnost v normě IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 č. 601.1-M90.

•  Elektromagnetická kompatibilita  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Další aplikované harmonizované normy: IEC 62366, EN 15004-2, 
EN 10936-2, EN 62471, EN 980.

• Zdravotnická divize společnosti Leica Microsystems (Schweiz) AG 
je držitelem certifikátu systému managementu pro mezinárodní 
normu ISO 13485 vztahujícího se k řízení kvality 
a zabezpečování kvality.

15.7 Omezení použití (pouze F42)
Mikroskop PROVEO 8 se smí používat jen v uzavřených prostorách 
a musí být umístěn na pevné podlaze.
PROVEO 8 není vhodný pro přejíždění prahů vyšších než 20 mm.
K přemístění chirurgického mikroskopu přes prahy vyšší než 20 mm 
je možné použít klín (1) přiložený v balení. 
	X Klín (1) odstraňte povolením šroubů na straně závěsu (2).
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	X Umístěte klín (1) před práh.
	X Přemístěte chirurgický mikroskop přes práh v transportní poloze 

zatlačením za rukojeť.
Bez pomocného vybavení lze mikroskop PROVEO 8 přemísťovat přes 
prahy pouze do max. výšky 5 mm.
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15.8 Rozměrové výkresy
15.8.1 Pojízdný stativ F42

(380)

ma
x. 

1 9
50

max. 1 571

max. 1 231
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max. 150°

max. 190°

max. 180°

bez koncového dorazu

max. 190°
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15.8.2 Teleskopický stativ CT42
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16 Prohlášení výrobce o elektromagnetické kompatibilitě 
(EMC)

Vyzařovací charakteristiky tohoto zařízení umožňují jeho použití v průmyslových oblastech a v nemocnicích (CISPR 11 třída A). 
V případě použití v obytných prostorách (pro které je vyžadováno CISPR 11 třídy B) může toto zařízení vyžadovat příslušnou ochranu 
pro komunikační služby na rádiových frekvencích. Může být také nutné, aby uživatel přijal opatření k zmírnění dopadů, jako je 
přemístění nebo změna orientace zařízení.

Tento dokument "Návod a prohlášení výrobce" se zakládá na normě EN 60601-1-2.

16.1 Tabulka 1 podle normy EN 60601-1-2

Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická vyzařování

Chirurgický mikroskop PROVEO 8 je určen k používání v prostředí podle níže uvedených specifikací.  
Zákazník nebo uživatel by měl zajistit, aby byl chirurgický mikroskop PROVEO 8 používán v takovém prostředí.

Zkouška vyzařování Shoda Elektromagnetické prostředí – návod

Rádiové emise v souladu s CISPR 11 Skupina 1 Chirurgický mikroskop PROVEO 8 využívá VF energii pouze 
pro interní funkce. Proto je jeho VF vyzařování velmi nízké 
a pravděpodobně nemůže způsobit žádné rušení blízkých 
elektronických zařízení. 

Rádiové emise ve vedení souladu s CISPR 11 Třída A Mikroskop PROVEO 8 je vhodný k používání v zařízeních 
jiných než obytných a takových, která jsou přímo připojená 
k veřejné elektrické síti nízkého napětí, která dodává 
elektřinu budovám používaným pro účely bydlení.

Harmonické záření podle IEC 61000-3-2 Třída A

Emise při kolísání napětí/blikání podle IEC 61000-3-3 Vyhovuje
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16.2 Tabulka 2 podle normy EN 60601-1-2
Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost

Chirurgický mikroskop PROVEO 8 je určen k používání v prostředí podle níže uvedených specifikací.  
Zákazník nebo uživatel by měl zajistit, aby byl chirurgický mikroskop PROVEO 8 používán v takovém prostředí.
Když je chirurgický mikroskop PROVEO 8 vystaven některému z níže uvedených rušení, můžete si všimnout jednoho z následujících účinků:
• blikání/šum na monitoru HD
• přerušení monitoru HD
Žádný z výše uvedených účinků nemá vliv na základní výkon nebo bezpečnost a účinnost chirurgického mikroskopPROVEO 8. Nepředstavuje 
nepřijatelné riziko pro uživatele, pacienta nebo životní prostředí.

Test odolnosti Zkušební hodnota podle IEC 
60601

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – návod

Elektrostatický výboj (ESD) 
podle IEC 61000-4-2 

±8 kV kontaktní výboj 
 
±15 kV výboj vzduchem 

±8 kV kontaktní výboj 
 
±15 kV výboj vzduchem 

Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo 
z keramických dlaždic. Jsou-li podlahy kryté 
syntetickým materiálem, relativní vlhkost 
vzduchu by měla být nejméně 30 %. 

Odolnost na rychlé 
elektrické přechodové jevy/
skupiny impulzů podle 
IEC 61000-4-4 

±2 kV pro napájecí vedení 
 
±1 kV pro vstupní a výstupní 
vedení

±2 kV pro napájecí vedení 
 
±1 kV pro vstupní a výstupní 
vedení

Kvalita elektrické sítě napájení by měla odpovídat 
typickému komerčnímu nebo nemocničnímu 
prostředí.

Impulsy podle  
IEC 61000-4-5 

±1 kV diferenciální režim  
 
±2 kV se společnou zemí

±1 kV diferenciální režim  
 
±2 kV se společnou zemí

Kvalita elektrické sítě napájení by měla 
odpovídat typickému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí.

Krátkodobé poklesy napětí, 
krátká přerušení a pomalé 
změny napětí podle normy 
IEC 61000-4-11

< 5 % UT (> 95% pokles v UT) 
pro ½ cyklus 
 
40 % UT (60% pokles v UT)  
pro 5 cyklů  
 
70 % UT (30% pokles v UT)  
pro 25 cyklů  
 
< 5 % UT (> 95% pokles v UT)  
na 5 sekund 

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

40 % UT  5/6 cyklů 

0 % UT  0,5/0,5 cyklu 

0 % UT  1/1 cyklus 

0 % UT  250/300 cyklů

Kvalita elektrické sítě napájení by měla 
odpovídat typickému komerčnímu nebo 
nemocničnímu prostředí.
Při krátkých přerušeních 5 % UT po dobu 
5 sekund přestane chirurgický mikroskop 
PROVEO 8 fungovat a automaticky se restartuje. 
Může se vrátit zpět do stavu, ve kterém se 
nacházel před zásahem uživatele.
Jestliže uživatel chirurgického mikroskopu 
PROVEO 8 požaduje, aby přístroj zůstal funkční 
i při výpadku napájení ze sítě, doporučuje se 
vybavit chirurgický mikroskop PROVEO 8 
pomocným zdrojem napájení, jako je zdroj 
nepřerušitelného napájení (UPS) nebo 
zálohování baterií. 

Magnetické pole síťové 
frekvence (50/60 Hz) podle 
normy IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m

Upozornění UT je střídavé napětí před aplikací zkušební hodnoty.



80 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / verze 03

Prohlášení výrobce o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)

16.3 Tabulka 4 podle normy EN 60601-1-2
Návod a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost

Chirurgický mikroskop PROVEO 8 je určen k používání v prostředí podle níže uvedených specifikací.  
Zákazník nebo uživatel by měl zajistit, aby byl chirurgický mikroskop PROVEO 8 používán v takovém prostředí.

Test odolnosti Zkušební hodnota 
podle IEC 60601

Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – návod

Přenosné a mobilní VF komunikační prostředky by neměly být 
používány v kratší vzdálenosti od jakékoliv součásti chirurgického 
mikroskopu PROVEO 8, včetně kabelů, než je doporučená separační 
vzdálenost vypočítaná ze vztahu platného pro kmitočet vysílače.

Připojené RF – Proměnné 
rušení podle normy 
IEC 61000-4-6

Vyzařované RF – Proměnné 
rušení podle normy 
IEC 61000-4-3

Blízká pole

3/6 Vef  
150 kHz až 80 MHz  
 

3 V/m  
80 MHz až 2,7 GHz

10 Vef  
 
 

10 V/m 
80 MHz až 3 GHz

Doporučená separační vzdálenost  

d = 0,35 √P pro 150 kHz až 80 MHz
d = 0,35 √P pro 80 MHz až 800 MHz
d = 0,7 √P pro 800 MHz až 2,7 GHz

Kde P je maximální výstupní jmenovitý výkon vysílače ve wattech 
(W) podle výrobce vysílače a d je doporučená separační vzdálenost 
v metrech (m). Intenzita pole z fixních VF vysílačů, podle určení 
elektromagnetickým průzkumem daného místa, by měla být nižší 
než povolená úroveň v každém kmitočtovém rozsahu. K rušení může 
docházet v blízkosti zařízení označeného tímto symbolem: 

Poznámka 1  Při 80 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah.  

Poznámka 2   Tyto návody nemusejí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno pohlcováním a odrazy od staveb, 
předmětů a lidí.

a  Intenzitu pole z fixních vysílačů, jako jsou základnové stanice pro radiové telefony (mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní radiostanice, 
amatérské radiostanice, AM a FM vysílání a TV vysílání nelze teoreticky přesně předvídat.  
Při posuzování elektromagnetického prostředí ohledně fixních VF vysílačů by se mělo počítat s elektromagnetickým průzkumem daného místa. 
Jestliže změřená intenzita pole v místě, kde se používá chirurgický mikroskop PROVEO 8, překračuje platné povolené VF úrovně uvedené výše, 
chirurgický mikroskop PROVEO 8 by měl být pozorován s cílem určit, zda funguje normálně. Je-li pozorováno nenormální chování, mohou být 
nezbytná další opatření, jako je změna orientace nebo přemístění mikroskopu PROVEO 8.
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Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosným a mobilním VF komunikačním prostředkem a chirurgickým mikroskopem 
PROVEO 8

Chirurgický mikroskop PROVEO 8 je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou omezována VF rušení. Zákazník nebo uživatel 
chirurgického mikroskopu PROVEO 8 může napomoci předcházení elektromagnetickým interferencím tím, že bude udržovat minimální vzdálenost 
mezi přenosným a mobilním VF komunikačním zařízením (vysílače) a chirurgickým mikroskopem PROVEO 8, jak je doporučováno níže, a to v souladu 
s maximálním výstupním výkonem komunikačního zařízení.

Separační vzdálenost podle kmitočtu vysílače v metrech

Jmenovitý maximální 
výstupní výkon vysílače ve W

150 kHz až 80 MHz
d = 0,35 √P

80 MHz až 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz až 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

Pro vysílače se jmenovitým maximálním výstupním výkonem neuvedeným výše lze doporučenou separační vzdálenost d v metrech (m) odhadnout 
pomocí vztahu platného pro kmitočet vysílače, kde P je maximální výstupní jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače.

Poznámka 1   Tyto návody nemusejí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivňováno pohlcováním a odrazy od 
staveb, předmětů a lidí.

Použití příslušenství nebo kabelů jiných než zde uvedených nebo schválených výrobcem chirurgického mikroskopu PROVEO 8 může 
vést k zvýšenému elektromagnetickému vyzařování nebo k snížení odolnosti vůči rušení.

Chirurgický mikroskop PROVEO 8 nesmí být používán v těsné blízkosti jiných přístrojů. Je-li nezbytné provozovat ho v blízkosti jiných 
přístrojů, měl by být přístroj sledován kvůli ujištění, že v tomto uspořádání funguje řádně.
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17 Příloha
17.1 Kontrolní seznam před operací

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

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

Datum  .......................................................................................................................................................................................

Krok Postup Detaily Zkontroloval/podpis

1 Čištění optického příslušenství 	X Zkontrolujte čistotu nástavců, okulárů a dokumentačního 
příslušenství (pokud se používá).
	X Odstraňte prach a nečistoty.

2 Instalace příslušenství 	X Zajistěte mikroskop PROVEO 8 na místě a nainstalujte 
veškeré příslušenství na mikroskop, aby bylo připraveno 
k použití (viz kapitolu 7.2).
	X Nastavte požadovanou polohu rukojetí.
	X Připojte ústní spínač anebo nožní spínač (pokud je 

používán).
	X Zkontrolujte obraz kamery na monitoru a podle potřeby  

ho vylaďte.
	X Zkontrolujte veškeré vybavení, jestli je ve správné poloze 

(všechny kryty namontované a uzavřené).

3 Kontrola nastavení nástavců 	X Zkontrolujte nastavení nástavce a okulárů pro zvoleného 
uživatele.

4 Kontrola funkce 	X Připojte napájecí kabel (pouze F42).
	X Zapněte mikroskop.
	X Otestujte všechny funkce na rukojetích a nožním spínači.
	X V řídicí jednotce zkontrolujte nastavení pro zvoleného 

uživatele.

5 Vyvážení 	X Vyvažte PROVEO 8 (viz kapitolu 7.7.1).
	X Stiskněte tlačítko "All Brakes" na rukojeti a zkontrolujte 

vyvážení.

6 Sterilita 	X Nasaďte sterilní součásti a sterilní roušku, pokud je 
používána (viz kapitolu 7.9.2).
	X Zopakujte vyvážení.

7 Nastavení polohy na operačním 
stole

	X Nastavte polohu mikroskopu PROVEO 8 na operačním stole 
podle potřeby a zajistěte nožní brzdou (viz kapitolu 7.1) 
(pouze F42).
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