
M
ED

IC
A

L 
D

IV
IS

IO
N

Brugsanvisning 

10 733 910 – Version 03

PROVEO 8



II PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / Version 03

 

Tillykke med dit operationsmikroskopsystem fra Leica.
Ved udviklingen af vores systemer har vi lagt meget stor vægt på, at betjeningen er 
nem og selvforklarende. Tag dig alligevel tid til at læse brugsanvisningen, så du 
kender dit operationsmikroskops fordele og muligheder og kan udnytte dem 
optimalt.
På vores hjemmeside kan du både finde værdifulde informationer om Leica 
Microsystems' produkter og ydelser og adressen på vores nærmeste afdeling: 

www.leica-microsystems.com

Tak fordi, at du har valgt et af vores produkter. Vi håber, du får glæde af den kvalitet 
og ydelse, operationsmikroskopet fra Leica Microsystems kan præstere.

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

Ansvarsfraskrivelsesklausul
Alle specifikation kan ændres uden varsel.
Oplysningerne i denne brugsanvisning er direkte relateret til udstyrets funktion. 
Medicinske beslutninger er lægens ansvar.
Hos Leica Microsystems har vi bestræbt os på, at brugsanvisningen skal være 
komplet og letforståelig med fremhævelse af de vigtigste aspekter af brugen. 
Hvis der er behov for yderligere oplysninger vedrørende brug af produktet, 
henvises til den lokale Leica-repræsentant.
Et medicinsk produkt fra Leica Microsystems må aldrig anvendes, uden at brugeren 
har fuldt kendskab til produktets anvendelse og ydelse.

Erstatningsansvar
Se venligst vores standardvilkår og -betingelser for salg for oplysninger om 
erstatningsansvar. Intet i denne ansvarsfraskrivelsesklausul virker begrænsende 
for vores erstatningsansvar på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til 
gældende lov, eller udelukker vores erstatningsansvar på nogen måde, som ikke 
kan udelukkes i henhold til gældende lov.
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Indledning

1 Indledning
1.1 Om denne brugsanvisning
Denne brugsanvisning beskriver operationsmikroskopet PROVEO 8.
Denne brugsanvisning gælder for PROVEO 8 med følgende 
stativtyper: F42 og CT42.

Udover noter om brugen af instrumenterne indeholder 
denne brugsanvisning vigtige oplysninger om sikkerhed 
(se kapitlet "Sikkerhedsanvisninger").

	X Læs denne brugsanvisning grundigt, før produktet 
anvendes.

Operationsmikroskopets komplette navn er PROVEO 8. 

1.2 Symboler i denne brugsanvisning

Symbolerne i denne brugsanvisning har følgende betydning:

Symbol Advarselsord Betydning

Advarsel Advarsel mod farer ved brug eller mod 
ukorrekt anvendelse, som kan føre til 
personskader eller dødsfald. 

Forsigtig! Angiver en potentielt farlig situation 
eller forkert anvendelse, som, hvis den 
ikke undgås, kan resultere i mindre eller 
moderate personskader. 

Bemærk Angiver en potentielt farlig situation 
eller forkert anvendelse, som, hvis den 
ikke undgås, kan resultere i betydelige 
materielle eller økonomiske skader eller 
skader på miljøet

Praktiske informationer, som hjælper 
brugeren til at anvende produktet 
teknisk korrekt og effektivt. 

	X  Kræver handling. Dette symbol angiver, 
at du skal foretage en bestemt handling 
eller handlingssekvens.

MD Medicinsk udstyr

1.3 Valgfri produktegenskaber
Forskellige produktegenskaber og tilbehør fås som ekstraudstyr. 
Tilgængeligheden varierer fra land til land og afhænger af kravene  
i de lokale regler. Kontakt din lokale repræsentant for at få 
oplysninger om tilgængelige produkter.

2 Produktidentifikation
Produktets model- og serienummer er angivet på mærkeskiltet ved 
strømstikket på stativsystemet. 
	X Notér disse oplysninger i brugsanvisningen, så du altid kan 

henvise til dem, hvis du har spørgsmål til vores repræsentant 
eller serviceafdeling. 

Type Serienr.

 
...

 
...
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3 Sikkerhedsanvisninger
Operationsmikroskopet PROVEO 8 er en avanceret teknologisk 
enhed. Ikke desto mindre kan der opstå farlige situationer under en 
operation. 
	X Følg derfor altid anvisningerne i denne brugsanvisning og 

specielt sikkerhedsforskrifterne.

3.1 Tilsigtet brug
• Operationsmikroskopet PROVEO 8 er et optisk instrument, der 

skal gøre objekter mere synlige ved hjælp af forstørrelse og 
belysning. Det kan anvendes til betragtning og dokumentation 
samt i behandlingen af både mennesker og dyr.

• Det væsentligste anvendelsesområde er oftalmologi.
• Mikroskopet må ikke bruges til mikrokirurgi (neuro, plastik/

rekonstruktion, øre, næse og hals).
• Operationsmikroskopet PROVEO 8 må kun anvendes i lukkede 

rum og skal stå på et fast gulv eller monteres i loftet.
• De findes på gulvstativ F42 og på teleskopstativ CT42.  

F42 er et gulvstativ til tredimensionel placering af PROVEO 8 i 
lokalet. 
CT42 er en loftsmonteret, elektrisk, lineær aktuator til at hæve 
og sænke PROVEO 8. Den betjenes med en håndafbryder.

• OperationsmikroskopetPROVEO 8 er omfattet af særlige 
forholdsregler i forbindelse med elektromagnetisk 
kompatibilitet. Det skal monteret og idriftsættes i 
overensstemmelse med retningslinjerne og 
producenterklæringerne og de anbefalede sikkerhedsafstande (i 
henhold til EMC-tabeller baseret på EN60601-1-2).

• Bærbart og mobilt samt stationært RF-kommunikationsudstyr 
kan have en negativ effekt på funktionen af 
operationsmikroskopet PROVEO 8.

• Udløs altid bremserne, når operationsmikroskopet PROVEO 8 
skal bevæges eller flyttes.

• Det primære formål med PROVEO 8 er at sørge for belysning og 
mekanisk stabilitet til optikholderen i alle positioner.

3.2 Anvisninger til den 
driftsansvarlige

	X Kontrollér, at operationsmikroskopet PROVEO 8 kun anvendes af 
personer med de relevante kvalifikationer.
	X Kontrollér, at denne brugsanvisning altid forefindes på det sted, 

hvor operationsmikroskopet PROVEO 8 anvendes.
	X Der skal foretages regelmæssige eftersyn for at sikre, at de 

godkendte brugere overholder sikkerhedskravene.

	X Nye brugere skal instrueres grundigt, og betydningen af 
advarselsskilte og advarselsmeddelelser skal forklares.
	X Fordel ansvaret for idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. 

Før tilsyn med, at disse opgaver udføres.
	X PROVEO 8 er kun beregnet til brug af faguddannet personale.

ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød!
	X Udstyret skal altid sluttes til en jordet stikkontakt. 

	X Operationsmikroskopet PROVEO 8 må kun anvendes, hvis det er 
fri for fejl.
	X Informer straks den lokale Leica-repræsentant eller Leica 

Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Schweiz, hvis der opstår fejl, som potentielt kan medføre 
personskader. 
	X Hvis der anvendes tilbehør fra andre producenter sammen med 

operationsmikroskopet PROVEO 8, skal det sikres, at disse 
producenter har bekræftet, at det er sikkert at bruge 
kombinationen. Følg anvisningerne i brugsanvisningen for det 
relevante tilbehør.

• Ændringer, installation på eller istandsættelse af 
operationsmikroskopet PROVEO 8 må kun foretages af 
fagpersoner, som Leica udtrykkeligt har autoriseret til dette.  
Yderligere oplysninger findes i installationshåndbogen.

• Til reparationer må der kun anvendes originale dele fra Leica.
• Efter reparation eller tekniske ændringer skal apparatet 

indstilles på ny, idet man her skal overholde vores tekniske 
forskrifter.

• Hvis instrumentet ændres eller istandsættes af ikke-
autoriserede personer, hvis der foretages forkert 
vedligeholdelse (medmindre vedligeholdelsen er udført af en 
faguddannet tekniker), eller håndteres forkert, bortfalder 
Leica Microsystems' ansvar.

• Leica operationsmikroskopets påvirkning af andre apparater er 
blevet kontrolleret i henhold til EN 60601-1-2. Systemet har 
bestået emissions- og immunitetsprøvningen. De sædvanlige 
forsigtighedsforholdsregler og sikkerhedsbestemmelser vedrø-
rende elektromagnetiske og andre strålinger skal overholdes.

• De elektriske installationer i bygningen skal være i 
overensstemmelse med den nationale standard, dvs. 
strømforsynet jordfejlsbeskyttelse (fejlstrømsbeskyttelse) 
anbefales.

• Som alle andre apparater i operationsstuen kan også dette 
system svigte. Leica Microsystems (Schweiz) AG anbefaler 
således, at der anvendes et backupsystem under brugen. 
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3.3 Anvisninger til brugeren
	X Anvend de her beskrevne instruktioner.
	X Følg arbejdsgiverens anvisninger for tilrettelæggelse af arbejdet 

og arbejdsmiljø.

Fototoksisk skade på nethinden via øjekirurgi

ADVARSEL

Skade på nethinden på grund af langvarig eksponering!
Lyset i instrumentet kan være skadeligt. Risikoen for skader 
på nethinden øges med eksponeringens varighed.
	X Undlad at overskride de vejledende værdier for farlig 

eksponering ved bestrålingen. 
Hvis eksponeringstiden overskrider værdien i tabellen 
på side 5, når instrumentet anvendes med maksimal 
afgiven effekt, overskrides referenceværdien for fare.

Følgende tabel er retningsgivende og skal alene gøre kirurgen 
opmærksom på mulige farer. Dataene er udregnet som worst case-
scenarier:
• Afaki
• Helt ubevægeligt øje (det samme område eksponeres konstant)
• Uafbrudt lysoptagelse, f.eks. ingen kirurgiske instrumenter i øjet
• Pupil udvidet til 7 mm

Udregningerne er baseret på den tilsvarende ISO-standard1) og de 
grænseværdier for eksponering, som anbefales i denne standard. 

Hovedlys

Lysindstilling Anbefalet maksimal eksponeringstid ifølge 1) [min.]

25% 6.5

50 % 2.5

75% 1.5

100 % 1

Retinabeskyttelses-
funktion aktiveret

16.5

Koaksialt rødt reflekslys

Lysindstilling Anbefalet maksimal eksponeringstid ifølge 1) [min.]

25% 10

50 % 4.5

75% 3

100 % 2

Retinabeskyttelses-
funktion aktiveret

14

Referenceliste:
1)  DIN EN ISO 15004-2; Oftalmiske instrumenter - Grundlæggende 

krav og testmetoder - Del 2: Beskyttelse mod fare på grund af 
lys.

Hvis begge lys anvendes, skal den laveste af de to værdier 
for den tilladte eksponeringstid anvendes i henhold til det 
afgivne lys, der er konfigureret. De to risikofaktorer skal ikke 
modregnes med hinanden, da deres afbildninger på 
nethinden ikke overlejrer hinanden. Dette gælder også for 
brug af spaltelyset "Fototoksisk skade på nethinden under 
øjekirurgi" på side 5.

Spaltelys 

Den følgende tabel viser den tilladte operationstid og den mulige 
forlængelse ved reducering af spaltebredden:

Spaltebredde 
[mm]

Tid [min.]

>6 1

5 1.2

4 1.5

3 2

2 3

Beskyt patienten med følgende foranstaltninger:
• Korte belysningstider
• Lav lysstyrkeindstilling
• Afbrydelse af lyset ved afbrydelse af operationen

Vi anbefaler at indstille lysintensiteten til det niveau, der som 
minimum skal bruges til en given operation. Spædbørn, patienter 
med afaki (patienter, der ikke har fået erstattet øjelinsen med en 
kunstig linse med UV-beskyttelsesskærm), mindre børn og personer 
med øjensygdomme har øget risiko. Risikoen stiger også, hvis 
personen, der behandles eller opereres, inden for de sidste 24 timer 
har været udsat for lys fra samme eller andre oftalmologiske 
instrumenter, som anvendes en klar synlig lyskilde. Dette er især 
tilfældet, hvis øjet er blevet undersøgt ved hjælp af et 
nethindefotografi.

Beslutningen om, hvilken lysintensitet der skal bruges til en given 
operation, skal træffes ud fra det aktuelle tilfælde. I hvert tilfælde 
skal kirurgen foretage en vurdering af risici og fordele ved den 
anvendte lysintensitet. Selvom der træffes alle foranstaltninger 
med henblik på at minimere risikoen for, at de kirurgiske 
mikroskoper forårsager skader på nethinden, kan der alligevel 
indtræffe skade. En fotokemiske beskadigelse af nethinden er en 
mulig komplikation ved nødvendigheden af at anvende stærkt lys 
for at synliggøre øjestrukturer under vanskelige oftalmologiske 
processer.

Desuden kan retinabeskyttelsesfunktionen aktiveres under indgreb, 
så styrken af hovedlyset reduceres til under 10 % og RedReflex til 
under 20 %.
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3.4 Farer ved brug

ADVARSEL

Risiko for elektrisk stød!
	X Udstyret skal altid sluttes til en jordet stikkontakt. 

ADVARSEL

Skade på nethinden på grund af langvarig eksponering!
Lyset i instrumentet kan være skadeligt. Risikoen for skader 
på nethinden øges med eksponeringens varighed.
	X Undlad at overskride de vejledende værdier for farlig 

eksponering ved bestrålingen. 
Hvis eksponeringstiden overskrider værdien i tabellen 
på side 5, når instrumentet anvendes med maksimal 
afgiven effekt, overskrides referenceværdien for fare.

ADVARSEL

Risiko for menneskelig fejl på grund af støj, der kan 
forårsage forskrækkelse, under operationen!
	X  Der må ikke tilsluttes/frakobles eksterne enheder via 

"Line In"-indgangen under operation. 
	X Kontrollér, at lydstyrken på audioenheden er skruet helt 

ned, før enheden sluttes til "Line In"-indgangen.

ADVARSEL

Fare for personskade som følge af:
• ukontrolleret lateral bevægelse af parallelogrammet
• stativets hældning
• fødder i lette sko kan komme i klemme under stativets 

fod
	X I forbindelse med transport skal operationsmikroskopet 

PROVEO 8 altid stilles i transportposition. 
	X Flyt aldrig stativet i udstrakt tilstand. 
	X Kør aldrig hen over kabler på gulvet. 
	X Operationsmikroskopet PROVEO 8 skal altid skubbes; 

træk aldrig i det.

ADVARSEL

Fare for patienten på grund af fejl i det integrerede 
spaltelys!
Hvis der opstår fejl i den integrerede spaltelysmotor, kan 
spaltelyset aktiveres/deaktiveres manuelt med 
drejeknappen (2).

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling hen over 

operationsområdet.
	X Før tilbehøret udskiftes, skal parallelogrammet altid 

låses (se kapitel 7.7.2). 
	X PROVEO 8 skal afbalanceres efter skift at udstyr. 
	X Løsn ikke bremserne i ubalanceret tilstand. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling hen over 

operationsområdet.
	X Efter skift af udstyr skal mikroskopet altid 

omafbalanceres på parallelogrammet.

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

ændre indstillinger under operationen.
	X Omstil altid mikroskopet før operationen.
	X  Før skift af udstyr skal parallelogrammet altid låses.
	X Aktiver ikke håndgreb eller bremse-fjernudløsning i 

ubalanceret tilstand.

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Lås altid parallelogrammet:

• ved transport af mikroskopet
• ved skift at udstyr

ADVARSEL

Risiko for skader fra faldende dele!
	X Før operationen skal det altid kontrolleres, at optiske 

komponenter og tilbehør er tilstrækkeligt sikrede og 
ikke kan bevæge sig.
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ADVARSEL

Infektionsfare!
	X Operationsmikroskopet PROVEO 8 skal altid anvendes 

med sterile betjeningselementer og greb.

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X Systemet må kun betjenes i korrekt tilstand (samtlige 

afdækninger monteret, døre lukket).

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X  Operationsmikroskopet PROVEO 8 kan kun tilsluttes en 

jordet stikkontakt (F42).

ADVARSEL

Motorerne vender tilbage til parkeret position!
	X Før mikroskopet tændes, skal det sikres, at XY-enhedens 

bevægelsesbaner og fokus er fri for forhindringer.

ADVARSEL

For intensivt lys kan beskadige nethinden!
	X Advarselsmeddelelserne i kapitlet 

"Sikkerhedsanvisninger" skal følges.

ADVARSEL

Fare for patienten på grund af fejl i forstørrelsesmotoren!
Hvis der opstår fejl i forstørrelsesmotoren, kan forstørrelsen 
justeres manuelt på drejeknappen.

ADVARSEL

Fare for patienten på grund af CT42 teleskopstativets ned-
bevægelse!
	X Brug ikke op/ned-bevægelsen, mens mikroskopet er 

over patienten.

FORSIGTIG!

Skade på touchpanelet!
	X Betjen kun touchpanelet med fingrene. 

Brug aldrig hårde, skarpe eller spidse genstande af træ, 
metal eller plast.
	X Rengør aldrig touchpanelet med midler, som indeholder 

slibende substanser. Overfladen kan blive ridset og mat, 
hvis man gør det.

FORSIGTIG!

Operationsmikroskopet kan køre væk af sig selv!
	X  Lås altid fodbremsen undtagen ved transport.

FORSIGTIG!

Skade på operationsmikroskopet PROVEO 8 på grund af 
ukontrolleret hældning!
	X Hold fast i håndgrebet, mens bremsen udløses.

FORSIGTIG!

Skade på operationsmikroskopet PROVEO 8 under transport!
	X Flyt aldrig stativet i udstrakt tilstand.
	X Kør aldrig hen over kabler på gulvet.
	X Systemet må ikke transporteres eller opbevares i 

områder med en hældningsvinkel over 10°.

FORSIGTIG!

Skade på stativhuset eller styreenhedens touchpanel!
Hvis optikholderen flyttes til transportposition eller fra 
transportposition til betjeningsposition:
	X Kontrollér, at transportlåsen er låst.

FORSIGTIG!

Skader på operationsmikroskopet pga. ukontrolleret 
vipning!
	X Hold godt fast i håndgrebene, før funktionen"All Brakes" 

udløses.

FORSIGTIG!

Fare for skader!
	X Før optikholderen løftes, skal det sikres, at området over 

parallelogrammet er frit, så kollision med 
operationslamper, loft mm. undgås.



8 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / Version 03

Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG!

Infektionsfare!
	X Skaf tilstrækkeligt frirum rundt om stativet, så man 

undgår, at det sterile overtræk berører ikke-sterile dele.

FORSIGTIG!

Risiko for overophedning af systemet!
Hvis udluftningsåbningerne tildækkes, er der risiko for, at 
systemet foretager en kontrolleret nedlukning på grund af 
overophedning.
	X Sørg for, at der altid er plads mellem 

udluftningsåbningen og overtrækket.

FORSIGTIG!

Skade på forstørrelsesmotoren!
	X Forstørrelsen må kun justeres manuelt, hvis 

forstørrelsesmotoren er defekt.

FORSIGTIG!

Skade på patienten på grund af ændringer i 
brugerindstillingerne!
	X Konfigurationsindstillingerne og brugerlisten må aldrig 

ændres under en operation.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade!
	X  Vær især opmærksom på at overholde de krævede 

sikkerhedsafstande, hvis kombinationsfunktionen 
anvendes sammen med tilbehør fra andre producenter, 
der kan reducere arbejdsafstanden til under 140 mm 
(observationssystemer med vidvinkel uden kontakt), da 
fokus sammen med kombinationsfunktionen er en 
semiautomatisk funktion.

FORSIGTIG!

Fare for kollision! 
Operationsmikroskopet kan støde mod omkringstående 
dele, loftet eller lamper.
	X Kontrollér risikoområdet, før svingarmen bevæges.
	X Bevæg loftstativet forsigtigt opad, idet du holder øje 

med loft og lamper.
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Sikkerhedsanvisninger

3.5 Mærkning
3.5.1 Gulvstativ F42

6454 6

89 8

3152

7

1

12
11

14

13

13

13

1211

10

13
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Sikkerhedsanvisninger

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
Typeskilt

MD Medicinsk udstyr

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Præfiksnummer
b Leica systemvarenr.
c Serienummer
d Løbenummer begyndende 

med 1 for hvert batch
e JJ = år (2 cifre)
f MM = måned (2 cifre)
g TT = dag (2 cifre)
h Startdato for produktion

Produktionsskilt

3 Følg brugsanvisningen

4   
 

 
 

 

Jordingsmærke

  
 

 
 

 

5 MET-mærke

6 Risikomærke for lys

7 Systemvægt-mærke

8  
 Udannet personale

  
 

9 Potentialeudligning

10
 

Maks. vægt på 
optikholder 

11

 

Åben

12

 

Lukket

13 Faremærkning for 
klemrisiko

14
 

Monitorvægt-mærke

15 UDI-mærkat

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

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)
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Sikkerhedsanvisninger

Teleskopstativ CT42

��

B

��
A

�� �

��

��

�

� ��
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Sikkerhedsanvisninger

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

Typeskilt

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Præfiksnummer
b Leica systemvarenr.
c Serienummer
d Løbenummer begyndende med 

1 for hvert batch
e JJ = år (2 cifre)
f MM = måned (2 cifre)
g TT = dag (2 cifre)
h Startdato for produktion

Produktionsskilt

3 Følg 
brugsanvisningen

4   
 

 
 

 
 

Jordingsmærke

  
 

 
 

 

5 MET-mærke

6 INMETRO-mærke

7 Potentialeudligning

8
 

Maks. vægt på 
optikholder 

9

 

Åben

10

 

Lukket

11 Faremærkning for 
klemrisiko

12
 

Monitorvægt-mærke

13 SKF-typeskilt

14 Typeskilt 

15 UDI-mærkat

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

Produktionsidentifikator (PI)
Serienummer
Produktionsdato

GS1-datamatrikskode
Enhedsidentifikator (DI)
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Design

4 Design
4.1 Gulvstativ F42

1 Optikholder PROVEO 8
2 Parallelogram 
3 Video-monitor (ekstraudstyr)
4 Styreenhed med touchpanel
5 Styreenheder for kamera og video (ekstraudstyr)
6 Fodbremser 
7 Fod
8 Stik (f.eks. strøm, video etc.)
9 Håndgreb
10 Monitorarm (ekstraudstyr)
11 Højttaler

PROVEO 8 har med sin åbne arkitektur plads til opbevaring 
af styreenheder til kamera og video.
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Design

4.2 Teleskopstativ CT42

1 Optikholder PROVEO 8
2 Parallelogram 
3 Monitorarm (ekstraudstyr)
4 Video-monitor (ekstraudstyr)
5 Teleskopstativ CT42
6 Horisontalarm
7 Fjernbetjening til teleskop
8 Op
9 Ned

�

� �

�
�

�

�

�

��
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Design

4.2.1 CT42 stativ-controller

�

�

�

�

��

�

1 Netstrøm
2 Holder til fodkontakt 
3 Styreenheder og optagesystemer til video (ekstraudstyr)
4 Styreenhed med touchpanel
5 Trådløs fodkontakt
6 Vægplade

7

8

7 Stik (strøm, video etc.)
8 Rack-sæt med rum (ekstraudstyr)

4.3 Optikholdermoduler PROVEO 8
4.3.1 PROVEO 8 med IVC-modul

• Optikholder med integreret kamera og integrerede invertere

4.3.2 PROVEO 8 med IVC-modul uden inverter

• Optikholder med integreret kamera, uden integrerede invertere
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Funktioner

4.3.3 PROVEO 8 med IVA-modul

• Optikholder med interface med C-fatning, uden integrerede 
invertere

5 Funktioner
5.1 Afbalanceringssystem
Med et afbalanceret operationsmikroskop PROVEO 8 kan du flytte 
optikholderen til en hvilken som helst position uden at hælde det 
eller flytte det nedad. 
Efter afbalanceringen kræver alle bevægelser under operationen 
kun lidt kraft.
Parallelogrammet afbalancerer op/ned-bevægelsen.
Afbalancering af parallelogrammet, se kapitel 7.7.1.

Afbalancering af optikholderen på gulvstativ F42
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Funktioner

Afbalancering af optikholderen på teleskopstativ CT42 5.2 Bremser
Operationsmikroskopet PROVEO 8 har 4 elektromagnetiske bremser, 
der stopper gulvstativets, loftstativets og operationsmikroskopets 
bevægelser:
De elektromagnetiske bremser kan udløses via håndtaget eller 
sygeplejerskens kontakt.

5.2.1 Bremser på gulvstativ F42

1

1 Rotation af tårnet 
2 Rotation af parallelogrammet
3 Parallelogrammets op/ned-bevægelse
4 Rotation af mikroskopholderen
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Funktioner

5.2.2 "Selected brakes" på gulvstativ F42
Ved hjælp af funktionen "Selected brakes" kan brugeren frigive en 
hvilken som helst enkeltbremse.

Denne funktion kan kun aktiveres af en faguddannet 
person.

1 Rotation af tårnet
2 Rotation af parallelogrammet
3 Parallelogrammets op/ned-bevægelse
4 Rotation af mikroskopholderen

Systemet må ikke flyttes, uden at bremserne er udløst.

5.2.3 Bremser på teleskopstativ CT42

�

�
�

�

1 Rotation af den vandrette arm 
2 Rotation af parallelogrammet
3 Parallelogrammets op/ned-bevægelse
4 Rotation af mikroskopholderen
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Funktioner

5.2.4 Valgte bremser på teleskopstativet CT42
Ved hjælp af funktionen "Selected brakes" kan brugeren frigive en 
hvilken som helst enkeltbremse.

Disse funktioner kan kun aktiveres af en faguddannet 
person.

�

�

�

�

1 Rotation af den vandrette arm
2 Rotation af parallelogrammet
3 Parallelogrammets op/ned-bevægelse
4 Rotation af mikroskopholderen

5.3 Belysning
Lyset på operationsmikroskopet PROVEO 8 består af to LED-moduler 
og er placeret i optikholderen. 
Der er to lamper, hovedlampen og den røde reflekslampe.

5.4 Fusion Optics
Denne funktion forøger opløsningen og feltdybden for et ideelt 
optisk 3D-billede.
Fusion Optics anvender to separate strålebaner med forskellige 
informationer: Den venstre strålebane er optimeret for høj 
opløsning, og den højre giver optimal feltdybde.
Den menneskelige hjerne samler disse to meget forskellige  
billeder til ét, optimalt rumligt billede.
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Betjeningselementer

6 Betjeningselementer
6.1 Optikholderen PROVEO 8 med fokus, hældning og XY med IVC

1718
19

1 XY-kobling 
2 Drejeknap til ændring af 0° assistentens position
3 Drejeknap "Inverter" (må kun betjenes i nødsituationer med den 

version, der er angivet i kapitel 4.3.1)
4 Fint fokus til integreret kamera
5 Drejeknap "Magnification" (må kun betjenes i nødsituationer)
6 Drejeknap "Slit illumination" (må kun betjenes i nødsituationer)
7 Spalte til filterplade
8 Håndgreb
9 Drejeknap til diameter på rødt reflekslys
10 Optikholder PROVEO 8

11 Fint fokus til assistent
12 Drejeknap "Inverter" assistent (må kun betjenes i nødsituationer 

med den version, der er angivet i kapitel 4.3.1)
13 0° assistent
14 Kirurgpanel
15 2× CAN-stik - kun til Leica-tilbehør
16 Køleåbninger
17 Objektiv
18 Monteringsgevind til tilbehør
19 Stik til BIOM
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Betjeningselementer

6.2 Optikholderen PROVEO 8 med fokus, hældning og XY med IVA

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1 XY-kobling 
2 Drejeknap til ændring af 0° assistentens position
3 Fint fokus til eksternt kamera
4 Drejeknap "Magnification" (må kun betjenes i nødsituationer)
5 Drejeknap "Slit illumination" (må kun betjenes i nødsituationer)
6 Spalte til filterplade
7 Håndgreb
8 Drejeknap til diameter på rødt reflekslys
9 Optikholder PROVEO 8
10 Fint fokus til assistent

11 0° assistent
12 Kirurgpanel
13 2× CAN-stik - kun til Leica-tilbehør
14 Adapter med C-gevind
15 Køleåbninger
16 Objektiv
17 Monteringsgevind til tilbehør
18 Stik til BIOM
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Betjeningselementer

6.3 Kirurgpanel

1 Kirurgpanel
2 Infrarød modtager til fjernbetjening (optager)
3 Touchpanel

6.4 Afbalancering

1 Transportlås (blokering af parallelogram) 
2 Afbalanceringsdrejeknap

Afbalancering af parallelogrammet, se kapitel 7.7.1.

6.5 Styreenhed

1  Touchpanel (grafisk brugerflade)

6.6 Stativ F42

6

7

1

2

5

4

3

1 Stik til potentialeudligning 
Til tilslutning af PROVEO 8 til en potentialeudligningsanordning. 
Dette er en del af kundens husinstallation.  
Overhold kravene til EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Strømindgang
3 Termomagnetisk afbryder
4 Hovedafbryder til operationsmikroskop PROVEO 8
5 LED-indikator for tilsluttet strøm
6 Holder til fjernbetjening
7 Holder til sygeplejerskens kontakt
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Betjeningselementer

6.7 F42-stik

LAN*  til tilslutning til Dicom
Line In** til ekstern musikafspiller/mobiltelefon
ADF 1/2 ekstra funktion
XGA in 1*** til tilslutning af en ekstern videokilde (til DI C800 

(ekstraudstyr))
OCT ext.***  til tilslutning af eksterne OCT-enheder
DVI Out til tilslutning af ekstern monitor
DVI in*** ekstern indgang til monitor til stativ
FS kun til 2. trådløs fodkontakt (fodkontakt 2)
C-VIDEO out*** til tilslutning af ekstern monitor
HD SDI out*** til tilslutning af ekstern monitor
Bremseudløser kun til sygeplejerskens kontakt

* må ikke anvendes under operation
** se advarslen nedenfor
*** kun til tilslutning af medicinsk udstyr

ADVARSEL

Risiko for menneskelig fejl på grund af kraftig støj, der kan 
forstyrre, under operationen!
	X  Der må ikke tilsluttes/frakobles eksterne enheder via 

"Line In"-indgangen under operation. 
	X Kontrollér, at lydstyrken på audioenheden er skruet helt 

ned, før enheden sluttes til "Line In"-indgangen.
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Betjeningselementer

6.8 CT42-stik på stativ-controlleren
CT42 stativ-controlleren er monteret på væggen.

LAN*  til tilslutning til Dicom
Line In ikke i brug
ADF 1/2 ekstra funktion
XGA in 1** til tilslutning af en ekstern videokilde (til DI C800 

(ekstraudstyr))
CAN ext.**  til tilslutning af eksterne CAN-enheder
DVI Out til tilslutning af ekstern monitor
DVI in*** ekstern indgang til monitor til stativ
FS kun til 2. trådløs fodkontakt (fodkontakt 2)
C-VIDEO out** til tilslutning af ekstern monitor
HD SDI out** til tilslutning af ekstern monitor

* må ikke anvendes under operation
** kun til tilslutning af medicinsk udstyr

�

�

�

1 Netstrømafbryder
2 Sikringer til netstrøm
3 Stik til potentialeudligning 

Til tilslutning af PROVEO 8 til en potentialeudligningsanordning. 
Dette er en del af kundens husinstallation.  
Overhold kravene til EN 60601-1 (§ 8.6.7).
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Betjeningselementer

6.9 Vandret arm på CT42

1 Holder til sygeplejerskens kontakt (kan placeres individuelt)
2 Indgang til sygeplejerskens kontakt
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Betjeningselementer

6.10 Fodkontakt og håndgreb

Se også brugsanvisningen til den trådløse fodkontakt, 14 
funktioner.

6.10.1 Standardkonfiguration "Cataract"

Fodkontakten og håndgrebene kan tildeles individuelt for 
hver bruger via konfigurationsmenuen.

Red Reflex+

Red Reflex−

Focus+

Magnification+

Main light+

Main light−

Focus−

Magnification−

All Lights On/Off

Håndgreb

Valgt bremse:

All Brakes

Valgt bremse:

All Brakes

6.10.2 Standardkonfiguration "Retina"

Fodkontakter og håndgreb kan tildeles individuelt for hver 
bruger via konfigurationsmenuen.

Focus +

Magnification +

Focus −

VR Synchronized Focus− VR Synchronized Focus+

All Lights On/Off VR Mode On/Off

Magnification−

Håndgreb

Valgt bremse:

All Brakes

Valgt bremse:

All Brakes
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Betjeningselementer

6.10.3 Standardkonfiguration "OCT"

Fodkontakter og håndgreb kan tildeles individuelt for hver 
bruger via konfigurationsmenuen.

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

Håndgreb

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward

6.10.4 Standardkonfiguration "OCT VR"

Fodkontakter og håndgreb kan tildeles individuelt for hver 
bruger via konfigurationsmenuen.

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

Håndgreb

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward
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Klargøring før operation

7 Klargøring før operation
7.1 Transport (F42)

ADVARSEL

Fare for personskade som følge af:
• ukontrolleret lateral bevægelse af parallelogrammet
• stativets hældning
• fødder i lette sko kan komme i klemme under stativets 

fod
	X I forbindelse med transport skal operationsmikroskopet 

PROVEO 8 altid stilles i transportposition. 
	X Flyt aldrig stativet i udstrakt tilstand. 
	X Kør aldrig hen over kabler på gulvet. 
	X Operationsmikroskopet PROVEO 8 skal altid skubbes; 

træk aldrig i det.

FORSIGTIG!

Operationsmikroskopet kan køre væk af sig selv!
	X  Lås altid fodbremsen undtagen ved transport.

FORSIGTIG!

Skade på operationsmikroskopet PROVEO 8 på grund af 
ukontrolleret hældning!
	X Hold fast i håndgrebet, mens bremsen udløses.

FORSIGTIG!

Skade på operationsmikroskopet PROVEO 8 under transport!
	X Flyt aldrig stativet i udstrakt tilstand.
	X Kør aldrig hen over kabler på gulvet.
	X Systemet må ikke transporteres eller opbevares i 

områder med en hældningsvinkel over 10°.

FORSIGTIG!

Skade på stativhuset eller styreenhedens touchpanel!
Hvis optikholderen flyttes til transportposition eller fra 
transportposition til betjeningsposition:
	X Kontrollér, at transportlåsen er låst.

	X Kontrollér, at PROVEO 8 er i transportposition.

Hvis PROVEO 8 ikke er i transportposition, henvises til afsnit 
8.6.

	X Tryk på fodbremsepladen til højre (1) for at låse hjulene op.
	X Flyt mikroskopet ved hjælp af håndgrebet.
	X Tryk på fodbremsepladen til venstre (2) for at låse hjulene.

1

2
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Klargøring før operation

7.2 Montering af binokulartubus

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling hen over 

operationsområdet.
	X Før tilbehøret udskiftes, skal parallelogrammet altid 

låses (se kapitel 7.7.2). 
	X PROVEO 8 skal afbalanceres efter skift at udstyr. 
	X Løsn ikke bremserne i ubalanceret tilstand. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.

	X Kontrollér, at det optiske tilbehør er rent og frit for støv og 
snavs.
	X Løsn klemmeskruen (1).
	X Sæt tilbehøret i ringbeslaget.
	X Løsn klemskruen (1) ud.

�

ADVARSEL

Risiko for skader fra faldende dele!
	X Før operationen skal det altid kontrolleres, at optiske 

komponenter og tilbehør er tilstrækkeligt sikrede og 
ikke kan bevæge sig.

7.2.1 Montering af okularer
	X Kontrollér, at det optiske tilbehør er rent og frit for støv og 

snavs.
	X Skru okularernes riflede møtrik (1) på binokulartuben til 

endestoppet.

1
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Klargøring før operation

7.3 Indstilling af binokulartubus
7.3.1 Indstilling af afstanden mellem pupillerne
	X Indstil afstanden mellem pupillerne til en værdi mellem 55 mm 

og 75 mm, se skalaen (1).
	X Drej på indstillingsgrebet (2) for at indstille afstanden mellem 

pupillerne, så der fremkommer et cirkelformet billedfelt.

1

2

7.3.2 Indstilling af hældning
	X Hold binokulartubus med begge hænder.
	X Vip binokulartubus opad eller nedad, til en komfortabel 

visningsposition er opnået.

7.4 Indstilling af okular
7.4.1 Fastsættelse/indstilling af dioptrier for bruger
De individuelle dioptrier kan reguleres trinløst på hvert okular 
mellem +5 og –5. Dioptrierne skal indstilles nøjagtigt og separat 
for hvert øje. Dette er den eneste metode, som sikrer, at billedet 
forbliver i fokus i hele forstørrelsesområdet = parfokalt. Ved korrekt 
dioptriindstilling for begge øjne undgås i vidt omfang træthed ved 
brugen af operationsmikroskopet.

Et parfokalt indstillet mikroskop sikrer, at assistentens 
visning og billedet på monitoren altid er skarpt uanset den 
valgte forstørrelse.

	X Vælg den laveste forstørrelse.
	X Læg et fladt testobjekt med skarpe konturer under objektivet 

i arbejdsafstand.
	X Fokuser mikroskopet.
	X Indstil maksimal forstørrelse.
	X Fokuser mikroskopet.
	X Indstil minimal forstørrelse.

	X Drej begge øjelinser til +5 diopter uden at kigge i okularet.
	X Drej langsomt okularerne mod –5 individuelt for hvert øje, til 

testobjektet vises i skarp fokus.
	X Vælg den kraftigste forstørrelse, og kontrollér skarpheden.
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7.4.2 Indstilling af pupilafstand

	X Drej øjestykkerne op eller ned, til den ønskede afstand er 
indstillet.

7.4.3 Kontrol af parfokalitet
	X Læg et fladt testobjekt med skarpe konturer under objektivet 

i arbejdsafstand.
	X Zoom til den kraftigste forstørrelse.
	X Fokuser på testobjektet.
	X Zoom gennem hele forstørrelsesområdet, mens du ser på 

testobjektet.

Billedet skal hele tiden stå skarpt. Kontrollér okularernes 
dioptriindstilling, hvis dette ikke er tilfældet.

7.5 Flyt 0° assistenten til en anden 
position

0° assistenten kan placeres i venstre eller højre side.
	X Oplåsningsgreb (1).

Toppen (2) løftes.

	X Flyt 0° assistentens position (3).

	X Når den ønskede position er nået, trykkes toppen ned, og grebet 
(1) låses igen.
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7.6 Ændring af kameraet
7.6.1 Integreret videoadapter (IVA)
	X Sæt kameraet (1) i adapteren med C-fatning på optikholderen.

�

	X Spænd unbrakoskruen (2).

�

	X Tilslut det forinstallerede kamerakabel til kameraet (1).

7.6.2 Laserfilter til IVC
	X Oplåsningsgreb (1).

Toppen (2) løftes.

	X Tag laserfilterets dummy ud (3) .

�
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	X Sæt laserfiltret IVC (4) ind i laserfilterslidsen på optikholderen.

�

7.6.3 Slids til farve- og specialfiltre
Optikholderens hus har en slids til indføring af filterplader.
	X Fjern kappen (1).

Der er to slidser til filtre.
• Venstre filterslids: Farvetemperaturfilter for hoved-LED
• Højre filterslids: Specialfiltre eller blænder

Dette filterniveau afbildes skarpt i objektivfeltet.
UV-beskyttelsesfilteret GG420 er monteret. Desuden kan 
"UV-beskyttelsesfilter GG475" og "Protection Filter 5×" leveres.
	X Fjern filterkappen.
	X Tryk filterpladen ind. Den skal trykkes en smule opad, til den går 

i indgreb.

7.7 Afbalancering og låsning af 
parallelogrammet

7.7.1 Afbalancering af parallelogrammet

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling hen over 

operationsområdet.
	X Efter skift af udstyr skal mikroskopet altid 

omafbalanceres på parallelogrammet.

	X Udløs parallelogrammet (se kapitel 7.7.3).
	X Hold mikroskopet fast i håndgrebene.
	X Drej et håndgreb for at løsne bremserne (All Brakes).
	X Test, om mikroskopet bevæger sig op eller ned af sig selv.

Mikroskopet synker:
	X Drej afbalanceringsknappen (2) med uret.

Mikroskopet hæver sig:
	X Drej afbalanceringsknappen (2) mod uret.

7.7.2 Låsning af parallelogrammet

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Lås altid parallelogrammet:

• ved transport af mikroskopet
• ved skift at udstyr

FORSIGTIG!

Skader på operationsmikroskopet pga. ukontrolleret 
vipning!
	X Hold godt fast i håndgrebene, før funktionen 

"All Brakes" udløses.
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	X Træk i transportlåsen (1), og stil den i vandret position.

	X Tag fat i et eller begge håndgreb, og drej for at løsne bremserne.
	X Flyt parallelogrammet op og ned, til transportlåsen går i 

indgreb.
Parallelogrammet er nu låst.

7.7.3 Udløsning af parallelogrammet

FORSIGTIG!

Skader på operationsmikroskopet pga. ukontrolleret 
vipning!
	X Hold godt fast i håndgrebene, før funktionen 

"All Brakes" udløses.

	X Tag fat i et håndgreb, og drej for at løsne bremserne.
	X Træk samtidig i transportlåsen (1), og stil den i lodret position.

Parallelogrammet er nu udløst.

Afbalancer parallelogrammet, hvis det er nødvendigt.

7.7.4 Løsning af bremser

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

ændre indstillinger under operationen.
	X Omstil altid mikroskopet før operationen.
	X  Før skift af udstyr skal parallelogrammet altid låses.
	X Aktiver ikke håndgreb eller bremse-fjernudløsning i 

ubalanceret tilstand.

Fremad

Bagud

Hvis der ikke er foretaget en individuel konfiguration til den 
aktuelle bruger, løsnes bremserne på følgende måde ved drejning 
af håndgrebene:
	X Drejning og fastholdelse bagud: Bremser løsnes delvis
	X Drejning og fastholdelse fremad: Alle bremser løsnes

I menuen "User Settings" kan håndgrebene konfigureres 
individuelt for hver bruger med op til 4 funktioner. 
Funktionen  
"All Brakes" skal vælges mindst én gang.
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7.8 Positionering på operationsbordet
7.8.1 Gulvstativ F42

ADVARSEL

Fare for personskade, ved at operationsmikroskopet svinger 
ned!
	X Alt arbejde og indstillinger på stativet skal udføres før 

operationen. 
	X Udfør aldrig afbalancering eller omstilling hen over 

operationsområdet.
	X Før tilbehøret udskiftes, skal parallelogrammet altid 

låses (se kapitel 7.7.2). 
	X PROVEO 8 skal afbalanceres efter skift at udstyr. 
	X Løsn ikke bremserne i ubalanceret tilstand. 
	X Sving mikroskopet ud af operationsområdet for at 

foretage omstilling under operationen.

FORSIGTIG!

Fare for skader!
	X Før optikholderen løftes, skal det sikres, at området over 

parallelogrammet er frit, så kollision med 
operationslamper, loft mm. undgås.

	X Skub forsigtigt operationsmikroskopet frem til operationsbordet 
ved hjælp af håndgrebet, og placer det i den ønskede position.

• Alle positioner er også mulige spejlvendt.
• Apparatet skal positioneres sådan, at 

bevægelsesområdet er tilstrækkeligt stort til de 
aktiviteter, der forventes.

	X Tryk på fodbremsepladen til venstre (2) for at låse hjulene.

1

2

	X Anbring fodkontakten under operationsbordet.
	X Sæt strømkablet ind i stikdåsen.
	X Kobl potentialeudligningen til stativet.
	X Start systemet.
	X Udløs bremserne (se kapitel 7.7.4), og stil systemet i en mulig 

position (se billedet nedenfor). 
Svingarmen kan højst strækkes ud i en vinkel på 135°.

maks. 135° 
vinkel
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7.8.2 Teleskopstativ CT42 

Teleskopstativ CT42

AS N

A

S

1

1 Rack-controller CT42
A Assistent
AS Assisterende kirurg
K Kirurg
S Sygeplejerske

ADVARSEL

Fare for patienten på grund af CT42 teleskopstativets ned-
bevægelse!
	X Brug ikke op/ned-bevægelsen, mens mikroskopet er 

over patienten.

Hævning og sænkning af teleskopstativ CT42

Teleskopstativet CT42 kan hæves og sænkes elektrisk. Disse 
funktioner kan styres via tasterne på fjernbetjeningen.

Kør teleskoparmen op til den ønskede højde:
• Tasten "Up" (1): Hæv teleskopsøjlen.
• Tasten "Down" (2): Sænk teleskopsøjlen. 

��

I kontinuerlig drift må teleskopet maks. anvendes 1 minut 
inden for 10 minutter. Efter 2 minutters kontinuerlig drift 
slår den indbyggede temperaturafbryder motoren i Leica 
teleskopstativ CT42 fra.

Nødstopfunktionen testes ved at bevæge nedad og trykke 
på ned- og op-afbryderen samtidig for at stoppe 
bevægelsen.

Parkeringsposition for teleskopstativ CT42

FORSIGTIG!

Fare for kollision! 
Operationsmikroskopet kan støde mod omkringstående 
dele, loftet eller lamper.
	X Kontrollér risikoområdet, før svingarmen bevæges.
	X Bevæg loftstativet forsigtigt opad, idet du holder øje 

med loft og lamper.

	X Drej mikroskopet væk.
	X Fjern sterile komponenter.
	X Lås svingarmen.
	X Sluk på hovedafbryderen på svingarmen.
	X Tryk på tasten "Up" på fjernbetjeningen, og kør stativet opad.
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7.9 Påsætning af sterile 
betjeningselementer og sterilt 
overtræk

ADVARSEL

Infektionsfare!
	X Operationsmikroskopet PROVEO 8 skal altid anvendes 

med sterile betjeningselementer og greb.

7.9.1 Afdækninger til drejeknapper

Afdækningerne skal også anvendes, når du bruger sterile 
engangsovertræk. Man har bedre greb på 
betjeningselementerne på denne måde.

	X Sæt dampsteriliserbare afdækninger på grebene til forstørrelse, 
arbejdsafstand og manuel omgåelse af rødt reflekslys.

	X Anbring også dampsteriliserbare afdækninger på tilbehøret 
(hvis det forefindes).

7.9.2 Sterilt overtræk til optikholder

• Brug kun de sterile afprøvede overtræk, der er angivet i 
afsnittet Tilbehør.

• Overtræk skal kun anvendes på de angivne steder (se 
billedet nedenfor). 

FORSIGTIG!

Infektionsfare!
	X Skaf tilstrækkeligt frirum rundt om stativet, så man 

undgår, at det sterile overtræk berører ikke-sterile dele.

	X Aktiver funktionen "All brakes" på håndgrebet, og træk 
parallelogrammet ud.

Svingarmen kan højst strækkes ud i en vinkel på 135°. 

	X Brug sterile handsker.
	X  Anbring alle sterile betjeningselementer.
	X Pak det sterile overtræk forsigtig ud, og træk det over 

operationsmikroskopet PROVEO 8 frem til parallelogrammet.
	X Klem beskyttelsesglas (ekstraudstyr) fast på objektivet.
	X Fastgør (ikke for stramt) det sterile overtræk med de 

medfølgende bånd. Instrumentet skal stadig være let at 
bevæge.
	X Kontrollér bevægelsens lette gang.

• Følg producentens anvisninger, der følger med 
sterilhætten.

• Brug altid overtrækket sammen med et 
beskyttelsesglas.

• Overtrækket må kun anvendes frem til position (1).

Gulvstativ F42

�
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Teleskopstativ CT42

�

FORSIGTIG!

Risiko for overophedning af systemet!
Hvis udluftningsåbningen (1) tildækkes, er der risiko for, at 
systemet foretager en kontrolleret nedlukning på grund af 
overophedning.
	X Sørg for, at der altid er plads mellem 

udluftningsåbningen (1) og overtrækket.

7.10 Funktionskontrol
Se tjeklisten før operationen (se kapitel 17.1).
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8 Betjening
8.1 Sådan tændes mikroskopet

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X Systemet må kun betjenes i korrekt tilstand (samtlige 

afdækninger monteret, døre lukket).

ADVARSEL

Motorerne vender tilbage til parkeret position!
	X Før mikroskopet tændes, skal det sikres, at XY-enhedens 

bevægelsesbaner og fokus er fri for forhindringer.

Når det indbyggede Enfocus-modul er tilgængeligt, skal du 
vente 1-2 min., indtil mikroskopet er startet helt op, og 
mikroskopet må ikke berøres, før det er klar.

For at undgå funktionsfejl skal det altid sikres, at 
mikroskopet startes og slukkes korrekt, især hvis OCT er 
tilsluttet.

8.1.1 Gulvstativ F42

ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød!
	X Operationsmikroskopet PROVEO 8 kan kun tilsluttes en 

jordet stikkontakt (F42).

	X Tænd for mikroskopet på afbryderen (1) på stativet.
Systemet påbegynder en initialiseringsprocedure.

1
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8.1.2 Teleskopstativ CT42

Den faste installation af PROVEO 8-styreenheden skal 
udføres af en autoriseret elektriker.

	X Tænd for mikroskopet på afbryderen (1) på stativ-controlleren 
(2).

Systemet påbegynder en initialiseringsprocedure.

�

�

Kontrollér systemets basisfunktioner:
• Kontrollér hovedlys og rødt reflekslys.
• Kontrollér fodkontaktens funktioner.
• Kontrollér drejegrebene.
• Kontrollér, om bremserne fungerer pålideligt.

Hovedskærmen vises på styreenheden.

8.2 Kirurgpanel
På kirurgpanelet vises følgende skærmbillede:

Retina
Protect

Ikonerne har følgende betydning (kun til information):

1 XY-enhedens status
2 Status for OCT
3 Inverterens status
4 IOL-tilstand/retinabeskyttelse
5 Optagerens tilstand
6 Status for VR-mode
7 Værdi for hovedlys
8 Værdi for rødt reflekslys
9 Værdi for forstørrelse

Taster med touchfunktion:
10  Indstilling af hældningsvinkel
11 Reset-knap til fokus (linjen angiver fokuspositionen)
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8.3 Placering af optikholderen 
8.3.1 Første placering

	X Tag fat i begge håndgreb på optikholderen (1).
	X Drej et håndgreb for at løsne bremserne (All Brakes).
	X Placer optikholderen, og udløs håndgrebet.

Se også kapitel 7.7.4.

FORSIGTIG!

Skade på operationsmikroskopet PROVEO 8 på grund af 
ukontrolleret bevægelse!
	X Hold fast i håndgrebet, mens bremsen udløses.

8.3.2 Finpositionering
	X Placer optikholderen med XY-drevet ved hjælp af joysticket (1) 

på fodkontakten.

Kør tilbage til midterstilling ved at trykke på tasten "Reset" 
(2) eller tasterne "Reset" på styreenheden.

På menusiden "Speed" kan du ændre hastigheden for 
XY-motorerne.
Denne værdi kan gemmes individuelt for hver bruger.

8.3.3 Indstilling af hældning
	X Tryk på hældningsknap + eller – på kirurgpanelet for at justere 

hældningen i den ønskede retning, og hold den i denne position 
(se kapitel 8.2).

Mikroskopet hælder i den ønskede retning.
Mikroskopet kan hældes 15° fremefter og 105° bagud.
Via tasten "Reset" på styreenheden kører mikroskopet tilbage 
i grundstillingen (0°).
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8.4 Indstilling af optikholderen
8.4.1 Indstilling af lysstyrke

ADVARSEL

For intensivt lys kan beskadige nethinden!
	X Advarselsmeddelelserne i kapitlet 

"Sikkerhedsanvisninger" skal følges.

Du kan gøre lyset kraftigere eller mere dæmpet for hovedlyset og 
det røde reflekslys via enten touchpanelets monitor, en fodkontakt 
eller et håndgreb.

På touchpanelets monitor i hovedmenuskærmen

	X Tryk på knappen  eller  på bjælken for at justere 
lysstyrken for hovedlyset og det røde reflekslys.  

– eller –
	X Tryk direkte i bjælken til lysstyrkeindstilling.

Lysstyrken for det aktive lys ændres.

• Ved klik på knappen  eller  ændres værdien for 
lysstyrken i trin a 1. Hold fingeren på tasten for at ændre 
værdien i trin a 5.

• Startindstillingen kan gemmes individuelt for hver 
bruger (se kapitel 9.3.2).

På fodkontakten/håndgrebet

Afhængig af opgaven (se kapitel 9.3.4 og 9.3.5) kan du også forøge 
og reducere lysstyrken for lyset via de relevante knapper på 
fodkontakten/håndgrebet.

8.4.2 Justering af diameteren for det røde reflekslys
Diameteren for det røde reflekslys kan indstilles ved hjælp af 
drejeknappen (1) eller fodkontakten/håndgrebet.
	X Drej knappen (1), og indstil den ønskede diameter for det røde 

reflekslys.

�

8.4.3 Eksponeringstid
Se yderligere oplysninger (under Fototoksisk skade på nethinden 
under øjekirurgi på side 5).

8.4.4 Retinabeskyttelse
Brugeren kan aktivere retinabeskyttelsesfunktionen under indgreb 
ved hjælp af fodkontakten eller berøringspanelet på 
kontrolenheden. Når retinabeskyttelsesfunktionen er aktiveret, 
reduceres styrken af hovedlyset reduceres til under 10 % og 
RedReflex til under 20 %. Brugeren kan stadig indstille lysstyrken til 
under denne grænse. Når brugeren deaktiverer 
retinabeskyttelssfunktionen, vender lysstyrken tilbage til det 
tidligere niveau.
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8.4.5 Indstilling af forstørrelse (Zoom)
Du kan indstille forstørrelsen ved hjælp af en fodkontakt/et 
håndgreb eller indstillingsbjælken "Magnification" på 
hovedmenuskærmen på styreenheden.

På touchpanelets monitor i hovedmenuskærmen

	X Tryk på knappen  eller  på bjælken for at justere 
forstørrelsen.

– eller –
	X Tryk direkte på bjælken til indstilling af forstørrelsen.

Forstørrelsen ændres.

• Når der klikkes på knappen  eller , ændres 
forstørrelsesværdien i trin a 1. Hold fingeren på tasten 
for at ændre værdien i trin a 5.

• Du kan indstille forstørrelsesmotorens hastighed i 
menuen "Speed".

• Disse værdier kan gemmes individuelt for hver bruger 
(se kapitel 9.3.3).

Manuel indstilling af forstørrelse (Zoom)

ADVARSEL

Fare for patienten på grund af fejl i forstørrelsesmotoren!
Hvis der opstår fejl i forstørrelsesmotoren, kan forstørrelsen 
justeres manuelt på drejeknappen (1).

FORSIGTIG!

Skade på forstørrelsesmotoren!
	X Forstørrelsen må kun justeres manuelt, hvis 

forstørrelsesmotoren er defekt.

�

	X Tryk drejeknappen ind (1).
	X Indstil den ønskede forstørrelse ved at dreje. 

8.4.6 Indstilling af fokus

• Hvis der opstår fejl i fokusmotoren, skal fokus justeres 
manuelt og bremserne udløses.

• Hold fast i optikholderen (se kapitel 8.3.1).

Du kan fokusere mikroskopet via fokustasterne på fodkontakten.

• Du kan ændre den hastighed zoommotoren bevæges 
med i menuen "Speed" (se kapitel 9.3.3).

• Du kan føre fokusmotoren tilbage til den midterste 
position ved at trykke på tasten "Reset Focus" på 
touchpanelet eller kirurgpanelet.
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8.5 Integreret spaltelys
Du kan udvide spaltelyset og trække det tilbage via fodkontakten 
eller håndgrebet.
Spaltelysets bredde kan ændres trinløst fra 2 til 6 mm og flyttes fra 
venstre mod højre ved hjælp af fodkontakten.

�

ADVARSEL

Fare for patienten på grund af fejl i det integrerede 
spaltelys!
Hvis der opstår fejl i den integrerede spaltelysmotor, kan 
spaltelyset aktiveres/deaktiveres manuelt med 
drejeknappen (2).

8.6 Transportposition (F42)

FORSIGTIG!

Skade på stativhuset eller styreenhedens touchpanel!
Hvis optikholderen flyttes til transportposition eller fra 
transportposition til betjeningsposition:
	X Kontrollér, at transportlåsen er låst.

	X Låsning af parallelogrammet (se kapitel 7.7.2).
	X Kobl alle lagringsenheder fra dokumentations-/optagesystemet.
	X Tryk på knappen "All Brakes" eller sygeplejerskens kontakt, og 

stil PROVEO 8 i transportposition.

BEMÆRK
	X Kontrollér, at videomonitoren ikke støder sammen med 

parallelogrammet på stativet.
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8.7 Tage operationsmikroskopet ud af 
drift

BEMÆRK

Hvis indbygget Enfocus-modul er tilgængeligt, skal du vente 
1-2 minutter, til systemet er lukket helt ned, og strømkablet må 
ikke trækkes ud, før systemet er lukket helt ned.

	X Stil operationsmikroskopet i transportposition (F42).
	X Hvis det forefindes, skal du slukke TrueVision-optagesystemet i 

henhold til producentens anvisninger.
	X Luk systemet ned ved at slukke for operationsmikroskopet på 

afbryderen (se afsnit 8.1).
	X Træk strømkablet ud, og fastgør det (F42).
	X Opbevar fodkontakten på stativet (F42) eller under racken 

(CT42).

9 Styreenhed med 
touchpanelfunktion

FORSIGTIG!

Skade på touchpanelet!
	X Betjen kun touchpanelet med fingrene. 

Brug aldrig hårde, skarpe eller spidse genstande af træ, 
metal eller plast.
	X Rengør aldrig touchpanelet med midler, som indeholder 

slibende substanser. Overfladen kan blive ridset og mat, 
hvis man gør det.

9.1 Opbygning af menustruktur
1

2

3

4

1 Hurtig adgang til skærmene "Main", "Speed", "Menu", "DIC" og 
"Recording"

2 Statuslinje
3 Visningsområde
4 Dynamisk værktøjslinje

I operationel drift viser statuslinjen den aktuelle bruger 
samt oplysninger om, hvor i menuen du befinder dig.
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1 2 3 4 5 6 7

Linjen til hurtig adgang vises øverst på hvert skærmbillede, så der 
altid er adgang til følgende menuer.
1 Hovedmenu
2 Hastighedsmenu (se kapitel 9.3.3)
3 Menu (se kapitel 9.3)
4 DIC-menu
5 Advarsler
6 Skift skærmvisning på monitoren (aktiveret når OCT er aktiveret 

på tilbehørslisten)
7 Vis igangværende optagelse (blinker grønt), ingen optagelse 

(ingen farve)

9.2 Valg af bruger
På menusiderne "Main" og "Speed" findes de tre knapper "Presets", 
"User List" og "Show Settings" altid i den dynamiske værktøjslinje.

9.2.1 Presets (Forvalg)
Under "Presets" har Leica anført standardbrugere for de hyppigste 
operationstyper.

	X Klik på en af de angivne standardbrugere og derefter på 
"Select".
Operationsmikroskopet PROVEO 8 er klar til brug.

• Du kan tilpasse og gemme indstillingerne for disse 
standardbrugere efter behov (se kapitel 9.3.13).

• Med knappen "Show Settings" (kan du se en oversigt 
over brugerindstillingerne for den aktuelle bruger.
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9.2.2 User List
Knappen "User List" åbner en tosidet brugerliste, hvor du kan vælge 
en af de op til tredive brugere, der kan gemmes.

Klik på knappen "1-15" eller "16-30" for at skifte mellem 
skærmbillederne.
	X Vælg en bruger.

Knappen "Select" vises.
	X Klik på "Select".

Brugerindstillingerne indlæses.

• Når brugerlisten er åben, kan denne til enhver tid 
redigeres.

• Før hver operation skal du kontrollere, at den ønskede 
bruger er valg, og sætte dig ind i tildelingen af håndgreb 
og fodkontakten (ekstraudstyr), hvis denne anvendes.

Brugerindstillingerne kan beskyttes med en adgangskode. Du kan 
se, hvordan du ændrer brugerindstillinger, i kapitel 9.3.

9.2.3 Show Settings
	X Tryk på knappen "Show Settings" på den dynamiske knaplinje 

for at få vist en oversigt over brugerindstillingerne for den 
aktuelle bruger.

9.3 Menu – User Settings
I denne menu kan du konfigurere brugerindstillingerne.

	X Klik på knappen "Menu", og vælg "USER SETTINGS".

Følgende skærmbillede vises:
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"Load" (Indlæs) Indlæser indstillingerne for en 
eksisterende bruger fra 
brugerlisten til ændring.

"Create New User" (Opret ny bruger) Åbner en ny bruger med 
"tomme" indstillinger.

"New (Preset)" (Ny (Forvalg)) Åbner skærmen "Preset" 
(Forvalg), hvor der kan vælges 
en standardbruger for at 
oprette en ny bruger med

 indstillingerne for det 
ønskede forvalg og indlæse 
eller ændre indstillingerne 
for brugeren.

"Edit User List" (Rediger brugerliste) Her kan brugere omdøbes, 
flyttes eller slettes.

• Du kan også oprette en bruger fra den operationelle 
menu. 

• Hvis du vil beholde de aktuelle indstillinger, kan du 
klikke på tasten "Save" (denne vises, så snart 
grundindstillingerne for den aktuelle bruger ændres), 
for enten den aktuelle bruger ("Save") eller under et nyt 
brugernavn ("Save as New").

Redigering af brugerliste

Afhængigt af funktionen stilles forskellige funktioner til rådighed 
i brugerlisten.

	X Vælg bruger.
I den dynamiske værktøjsliste vises de tilgængelige funktioner:

"Cancel" (Annuller) Annullerer 
handlingen. 

"Move" (Flyt) Flytter den valgte 
bruger til en af de 
andre ledige pladser.

"Delete" (Slet) Sletter den valgte 
bruger. 

"Rename" (Omdøb) Omdøber en 
eksisterende bruger. 
Brugerens indstillinger 
forbliver uændrede.

"Change password" (Skift adgangskode) Ændrer adgangskoden.

FORSIGTIG!

Skade på patienten på grund af ændringer 
i brugerindstillingerne!
	X Konfigurationsindstillingerne og brugerlisten må aldrig 

ændres under en operation.

9.3.1 Beskyttelse af brugerindstillinger
For at undgå uautoriserede eller hændelige ændringer af 
brugerindstillinger kan de enkelte brugerindstillinger beskyttes 
med en adgangskode/PIN. Den sikrer, at parametrene er identiske, 
hver gang du indlæser en beskyttet brugerindstilling. Ændringer 
kan foretages under anvendelsen, men gemmes ikke, medmindre 
"Saved as current" eller "Saved as new" anvendes med indtastning 
af den korrekte adgangskode/PIN. 
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Brugerindstillinger kan gemmes og beskyttes på to måder:
Som en aktuel brugerindstilling
Du bliver bedt om at angive adgangskode/PIN.
	X Hvis en adgangskode/PIN er defineret, skal ændringerne 

i brugerindstillingerne gemmes ved at indtaste den korrekte 
adgangskode/PIN.

Hvis den ikke er korrekt, vender systemet tilbage til "Start values 
main".
	X Vælg "Save as current", og indtast adgangskode /PIN igen.

Hvis der ikke er defineret en adgangskode/PIN, kan du definere en 
adgangskode/PIN (4-10 tegn). 
	X Tryk på "OK" for at indtaste den igen og bekræfte den. 

Hvis den genindtastede adgangskode/PIN ikke passer, skal 
indtastningen/genindtastningen foretages igen.
Hvis der ikke skal defineres en adgangskode/PIN, kan du lukke 
proceduren ved at trykke på "Skip" eller før genindtastning ved at 
trykke på "Cancel".

Som en ny brugerindstilling
Du får vist en meddelelse på skærmen og bliver bedt om at indtaste 
adgangskode/PIN, når navnet på brugerindstillingen er indtastet. 
Hvis indstillingen skal beskyttes:
	X Indtast en adgangskode/PIN (4-10 tegn), og tryk på "OK" for at 

genindtaste og bekræfte den. Adgangskoden kan bestå af 
bogstaver, tal og specialtegn.

Hvis der ikke skal defineres en adgangskode/PIN, kan du lukke 
proceduren ved at trykke på "Skip" eller før genindtastning ved at 
trykke på "Cancel".
Hvis den genindtastede adgangskode/PIN ikke passer, skal 
indtastningen/genindtastningen foretages igen.

Brugeren kan også nulstille adgangskoden ved at trykke på 
knappen "Change Password" og indtaste en ny adgangskode.
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Beskyttelse af en brugerindstilling med adgangskode/PIN vises med 
"(locked)" lige efter brugerindstillingens navn på den grafiske 
brugerflades hovedside eller med et låseikon foran brugernavnet på 
siden til valg af bruger.

9.3.2 Indstilling af startværdierne i "Main"
For den valgte bruger kan du indstille startværdierne for 
hovedlyset, det røde reflekslys og forstørrelse på denne skærm.

	X Ved klik på  eller  ændres værdierne i trin a 1. Hold 
fingeren på tasten for at ændre værdien i trin a 5.
	X Du kan også indstille den ønskede værdi ved at klikke direkte 

i bjælkerne.

9.3.3 Indstilling af startværdierne for "Speed"
For den valgte bruger kan du indstille startværdierne for 
bevægelseshastigheden for forstørrelse, fokus, XY-motorer og 
spaltelampe på dette skærmbillede.

	X Ved klik på  eller  ændres værdierne i trin a 1. Hold 
fingeren på tasten for at ændre værdien i trin a 5.
	X Du kan også indstille den ønskede værdi ved at klikke direkte i 

bjælkerne.
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Fast Slitlamp Når spaltelampen er aktiveret, bevæges 
den med høj hastighed.

Focus Linked to Zoom Når denne funktion er aktiveret, afhænger 
fokushastigheden af forstørrelsen: 
• lav forstørrelse – høj fokushastighed 
• kraftig forstørrelse – lav 

fokushastighed
XY Linked to Zoom Når denne funktion er aktiveret, afhænger 

XY-hastigheden af forstørrelsen: 
• lav forstørrelse – høj XY-hastighed 
• kraftig forstørrelse – lav XY-hastighed

9.3.4 Tildeling af fodkontakt  
(Footswitch 1 og Footswitch 2)

Her kan brugeren konfigurere de individuelle indstillinger for 
fodkontakten.

Den indbyggede trådløse modtager i fodkontakten er 
Footswitch 1, og den tilsluttede ekstra fodkontakt er 
Footswitch 2.

	X Vælg først en fodkontakt med 14 eller 12 funktioner.
	X Klik på venstre- eller højrepilen   for at vælge Normal 

Mode, VR Mode, IOL Mode, OCT Mode eller OCT VR Mode.
	X Klik på knappen "Cataract", "Retina", "IOL" eller "OCT".

Standardindstillingerne er tildelt til fodkontakten.
	X Du kan efterfølgende ændre indstillingerne efter eget ønske. 

Med tasten "Clear All" slettes konfigurationen for alle taster.

Konfiguration af enkelte taster
	X I venstre valgfelt skal du vælge funktionsgruppen med de 

ønskede funktioner.
	X Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage i 

listen.
	X Vælg den ønskede funktion.
	X Klik på titelfeltet for den ønskede tast for at konfigurere den 

med den valgte funktion. 

Oversigt over funktionsgrupper

Den mulige konfiguration er opdelt i følgende funktionsgrupper:

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 Du kan ændre en funktions status med funktionen "Toggle" (f.
eks. on/off eller next). Med funktionen "Pulse" ændres en 
tilstand permanent (f.eks. lysere).
	X Du sletter en uønsket tildeling ved at vælge elementet "No 

Function" - der findes i alle funktionsgrupper - og tildeler den til 
den ønskede tast.
	X Hvis du kun skal oprette én fodkontaktkonfiguration for én 

bruger, anbefaler vi, at den kopieres til den anden 
fodkontaktindgang ved at trykke på knappen "Duplicate".  
Dette sikrer, at fodkontaktens funktioner bliver som ønsket, 
uanset hvilken indgang den er tilsluttet.
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9.3.5 Tildeling af håndtag
Du kan frit konfigurere håndgrebet med op til tre funktioner. En 
fjerde funktion skal altid være "All Brakes".
Denne funktions position kan vælges frit.

	X Vælg håndgrebet i højre valgfelt. 
	X  Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage i 

listen.
	X  Vælg med venstre valgfelt den funktionsgruppe, der indeholder 

den ønskede funktion. 
 Ved at klikke på piletasterne kan du bladre frem eller tilbage i listen.
	X Vælg den ønskede funktion.

 Klik på titelfeltet for den ønskede tast for at konfigurere den med 
den valgte funktion.

Oversigt over funktionsgrupper

Den mulige konfiguration er opdelt i følgende funktionsgrupper:

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)
• HDMI Toggle (output)
• Selected Brakes
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• 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 Status
• 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
Med kombinationsmode kan du oprette en individuel procedure for 
hver bruger. Du kan gemme følgende parametre for forskellige 
hyppigt forekommende faser (maks. 5 trin) under operationen: 
• Main Light brightness 
• Red Reflex brightness 
• Magnification 
• Focus Mode
• Inverter 
• ADF1 (ekstra funktion 1)
• ADF2 (ekstra funktion 2)

På denne skærm kan brugeren aktivere eller deaktivere de ønskede 
parametre for kombinationsmode for de enkelte brugere.

Ved kobling gennem funktionen Combination Mode 
aktiveres kun de aktivt indstillede parametre for den 
enkelte bruger.

	X Indtast det samlede antal trin ved at klikke på tasten  eller 
 i "Number of Steps".

	X Vælg de relevante parametre for hvert trin under "Step".
	X Indtil den gyldige fokus-mode "Relative" eller "Absolute" for alle 

parametre.
• Relativt område: –75 mm … +75 mm
• Absolut område: –37,5 mm … +37,5 mm

Parametre for Combination Mode
• Forstørrelse til aktivering (on) og deaktivering (off). Ved 

indstilling på "off" forbliver forstørrelsen på den aktuelle værdi.
• Invertersignal; f.eks. til udløsning af intern eller ekstern inverter 

fra SDI Oculus
• ADF1-, ADF2-impulssignal til udløsning af eksterne systemer,  

f.eks. rumlys til/fra, ekstern spaltelampe …
Fokus kan antage to tilstande: 
• "Absolute": Der køres nøjagtigt til den programmerede, 

absolutte position. 
Område: –37,5 mm … +37,5 mm  

• "Relative": Den indlærte afstand mellem 2 punkter, f.eks. for 
definerede kontaktlinser til nethindeoperationer. 
Område: –75 mm … +75 mm
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FORSIGTIG!

Risiko for personskade!
	X  Vær især opmærksom på at overholde de krævede 

sikkerhedsafstande, hvis kombinationsfunktionen 
anvendes sammen med tilbehør fra andre producenter, 
der kan reducere arbejdsafstanden til under 140 mm 
(observationssystemer med vidvinkel uden kontakt), 
da fokus sammen med kombinationsfunktionen er en 
semiautomatisk funktion.

For at funktionen Combination Mode kan gøres tilgængelig, 
skal du først tildele den til en tast på fodkontakten. 

Kørsel af Combination Mode
	X Aktivér den tast på fodkontakten, funktionen Combination 

Mode er tildelt til, ved at klikke på den.
Du gennemfører en kontinuerlig sløjfe af gemte trin.

9.3.7 VR Mode
På denne side kan du gemme brugerspecifikke indstillinger for 
VR-mode (vitreoretinal mode).

Indstillingerne (ON/OFF) for følgende funktioner kan gemmes 
specifikt for VR-mode:
XY Reverse – XY skift
Mainlight Off – hovedlys fra
RedReflex Off – rødt reflekslys fra
Roomlight Off – sluk ekstrafunktion (ADF1 / ADF2)
Electronic inverter active – aktivér inverter
Footswitch for VR mode active – aktivér separat tildeling af 
fodkontakten
Quick Focus Active – aktiver hurtigt fokus (se kapitel 9.3.11)
Integrated Inverters Synchronized – on: begge invertere aktive,  
off: kun hovedkirurgens inverter er aktiv 

Disse funktioner er aktiveret fra fabrikken.
Du kan deaktivere funktionerne via tasten "ON".
Indstillingen af "Electronic inverter active" er afhængig af den 
tilsluttede inverter:
• Oculus SDI 4c med BIOM: Electronic Inverter active = inactive
• Alle andre:  Electronic Inverter active = active

Tildeling af fodkontakt VR

Du kan gemme en specialtildeling af en fodkontakt for VR-mode 
(vitreoretinal) her.

For at kunne skifte mellem "normal" konfiguration og konfiguration 
i VR-mode skal følgende forudsætninger være opfyldt:
• Under fanen "VR Mode" skal "footswitch for VR mode active" 

(fodkontakt for VR-mode aktiveret) aktiveres.
• I hver af de to tildelinger af fodkontakt skal "VR Mode on/off" 

være tildelt.

Indstillingen er den samme for tildelingen af fodkontakten 
(se kapitel 9.3.4).

Anvendelse af VR-mode
	X Aktivér den tast, der er konfigureret med "VR Mode on/off".

VR-mode er aktiveret. De aktiverede aktioner i brugerindstillingerne 
udføres en gang.
En aktiv VR-mode er fremhævet med grønt på menusiden "Main".

Ved aktiveret VR-mode kan der ikke foretages 
brugerindstillinger.
Deaktiver i så fald først VR-mode.

Afslutning af VR-mode
	X Aktivér igen den tast, der er konfigureret med "VR Mode on/

off".
Mikroskopet annullerer alle aktioner.

Når en elektrisk BIOM er i brug, aktiveres/deaktiveres VR 
mode automatisk.
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9.3.8 OCT Mode
OCT-funktionerne kan styres med fodkontakten ved at tildele OCT-
funktioner i OCT-mode.

Tildeling af fodkontakt OCT

Brugeren kan skifte fra normal fodkontakt-mode til OCT-mode. For 
at skifte mellem "normal" tildeling til OCT på fodkontakten skal 
følgende forudsætninger være opfyldt:
• På fanen "Footswitch 1" skal funktionen "OCT Mode On/Off" 

være tildelt på fodkontakten.
• På fanen "Footswitch 1 OCT Mode" skal "OCT Mode On/Off" 

være tildelt på fodkontakten.
Det anbefalede workflow er at gå fra normal mode til OCT-mode, 
optage og gennemse OCT-billeder og gå tilbage til normal mode. 
Brugeren kan også programmere OCT-funktioner i "Handles OCT" og 
styre OCT-funktioner med håndgrebene, når OCT-mode er aktiveret 
(f.eks. afspille et billede fremad).

Sådan bruges OCT-mode
	X Aktivér den tast, der er konfigureret med "OCT Mode on/off". 

OCT-mode er aktiveret. De aktiverede aktioner i 
brugerindstillingerne udføres en gang. 
En aktiv OCT-mode er fremhævet med grønt på menusiden "Main". 

Sådan afsluttes OCT-mode
	X Aktivér den tast, der er konfigureret med "OCT Mode on/off" 

igen.
Mikroskopet annullerer alle aktioner.

Tildeling af fodkontakt OCT VR

Brugeren kan skifte fra VR fodkontakt-mode til OCT VR fodkontakt-
mode. For at skifte mellem "VR mode" til OCT på fodkontakten skal 
følgende forudsætninger være opfyldt:
• På fanen "Footswitch 1 VR Mode" skal "OCT Mode On/Off" være 

tildelt på fodkontakten.
• På fanen "Footswitch 1 OCT VR Mode" skal "OCT Mode On/Off" 

være tildelt på fodkontakten.
Når en elektrisk BIOM er i brug, aktiveres/deaktiveres VR-mode 
automatisk. Brugeren kan trykke på "OCT mode On/Off" for at gå fra 
VR-mode til OCT VR-mode; optage og gennemse OCT-billeder, og gå 
tilbage til VR-mode ved at trykke på "OCT mode On/Off" på 
fodkontakten.
Hvis der anvendes en mekanisk BIOM eller kontaktlinse, skal "VR 
mode On/Off" være programmeret på den normale fodkontakt for 
at aktivere VR-mode. Brugeren kan trykke på "OCT mode On/Off" 
for at gå fra VR-mode til OCT VR-mode og derefter trykke igen for at 
gå tilbage til VR-mode.
Brugeren kan også programmere OCT-funktioner i "Handles OCT 
VR" og styre OCT-funktioner med håndgrebene, når OCT-mode er 
aktiveret (f.eks. afspille et billede fremad). 

Sådan bruges OCT VR-mode
	X Aktivér den tast, der er konfigureret med "OCT Mode on/off". 

OCT-mode er aktiveret. De aktiverede aktioner i 
brugerindstillingerne udføres en gang. 
En aktiv OCT-mode er fremhævet med grønt på menusiden "Main". 

Sådan afsluttes OCT VR-mode
	X Aktivér den tast, der er konfigureret med "OCT Mode on/off" 

igen.
Mikroskopet annullerer alle aktioner.

En detaljeret forklaring af den individuelle OCT-funktion 
findes i Enfocus-brugsanvisningen.
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9.3.9 BIOM synchronized focus

VR Synchronized Focus+ / VR Synchronized Focus– synkroniserer 
fokuseringen på begge Proveo 8-optikholdere og BIOM-frontlinsen, 
med følgende resultat:
• VR Synchronized focus:  Synkroniseret fokusering for 

optikholderen og BIOM-frontlinsen, hvilket sikrer, at BIOM-
frontlinsen ikke længere behøver at bevæge sig lodret i forhold 
til øjet

• Focus: Smalt og bredt område med samme forstørrelse og 
fokus blot ved at trykke på en tildelt tast på fodkontakten 

• VR Lens Focus: Uafhængig fokusering med BIOM-frontlinsen 
for at opnå hurtigere fokusering på nethinden før den 
vitreoretinale proces 

Footswitch Automatic Change to VR Mode: Ved arbejde 
på det posteriore segment kan BIOM drejes ind i 
strålebanen, og fodkontakten skifter automatisk 
indstillingerne til VR mode inklusive den synkroniserede 
fokusering, hvis dette er programmeret.

9.3.10 DI C800
På denne skærm kan brugeren ændre indstillingerne for afspejling 
af data for den tilsluttede DI C800, se separat brugsanvisning.

Denne fane vises kun, når en DI C800 er tilsluttet.

9.3.11 Hurtig hældning/hurtigt fokus 

Brugeren kan indstille de ønskede værdier for hurtigt fokus og 
hurtig hældning.
	X Aktivér den fodkontakt, der er tildelt til funktionen for hurtigt 

fokus eller hurtig hældning ved at klikke på den.
Distance for quick 
focus

Afstanden til bevægelse opad fra den 
aktuelle position efter aktivering af den 
tildelte tast.
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Quick focus timeout 1 til 10 minutter eller fra.
Vend først tilbage til startpositionen inden 
for det fastsatte tidsrum efter timeouten, når 
den tildelte tast er aktiveret.
Hvis timeouten er udløbet, og der trykkes på 
den tildelte tast, bevæges optikholderen 
ikke.
Bemærk
Hvis brugeren udløser de elektromagnetiske 
bremser ved hjælp af håndgrebene, 
deaktiveres funktionen for hurtigt fokus.
Standard fra

Angle for quick tilt Den vinkel, optikholderen bevæges med, når 
der er trykket på den tildelte tast for hurtig 
hældning.
Standard 35°

Hældningsfunktionen er deaktiveret, når elektrisk BIOM er 
tilsluttet.

9.3.12 Auto reset 
Hvis brugeren flytter parallelogrammet op til slutpositionen efter 
operationen, udløses funktionen Auto Reset: 
• Alle motorer (zoom, fokus og XY) flyttes til reset-positionen.
• Optageren stopper.
• Vippemotoren nulstilles ikke.
• De aktuelle brugerindstillinger indlæses igen. 
• Lyset slukkes. 

Hvis brugeren flytter PROVEO 8 tilbage over operationsområdet, 
tændes lyset, og PROVEO 8 er straks klar til operation.

BEMÆRK
	X Denne funktion kan deaktiveres af din Leica Microsystems-

servicetekniker.

9.3.13 Gem brugerindstillinger

Beskyt dine indstillinger med en adgangskode (se kapitel 
9.3.1).

	X Klik på knappen "Save" i hovedmenuen.
	X Vælg en ledig plads i brugerlisten, hvor brugeren skal gemmes.

Du kan også redigere brugerlisten først.

	X Indtast det ønskede brugernavn med tastaturet.

	X Klik på knappen "OK" for at gemme brugeren det ønskede sted 
under det indtastede navn.
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10 Menu
10.1 Menu – "Maintenance"
	X Tryk på knappen Menu, og vælg "MAINTENANCE" (1).

1

Vedligeholdelsesmenuen har følgende skærme:
• Driftstimetæller til pærer
• Kontakttest
• Mikroskopindstillinger

10.1.1 Maintenance –> Lamp History
På denne skærm kan du se og nulstille operationstimer for hovedlys 
og rødt reflekslys.

10.1.2 Maintenance –> Check Switches
På denne skærm kan du teste kontakterne på håndgreb, 
fodkontakter, fjernbetjening og knapper.

Øverste højre valgfelt
I dette felt kan du vælge den forbindelse, du bruger, eller de 
ønskede kontakter.
	X Rul frem eller tilbage i listen ved at klikke på pilene for at vælge 

forbindelse.

10.1.3 Maintenance –> Microscope Settings
På denne side indstilles det anvendte tilbehør.
Derved sikres det, at den korrekte forstørrelse vises på menusiden 
"Main".

Vælg Surgeon Tube (Kirurgtubus)
I dette felt kan du indtaste den binokulartubus, kirurgen anvender 
aktuelt.
	X Ved at klikke på pilespidserne kan du bladre frem og tilbage i 

listen.
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Select Eyepiece
I dette felt kan du vælge den type okularer, som kirurgen anvender 
aktuelt.
	X Ved at klikke på pilespidserne kan du bladre frem og tilbage i 

listen.

Hvis du ikke foretager et valg, beregnes forstørrelsen for 
standardudstyret: 
binokulartubus 30°-150° og okular med 10  forstørrelse.

Select Objective
I dette felt kan du indtaste det objektiv, kirurgen anvender aktuelt.
	X Ved at klikke på pilespidserne kan du bladre frem og tilbage i 

listen.

10.2 Menu – "How to..."
	X Tryk på knappen Menu, og vælg "HOW TO" (1).

1

På skærmen vises korte brugerinstrukser for betjening af 
operationsmikroskopet.

	X Tryk på knappen for det ønskede emne.
Detaljerede oplysninger "How to ..." vises.

10.3 Menu – "Service"
	X Tryk på knappen Menu, og vælg "SERVICE MENU" (1).

1

Dette område er passwordbeskyttet.

Før servicemenuen startes, skal optagelsen i 
dokumentationssystemet stoppes. I modsat fald er der 
risiko for tab af data.
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11 Tilbehør
Et bredt udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse 
operationsmikroskopet PROVEO 8 til brugerens behov. Din Leica-
afdeling rådgiver dig gerne angående sammensætningen af egnet 
tilbehør.

11.1 Enheder og tilbehør produceret af 
Leica Microsystems (Schweiz) AG

11.1.1 Betragterside

Billede Enheder og tilbehør

Oculus SDI - can-bus

Binokulartubus skråtindstillelig 
5° til 25° med PD

Binokulartubus 10° til 50° med PD

Binokulartubus, 30° til 150°,  
T, Type II L

Binokulartubus, 10° til 50°, Type II, 
UltraLow ™III 

Binokulartubus, med hældning, T, 
Type II

Binokulartubus, 0° til 180°

Billede Enheder og tilbehør

DI C800

Okular 10×
Okular 8,33×
Okular 12,5×

ToricEyePiece

Ophthalmology Bridge

Laserfilter 532/810 nm til IVC

Laserfilter 532/810 nm til IVA

11.1.2 Patientside

Billede Enheder og tilbehør

Objektiv APO WD175 OCT ready
Objektiv APO WD200 OCT ready
Objektiv APO WD225 OCT ready

RUV800 WD175
RUV800 WD200

Spaltelys

Holder til beskyttelsesglas



62 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / Version 03

Tilbehør

Billede Enheder og tilbehør

Beskyttelsesglas

Oculus BIOM 5

11.2 Tilbehørsliste til 
udvidelseskonfiguration

Enfocus OCT-system

HD-optagesystemer
• HDR
• Evolution 4K-optager
• IOLcompass

Kamerasystemer
• Kamerasystem HD C100
• Kamerasystem HD C300

Monitorer
• 24" monitor (uden touch-funktion)
• 27" monitor (med touch-funktion)

Fodkontakt
• Trådløs fodkontakt, 14 funktioner
• Trådløs fodkontakt, 12 funktioner

Leica er ikke ansvarlig for brugen af ikke-godkendte 
produkter fra tredjepart.

11.3 Overtræk
Leverandør Artikel-nr. Hoved, 

front
Bag, 

assistent
Assistent, 

venstre
Assistent, 

højre

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Brug af beskyttelsesglas 10446058 anbefales.
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12 Pleje og vedligeholdelse
12.1 Plejevejledning
• Læg støvafdækning over instrumentet under pauser.
• Opbevar tilbehør, der ikke anvendes, støvfrit.
• Fjern støv med en trykluftsdrevet gummipumpe og en blød 

børste.
• Rengør objektiver og okularer med optikrengøringsklude og  

ren sprit.
• Beskyt operationsmikroskopet mod væsker, dampe og syrer 

samt mod alkaliske og ætsende stoffer. 
Opbevar ikke kemikalier i nærheden af instrumenterne.

• Beskyt operationsmikroskopet mod fagligt ukorrekt 
behandling. Monter kun andre stik, og adskil kun optiske 
systemer og mekaniske dele, hvis det fremgår af 
brugsanvisningen, at det er nødvendigt.

• Beskyt operationsmikroskopet mod olie og fedt. 
Smør aldrig styreflader og mekaniske dele med fedt.

• Fjern grove urenheder med en fugtig engangsklud.
• Til desinfektion af operationsmikroskopet skal du anvende 

præparater, der tilhører gruppen af overfladerengøringsmidler 
på basis af følgende aktive stoffer:
• aldehyd, 
• sprit, 
• kvarternære ammoniumforbindelser. 

På grund af risikoen for skader på materialerne må der 
aldrig anvendes produkter baseret på
• halogenspaltende forbindelser, 
• stærke organiske syrer, 
• oxygenspaltende forbindelser.
	X Følg angivelserne fra producenten af 

desinfektionsmidlerne.

Det anbefales, at man indgår en serviceaftale med Leica 
Service.

12.2 Rengøring af touchpanelet
	X Sluk dit PROVEO 8 og tag stikket ud af stikkontakten, før du 

rengør touchpanelet. 
	X Brug en blød, fnugfri klud til rengøring af touchpanelet.
	X Anvend ikke rengøringsmiddel direkte på touchpanelet. Kom 

det i stedet på en klud.
	X Brug et normalt glas-/brille- eller kunststofrengøringsmiddel til 

rengøring af touchpanelet. 
	X Rengør touchpanelet uden at trykke.

Det anbefales, at man indgår en serviceaftale med Leica 
Service.

FORSIGTIG!

Skade på touchpanelet!
	X Betjen kun touchpanelet med fingrene. 

Brug aldrig hårde, skarpe eller spidse genstande af træ, 
metal eller plast.
	X Rengør aldrig touchpanelet med midler, som indeholder 

slibende substanser. Overfladen kan blive ridset og mat, 
hvis man gør det.

12.3 Vedligeholdelse
Operationsmikroskopet PROVEO 8 kræver generelt ikke 
vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du forebyggende kontakter den 
ansvarlige serviceorganisation for at sikre driftssikkerheden og 
pålideligheden.
Her kan du aftale periodiske eftersyn eller evt. indgå en 
serviceaftale.

• Det anbefales, at man indgår en serviceaftale med Leica 
Service.

• Brug kun originale reservedele ved vedligeholdelse.
• Efter 18 måneder får du en påmindelse om, at der skal 

foretages eftersyn, når du tænder for mikroskopet.

	X Tryk på knappen "CONFIRM".
Dialogvinduet lukkes.
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12.4 Skift af sikringer
12.4.1 Teleskopstativ CT42
Sikringstype: T6.3 AH 250 V

	X Skru sikringsholderen (2) løs på stativ-controlleren.

� �

	X Tag sikringen (1) ud af holderne, og isæt nye. 

12.5 Anvisninger om oparbejdning 
af gensteriliserbare produkter

12.5.1 Generelt

Produkter

Produkter, der er leveret af Leica Microsystems (Schweiz) AG, og 
som kan genbruges, som f.eks. drejeknapper, objektiv-
beskyttelsesglas og påsætningshætter.

Begrænsninger for genanvendelse:

For medicinsk udstyr, der anvendes til patienter med Creutzfeldt-
Jacobs sygdom (CJD), eller hvor der er mistanke om CJD eller en CJD-
variant, skal kravene i de lokale regler være opfyldt. Normalt skal 
gensteriliserbare produkter, der anvendes til denne patientgruppe, 
bortskaffes risikofrit via forbrænding.

Arbejdssikkerhed og forholdsregler til beskyttelse af 
sundheden

Der skal ofres den nødvendige opmærksomhed på 
arbejdssikkerheden og forholdsreglerne til beskyttelse af 
sundheden for de personer, der er beskæftiget med behandling af 
kontaminerede produkter. Ved forberedelsen, rengøringen og 
desinficeringen af produkterne skal de aktuelle retningslinjer for 
sygehushygiejne og infektionsforebyggelse overholdes.

Begrænsninger for genanvendelse

Hyppig genanvendelse påvirker kun i ringe grad disse produkter. 
Produkternes levetid begrænses normalt af slid og skader ved brug.

12.5.2 Anvisninger

Arbejdsplads
	X Fjern urenheder fra overfladerne med en engangsklud/

papirklud. 

Opbevaring og transport
• Ingen særlige krav.
• Det anbefales at klargøre et produkt til genanvendelse, 

umiddelbart efter at det er anvendt.

Forberedelse af rengøring
	X Fjern produktet fra operationsmikroskopet PROVEO 8.

Rengøring: manuel
• Udstyr: vand, rengøringsmiddel, sprit, mikrofiberklud

Fremgangsmåde
	X  Fjern overfladekontaminering fra produktet (temp. < 40 °C). 

Brug evt. lidt opvaskemiddel afhængigt af tilsmudsningsgraden.
	X Optikken kan også rengøres med sprit i tilfælde af kraftig 

kontaminering som fingeraftryk, fedtede striber osv.
	X Tør produktet, undtagen optiske komponenter, af med en 

engangsklud / papirklud. Tør optiske overflader af med en 
mikrofiberklud.

Rengøring: automatisk
• Udstyr: Rengørings-/desinfektionsapparat

Vi fraråder rengøring af produkter med optiske komponenter i et 
rengørings-/desinfektionsapparat. Optiske komponenter må, for at 
skader undgås, heller ikke rengøres i ultralydbad.

Desinfektion

Den alkoholiske desinfektionsopløsning "Mikrozid, Liquid" kan 
anvendes i overensstemmelse med anvisningerne på etiketten.
Bemærk, at de optiske overflader skal skylles grundigt med frisk 
drikkevand og derefter med frisk demineraliseret vand efter 
desinfektionen. Produkterne skal tørres grundigt inden den 
efterfølgende sterilisering.

Vedligeholdelse

Ingen særlige krav.

Kontrol og funktionsafprøvning

Kontrollér, at drejeknapperne og håndgrebene kan sættes korrekt 
på.

Emballage

Enkeltdele: En standardpolyethylenpose kan anvendes. Posen skal 
være stor nok til produktet, så tillukningen ikke er spændt.

Sterilisering

Se sterilisationstabellen i kapitel 12.5.3.
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Opbevaring

Ingen særlige krav.

Yderligere oplysninger

Ingen

Kontakt til producenten

Adresse på lokal afdeling
Leica Microsystems (Schweiz) AG har valideret, at de ovenfor 
angivne anvisninger er egnede til forberedelse af et produkt til 
genanvendelse af dette. Ansvaret for, at den faktisk udførte 
oparbejdning med det anvendte udstyr, materialer og personale 
i oparbejdningsanordningen fører til de ønskede resultater,  
påhviler oparbejderen. Hertil kræves normalt valideringer og 
rutineovervågninger af proceduren. Ligeledes bør alle afvigelser  
fra de givne anvisninger omhyggeligt analyseres af oparbejderen 
med henblik på deres virkninger og mulige negative følger.
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12.5.3 Sterilisationstabel 
Nedenstående tabel viser en oversigt over de steriliserbare komponenter, der findes til operationsmikroskoper fra 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Tilladte steriliseringsmetoder Produkter

Artikel-nr. Betegnelse Dampautoklave 
134 °C,  

t > 10 min.

Ethylenoxid 
maks. 60 °C

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

M525 M530 M720

10180591 Positioneringsgreb  –  – –   – – –

10428328 Drejeknap, binokularrør T  – – –  –    

10384656 Drejeknap, transparent  –  –   – – – –

10443792 Grebsforlænger  – – – –   – – –

10446058 Beskyttelsesglas,  
multifokal linse

–   – – – –   –

10448439 Beskyttelsesglas   – – – –  – – 

10448440 Afdækning, steriliserbar  – –  – – – – – –

10448431 Beskyttelsesglas til objektiv     – – – – – –

10448296 Beskyttelsesglas til objektiv,  
reservedel (pakning a 10 stk.)

  – – – –  – – 

10448280 Beskyttelsesglas til objektiv, 
komplet, steriliserbart

  – – – –  – – 

10448581 Afdækning,  
steriliserbar til RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Afdækning, steriliserbar  –   – –  – – –

10429792 Muffe til spaltelys  –  – – –  – – –

1)    Denne medicinske enhed hører under de godkendte sterilitetskrav for STERRAD®100S-/STERRAD® 100NX™-/STERRAD®50-/
STERRAD®200-systemerne. Vejledningen for brug af STERRAD®-systemet skal følges, før enheder til STERRAD®-systemer steriliseres.
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13 Bortskaffelse
Ved bortskaffelse af produkterne skal alle gældende nationale love 
overholdes, og i den forbindelse skal de relevante miljøstationer 
anvendes. Apparatets emballage bortskaffes via genbrugs-
systemerne.
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14 Hvad gør man, når...?
Hvis instrumentet har en fejl, der ikke er beskrevet her, skal 
du kontakte din lokale Leica-repræsentant.

14.1 Fejl

Fejl Årsag Afhjælpning

Billedet bliver ikke skarpt. Okularerne sidder ikke rigtigt. 	X Skru okularerne helt fast.

Dioptrier ikke indstillet korrekt. 	X Foretag korrektion af dioptrier nøjagtig som beskrevet 
i brugsanvisningen (se kapitel 7.4.1).

Forstørrelsen kan ikke justeres elektrisk. Fejl i forstørrelsesmotoren. 	X Tryk på drejeknappen for forstørrelse.
	X Indstil forstørrelsen ved at dreje på knappen (se 

kapitel 8.4.5).

Parallelogrammet kan ikke bevæges. Parallelogrammet er låst i positionen. 	X Udløs låsemekanismen (se kapitel 7.7.3).

PROVEO 8 er ikke korrekt afbalanceret. Tilbehørets position er ændret efter 
afbalancering er foretaget.

	X Foretag afbalancering PROVEO 8 (se kapitel 7.7.1).

Billedet i mikroskopet er afskåret i kanten, 
og belysningsfeltet ligger uden for 
synsfeltet.

Tilbehøret er ikke monteret korrekt. 	X Montér tilbehøret korrekt i holderne (se kapitel 7.2).

Funktionerne kan ikke aktiveres med 
fodkontakten.

Der er angivet forkert konfiguration på 
styreenheden.

	X Ret konfigurationen med styreenheden.

14.1.1 Gulvstativ F42

Fejl Årsag Afhjælpning

Stativet til PROVEO 8 bevæger sig. Fodbremsen er ikke aktiveret. 	X Aktivér fodbremserne (se kapitel 7.1)

14.1.2 Teleskopstativ CT42

Fejl Årsag Afhjælpning

Leica CT42 kan ikke bevæges op/ned. Leica CT42 er beskyttet ved hjælp af en 
temperaturafbryder, der slår fra ved 
overophedning.

	X Vent ca. 30-45 minutter, til teleskopmotoren er kølet af.

Dårlig stikkontakt. 	X Kontrollér klemmeforbindelsen.

14.2 Dokumentation for fejl, tilbehør

Fejl Årsag Afhjælpning

Videobillederne er ikke i fokus. Mikroskopet eller fint fokus er ikke fokuseret 
præcist.

	X Fokusér præcist, anvend eventuelt 
stregplade.
	X Udfør korrektion af dioptrier iht. 

anvisningen.
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14.3 Fejlmeddelelser på styreenheden 
Når styreenheden registrerer en fejl, lyser den gule knap "Check".
	X Tryk på knappen "Check".

Listen over fejlmeddelelser vises.
	X Du bekræfter en meddelelse ved at markere meddelelsen og trykke på knappen "Confirm".

Når der ikke vises en fejlmeddelelse, forsvinder den gule knap "Check".

Fejlkode Kilde Synlig for 
brugeren

Betydning Mulig årsag til fejlen

0112h PROVEO 8 Optik ja For høj temperatur i hoved-LED • Hoved-LED for varm. 
• Ingen luftstrøm mulig. 
• Optikholderen er muligvis tildækket.

0116h PROVEO 8 Optik ja Overtemperatur i RedReflex-LED • RedReflex-LED for varm. 
• Ingen luftstrøm mulig. 
• Optikholderen er muligvis tildækket.

0402h Adapter til 
spaltelys

ja Defekt pære Defekt pære

FE01h MDC ja Optikholder blev ikke fundet • Løs CAN-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.

FE02h MDC ja XY-controller blev ikke fundet • Løs CAN-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.

FE03h MDC ja F42-controller blev ikke fundet • Løs CAN-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.

FE04h MDC ja Adapter til spaltelys blev ikke 
fundet

• Løs CAN-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.
• Der er ikke installeret en adapter til spaltelys 

(enhedslisten er ikke konfigureret korrekt).

FE06h MDC ja DIC800 blev ikke fundet • Løs CAN-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.
• Der er ikke installeret en DIC800 (enhedslisten er ikke 

konfigureret korrekt)

FE07h MDC ja HDR blev ikke fundet • Løs RS232-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.
• Der er ikke installeret en IVR850 (enhedslisten er ikke 

konfigureret korrekt).
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Fejlkode Kilde Synlig for 
brugeren

Betydning Mulig årsag til fejlen

FE08h MDC ja Ekstern inverter (SDI) blev ikke 
fundet

• Løs CAN-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.
• Der er ikke installeret et SDI-modul (enhedslisten er 

ikke konfigureret korrekt).

FE09h MDC ja Der blev ikke fundet en 
kamerastyreenhed

• Løs RS232-forbindelse.
• Beskadiget kabel.
• Defekt controller.
• Der er ikke installeret et CCU-modul (enhedslisten er 

ikke konfigureret korrekt).
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15 Tekniske data
15.1 PROVEO 8
15.1.1 Egenskaber for mikroskop

Magnification 6:1 zoom, med motor

Objektiv/
arbejdsafstand

OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Arbejdsafstand 
f: Brændvidde

Okularer Okularer med bredt felt til personer, der bruger 
briller 
Diopterindstilling 8.3×, 10× og 12.5× 
±5 diopterindstillinger, 
med indstilleligt okulargummi

Belysning Hovedlys:
Integreret LED-lyssystem til intensiv, ensartet 
oplysning af visningsområdet.
Trinløst justerbar lysstyrke med farvetemperatur, 
der minder om halogenlys.

Koaksialt lys:
Lysenhed til generering af klar og stabil rød 
refleks, som reducerer spredt lys gennem sclera og 
øger kontrasten i billedet.
Integreret LED-lyssystem til intensiv, ensartet 
oplysning af visningsfeltet.
Trinløst justerbar lysstyrke med farvetemperatur, 
der minder om halogenlys.

Justerbar iris Diameteren for koaksial belysning kan justeres fra 
4 mm til 23 mm WD.

Fint fokus Fås til assistent og integreret kamera eller interface 
med C-fatning

IR-sensor Til fjernstyring af HDR-optageren

15.1.2 Optiske data

Med UltraLow™ II binokulartubus

Okular

Objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Total forstørrelse Visningsområde (mm)

8.33× 3.4× – 20.4× 53.9 – 9.0

10× 4.1× – 24.5× 51.4 – 8.6

12.5× 5.1× – 30.7× 41.6 – 6.9

Okular

Objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Total forstørrelse Visningsområde (mm)

8.33× 3.0× – 18.2× 60.6 – 10.1

10× 3.6× – 21.8× 57.8 – 9.6

12.5× 4.5× – 27.3× 46.8 – 7.8

Okular

Objektiv 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Total forstørrelse Visningsområde (mm)

8.33× 2.7× – 16.3× 67.3 – 11.2

10× 3.3× – 19.6× 64.3 – 10.7

12.5× 4.1× – 24.5× 52.0 – 8.7

Ovenstående værdier omfatter en tolerance på ±5 %.
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15.1.3 Mikroskopholder

Rotation af optik 380°

Hældning –15° / +105°

XY-hastighed XY-hastighed knyttet til zoom

Indikator LED for videooptagestatus

IR-sensor for fjernstyring af HDR

XY-område 62 × 62 mm

Fokusområde 75 mm

Kameraets billedstørrelse for visningsområdet

• Kamera for 
synligt lys

Kamerabilledets størrelse

Synsfelt

Synsfelt

15.2 Gulvstativ F42
El-data 

Nettilslutning 600 VA
100–240 V~ 50-60 Hz

Beskyttelsesklasse Klasse 1

Type Gulvstativ med 4 elektromagnetiske bremser.

Fod 760 × 760 mm med fire hjul, der roterer 360°, og 
en diameter på 150 mm, én parkeringsbremse

Afbalancering Gasfjeder, der indstilles via afbalanceringsgreb

Styreenhed til 
gulvstativ

Den nyeste elektroniske styring til kontinuerlig 
kontrol af alle motorfunktioner og lysintensitet.  
Menuvalg baseret på unik software til 
brugerspecifikke konfigurationer med indbygget 
elektronisk autodiagnostik og brugersupport

Stativ til styreenhed Åben arkitektur til fremtidig software

Betjeningselementer Trådløs fodkontakt med 14/12 funktioner og 
drejehåndtag

Integreret 
dokumentation

Klar til integration af videokamerasystem og 
digitalt optagesystem.  
Åben arkitektur

Stik Stort antal indbyggede stik til overførsel af video 
og styredata. Indbygget strømforsyning 12 VDC-, 
19 VDC-, 24 VDC- og AC-stik

Holder til monitor 860 mm lang, fleksibel arm med 4 akser til rotation 
og hældning til fastgørelse af videomonitor, der fås 
som ekstraudstyr. 
Maks. monitorvægt: 15,5 kg

Materialer Brug af materialer, der opfylder RoHS

Overfladebelæg-
ningssystem

Mikroskopet er belagt med en maling, som er 
designet til at sikre antibakteriel beskyttelse af 
overfladerne.

Maksimal højde I parkeret position: 1950 mm

Rækkevidde, arm Maks. 1925 mm

Belastning Maks. 8,0 kg fra grænsefladen til mikroskopet og 
ringbeslaget

Maksimal vægt Ca. 345 kg uden belastning

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

El-data 

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

Beskyttelsesklasse Klasse 1

Loftbeslag Maks. afstand fra betonloft til mellemloft: 
1500 mm
Montering i bærende loft i beton:
440 mm hulkreds
4 x M12 HSLB M12/15

Vægt Svingarm 70 kg
Monitorarm 15,5 kg
Loftbeslag 60 kg
Teleskop 50 kg

Vægt i alt Ca. 200 kg

Bremser Svingarm:
Fire elektromagnetiske bremser, der betjenes ved 
at dreje på håndgrebene, ét stopgreb for lodret 
bevægelse

Belastning Svingarm: Maks. 8,0 kg fra grænsefladen mellem 
mikroskop/ringbeslag

Område Forlænger: 1492 mm
Forlænger til svingarm: 1492 mm
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Bevægelsesområde Teleskop: 500 mm
Svingarm: +390 mm / –350 mm

Afbalancering Gasfjeder, der indstilles via afbalanceringsgreb

Vendeområde Akse 1 (loftstativ): ±110°
Akse 2 (i midten): ±150°
Akse 3 (over XY-enhed): ±190°

Arbejdscyklus 
(periodisk drift)

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

Arbejdscyklus 
(korttidsdrift)

120 V  AC: 1,2 min
230 V AC: 2 min

15.4 CT42 stativ-controller
El-data 

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

Beskyttelsesklasse Klasse 1

PROVEO 8-stativ-controlleren er sikret internt med to 
T6.3 AH-sikringer. Bygningsinstallationen skal sikres med en sikring 
større end 6,3 A i netlederen. Nullederen i bygningsinstallationen 
behøver ikke at være sikret.
Fjern sikringen fra bygningsinstallationen for at sikre, at enheden er 
afbrudt fra el-nettet.
Følg også installationshåndbogen.

Dimensioner 660 mm x 330 mm x 480 mm 

Vægt maks. 52 kg (inklusive dokumentationstilbehør)

Vægbeslag Murstensvæg
Metalsøm 406 mm (gipsplade)
Metalsøm 625 mm (gipsplade)

Bordstativ mulig

15.5 Omgivende forhold
I brug +10 °C til +30 °C 

+50 °F til +86 °F 
30 % til 95 % rel. fugtighed 
800 mbar til 1060 mbar atmosfærisk tryk

Opbevaring –30 °C til +70 °C 
–22 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. fugtighed 
500 mbar til 1060 mbar atmosfærisk tryk

Transport –30 °C til +70 °C 
–22 °F til +158 °F 
10 % til 100 % rel. fugtighed 
500 mbar til 1060 mbar atmosfærisk tryk

15.6 Overholdte standarder
Overensstemmelse CE
• Direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger (MDD) med 

ændringer.
•  Klassificering: Klasse I, i overensstemmelse med bilag IX, regel 1 

og regel 12 i direktivet vedrørende medicinsk udstyr.
•  Medicinsk elektrisk udstyr, del 1: Generelle sikkerhedskrav i IEC 

60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

•  Elektromagnetisk kompatibilitet  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Øvrige anvendte harmoniserede standarder: IEC 62366, 
EN 15004-2, EN 10936-2, EN 62471, EN 980.

• Medical Division hos Leica Microsystems (Schweiz) AG er 
certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO 13485 
for ledelsessystemer.

15.7 Begrænsninger for brug (kun F42)
PROVEO 8 må kun anvendes i lukkede rum og skal stå på et fast 
gulv.
PROVEO 8 bør ikke køres over dørtrin over 20 mm.
Hvis operationsmikroskopet skal køres over tærskler på 20 mm, kan 
den medfølgende kile (1) anvendes. 
	X Løsn skruerne (2) på den ene side af hængslet for at fjerne kilen 

(1).
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	X Læg kilen (1) foran tærsklen.
	X Skub operationsmikroskopet over tærsklen i transportstilling på 

håndgrebet.
Uden ekstraudstyr kan PROVEO 8 køres over dørtrin med en 
maksimal højde på 5 mm.
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15.8 Måltegninger
15.8.1 Gulvstativ F42

(380)

ma
ks.

 19
50

maks. 1571

maks. 1231
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maks. 150°

maks. 190°

maks. 180°

intet endestop

maks. 190°
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15.8.2 Teleskopstativ CT42
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16 Producentens erklæring vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

Emissionskarakteristikken for dette udstyr gør det egnet til brug i industriområder og på hospitaler (CISPR 11 class A). Hvis det 
anvendes i boligområder (hvor der normalt kræves CISPR 11 class B), har dette udstyr muligvis ikke tilstrækkelig beskyttelse mod 
højfrekvente kommunikationstjenester. Brugeren er muligvis nødt til at træffe afhjælpende foranstaltninger som f.eks. ændring 
af udstyrets placering eller retning.

Dette dokument "Retningslinjer og producentens erklæring" er baseret på EN 60601-1-2.

16.1 Tabel 1 fra EN 60601-1-2

Retningslinjer og producentens erklæring – elektromagnetisk stråling

Operationsmikroskop PROVEO 8 er beregnet til drift i et miljø som angivet nedenfor.  
Kunden eller brugeren af operationsmikroskopet PROVEO 8 skal kontrollere, at det anvendes i et miljø, der opfylder disse krav.

Måling af interferens Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

HF – stråling iht. CISPR 11 Gruppe 1 Operationsmikroskop PROVEO 8 benytter HF-energi 
udelukkende til sin interne funktion. HF-strålingen 
fra mikroskopet er derfor relativt begrænset, og det  
er derfor usandsynligt, at det skaber forstyrrelser 
i elektronisk udstyr i dets nærhed. 

emissioner i henhold til CISPR 11 Klasse A PROVEO 8 er velegnet til brug i bygninger, der ikke 
er boliger og som er sluttet direkte til det offentlige 
lavspændingsnet til bygninger, der anvendes til 
boligformål.

Harmoniske emissioner i henhold til IEC 61000-3-2 Klasse A

Emission af spændingsudsving//flicker i henhold til IEC 61000-3-3 Stemmer overens
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16.2 Tabel 2 fra EN 60601-1-2
Retningslinjer og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Operationsmikroskop PROVEO 8 er beregnet til drift i et miljø som angivet nedenfor.  
Kunden eller brugeren af operationsmikroskopet PROVEO 8 skal kontrollere, at det anvendes i et miljø, der opfylder disse krav.
Når operationsmikroskopet PROVEO 8 udsættes for en eller flere af nedenstående forstyrrelser, bemærkes en af følgende effekter muligvis:
• flimmer/støj på HD-monitoren
• afbrydelser på HD-monitoren
Ingen af ovenstående effekter påvirker den essentielle ydelse eller sikkerheden eller effektiviteten for operationsmikroskop PROVEO 8. Der forventes 
ingen uacceptable risici for brugeren, patienten eller miljøet.

Kontrol af 
støjimmunitet

IEC 60601-kontrolniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Afgivelse af statisk 
elektricitet (ESD)  
i henhold til IEC 61000-4-2 

± 8 kV kontaktudladning 
 
± 15 kV udladning via luft 

± 8 kV kontaktudladning 
 
± 15 kV udladning via luft 

Gulvene på anvendelsesstedet skal være af træ 
eller beton eller med flisebelægning. Hvis 
underlaget er forsynet med syntetiske 
materialer, skal den relative luftfugtighed være 
mindst 30 %. 

Hurtige transiente 
elektriske forstyrrelser/
burst iht. IEC 61000-4-4 

± 2 kV til strømforsyningslinje 
 
± 1 kV til indgangs- og 
udgangslinjer

± 2 kV til strømforsyningslinje 
 
± 1 kV til indgangs- og 
udgangslinjer

Forsyningsspændingen skal være af samme 
kvalitet som i et almindeligt erhvervs- eller 
sygehusmiljø.

Stødspændinger (surges) 
iht. IEC 61000-4-5 

± 1 kV differensmodus  
 
± 2 kV fællesmodus

± 1 kV differensmodus  
 
± 2 kV fællesmodus

Forsyningsspændingen skal være af samme 
kvalitet som i et almindeligt erhvervs- eller 
sygehusmiljø.

Spændingsindbrud,  
kortvarige afbrydelser og 
svingninger i forsynings-
spændingen IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % dyk i UT) 
i ½ cyklus 
 
40 % UT (60 % dyk i UT)  
i 5 cykler  
 
70 % UT (30 % dyk i UT)  
i 25 cykler  
 
<5 % UT (>95 % dyk i UT)  
i 5 sek. 

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

40 % UT  5/6 cykler 

0 % UT  0,5/0,5 cykler 

0 % UT  1/1 cykler 

0 % UT  250/300 cykler

Forsyningsspændingen skal være af samme 
kvalitet som i et almindeligt erhvervs- eller 
sygehusmiljø.
Når der sker kortvarige afbrydelser af 5 % UT i 
5 sekunder, ophører operationsmikroskopet 
PROVEO 8 med at fungere og genstarter 
automatisk. Det kan stilles tilbage til den 
tilstand, det var i, før brugeren greb ind.
Hvis brugeren af operationsmikroskopet 
PROVEO 8 kræver, at instrumentets fortsat 
fungerer efter en strømafbrydelse, anbefales 
det at forsyne operationsmikroskopet PROVEO 8 
med en reservestrømkilde som f.eks. en UPS 
eller et backup-batteri. 

Magnetfelter ved 
netfrekvensen (50/60 Hz) i 
henhold til IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m

Bemærk UT er AC-spændingen før anvendelse af testniveauet.
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16.3 Tabel 4 fra EN 60601-1-2
Retningslinjer og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Operationsmikroskop PROVEO 8 er beregnet til drift i et miljø som angivet nedenfor.  
Kunden eller brugeren af operationsmikroskopet PROVEO 8 skal kontrollere, at det anvendes i et miljø, der opfylder disse krav.

Kontrol af 
støjimmunitet

IEC 60601- 
kontrolniveau

Overensstem-
melsesniveau

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Bærbar og mobil RF-kommunikation bør ikke anvendes tættere på 
nogen dele af operationsmikroskopet PROVEO 8, herunder kabler, 
end den anbefalede afstand, der er beregnet ud fra den formel, der 
gælder for senderens frekvens.

Ledet RF - Støjvariable i 
henhold til IEC 61000-4-6

Udstrålet RF - Støjvariable 
i henhold til IEC 61000-4-3

Nærhedsfelter

3/6 Veff  
150 kHz til 80 MHz  
 

3 V/m  
80 MHz to 2,7 GHz

10 Veff  
 
 

10 V/m 
80 MHz til 3 GHz

Anbefalet sikkerhedsafstand  

d = 0,35 √P for 150 kHz til 80 MHz
d = 0,35 √P for 80 MHz til 800 MHz
d = 0,7 √P for 800 MHz til 2,7 GHz

Med P lig senderens mærkeeffekt i watt (W) iht. senderproducentens 
oplysninger og (d) lig anbefalet sikkerhedsafstand i meter (m). 
Stationære radiosenderes feltstyrke skal være mindre end 
overensstemmelsesniveauet ved alle frekvenser iht. en lokal 
undersøgelse. I nærheden af udstyr, der er mærket med følgende 
symboler, kan der opstå forstyrrelser: 

Note 1  Ved 80 MHz gælder det højeste frekvensområde.  

Note 2  Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske formering påvirkes af absorptionen og refleksionen af 
strukturer, objekter og mennesker.

a  Stationære senderes feltstyrke, som f.eks. trådløse telefoners basisstationer og mobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radio- og tv-stationer 
kan teoretisk ikke forudbestemmes nøjagtigt.  
For at bestemme det elektromagnetiske miljø med hensyn til de stationære sendere bør man overveje at udarbejde et studie over 
opstillingsstedet. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor operationsmikroskopet PROVEO 8 anvendes, overstiger det gældende 
RF-overensstemmelsesniveau, der er angivet ovenfor, skal PROVEO 8 overvåges for at sikre, at det fungerer normalt. Hvis der observeres unormal 
drift, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige. Det kan f.eks. være nødvendigt at vende eller flytte PROVEO 8.
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Den anbefalede afstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og operationsmikroskopet PROVEO 8

Operationsmikroskopet PROVEO 8 er beregnet til operationer i et elektromagnetisk miljø, hvor den udstrålede RF-støj er styret. Kunden eller brugeren 
af operationsmikroskopet PROVEO 8 kan bidrage til at forebygge elektromagnetisk støj ved at overholde minimumafstanden mellem bærbart/mobilt 
RF-kommunikationsudstyr og operationsmikroskopet PROVEO 8, som afhænger af kommunikationsudstyrets afgivne effekt. Se nedenfor.

Sikkerhedsafstand afhængig af sendefrekvens i m

Maksimal mærkeeffekt for 
sender i W

150 kHz op til 80 MHz
d = 0,35 √P

80 MHz op til 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz op til 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

Den anbefalede sikkerhedsafstand (d) i meter (m) for sendere, hvis maksimale mærkeeffekt ikke fremgår af den ovenstående tabel, kan beregnes ved 
at anvende den ligning, der passer til den pågældende spalte, idet P er senderens maksimale mærkeeffekt i watt (W) som angivet af 
senderproducenten.

Note 1  Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske formering påvirkes af absorptionen og refleksionen af 
strukturer, objekter og mennesker.

Hvis der anvendes tilbehør eller kabler udover dem, der er angivet i denne brugsanvisning eller godkendt af producenten af 
operationsmikroskopet PROVEO 8, kan der være risiko for en stigning i elektromagnetisk stråling eller en reduktion af EMC.

Operationsmikroskopet PROVEO 8 må ikke anvendes umiddelbart ved siden af andre instrumenter. Hvis mikroskopet skal anvendes i 
nærheden af andre apparater, skal mikroskopet overvåges nøje for at kontrollere, om det fungerer korrekt i den anvendte opstilling.
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17 Bilag
17.1 Tjekliste før operationen

Patient  .......................................................................................................................................................................................

Kirurg  .......................................................................................................................................................................................

Dato  .......................................................................................................................................................................................

Trin Fremgangsmåde Oplysninger Kontrolleret/underskrift

1 Rengøring af optisk tilbehør 	X Kontrollér, at tuber, okularer og (eventuelt) 
dokumentationstilbehør er rent.
	X Fjern støv og smuds.

2 Montere tilbehør 	X Lås PROVEO 8 på plads, og montér alt tilbehør på 
mikroskopet, så det er klar til brug (se kapitel 7.2).
	X Indstil håndgrebene i de ønskede positioner.
	X Tilslut mundkontakten og/eller fodkontakten,  

hvis disse skal anvendes.
	X Kontrollér kamerabilledet på monitoren,  

og justér det om nødvendigt.
	X Kontrollér, at alt udstyr er placeret korrekt  

(alle kapper monteret, låger lukket).

3 Kontrol af tubusindstillinger 	X Kontrollér indstillinger for tubus og okular for den valgte 
bruger.

4 Funktionskontrol 	X Tilslut strømkablet (kun F42).
	X Tænd for mikroskopet.
	X Test alle funktioner på håndgreb og fodkontakt.
	X Kontrollér brugerindstillingerne på styreenheden for den 

valgte bruger.

5 Afbalancering 	X Afbalancer PROVEO 8 (se kapitel 7.7.1).
	X Tryk på knappen "All Brakes" på håndgrebet,  

og kontrollér afbalanceringen.

6 Sterilitet 	X Påsæt sterile komponenter og eventuelt sterilt overtræk 
(se kapitel 7.9.2).
	X Gentag afbalanceringen.

7 Placering på OP-bordet 	X Placer PROVEO 8 korrekt på OP-bordet, og lås fodbremsen 
(se kapitel 7.1) (kun F42).
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