
M
ED

IC
A

L 
D

IV
IS

IO
N

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 

10 733 910 – Έκδοση 03

PROVEO 8



II PROVEO 8 / Κωδ. 10 733 910 / Έκδοση 03

 

Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε ένα σύστημα χειρουργικού μικροσκοπίου της 
Leica.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των συστημάτων μας έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση 
στον απλό, αυτονόητο χειρισμό. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε να μελετήσετε 
σχολαστικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ώστε να είστε σε θέση να 
αξιοποιήσετε όλα τα πλεονεκτήματα του καινούργιου σας χειρουργικού 
μικροσκοπίου.
Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με  
προϊόντα και υπηρεσίες της Leica Microsystems καθώς και τη διεύθυνση της 
πλησιέστερης σε σας αντιπροσωπείας: 

www.leica-microsystems.com

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα μας. Ελπίζουμε πως θα σας  
ικανοποιήσει η ποιότητα και η απόδοση του νέου σας χειρουργικού  
μικροσκοπίου Leica Microsystems.

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

Αποποίηση ευθυνών
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς ανακοίνωση.
Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου συνδέονται άμεσα με τον χειρισμό του 
εξοπλισμού. Οι ιατρικές αποφάσεις αποτελούν ευθύνη του ιατρού.
Η εταιρεία Leica Microsystems έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να 
διαθέσει ένα πλήρες και σαφές εγχειρίδιο χρήστη, τονίζοντας τα βασικά σημεία  
της χρήσης του προϊόντος. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση 
του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Leica της περιοχής σας.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ιατρικό προϊόν της εταιρείας Leica 
Microsystems χωρίς να έχετε κατανοήσει πλήρως τη χρήση και την απόδοση του 
προϊόντος.

Αστική ευθύνη
Σχετικά με την ευθύνη της εταιρείας μας ανατρέξτε στους γενικούς και ειδικούς 
όρους πωλήσεων. Τίποτε σε αυτήν τη δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν περιορίζει 
τις ευθύνες μας κατά οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία ούτε αποκλείει οποιαδήποτε από τις ευθύνες μας που δεν επιτρέπεται 
να αποκλεισθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
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Εισαγωγή

1 Εισαγωγή
1.1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης
Σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφεται το χειρουργικό 
μικροσκόπιο PROVEO 8.
Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για τις παρακάτω εκδόσεις 
βάσης PROVEO 8: F42 και CT42.

Επιπλέον των σημειώσεων που αφορούν στη χρήση των 
οργάνων το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο 
"Υποδείξεις ασφαλείας").

	X Μελετήστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Η πλήρης ονομασία αυτού του χειρουργικού μικροσκοπίου είναι 
PROVEO 8. 

1.2 Σύμβολα στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών 
χρήσης, έχουν την ακόλουθη σημασία:

Σύμβολο Λέξη  
προειδοποίησης

Σημασία

Προειδοποίηση Προειδοποίηση για κίνδυνο από τη 
χρήση ή μη ενδεδειγμένη χρήση, 
που μπορεί να οδηγήσει σε βαρύ 
τραυματισμό ή θάνατο. 

Προσοχή Επισημαίνει μια ενδεχομένως 
επικίνδυνη κατάσταση ή μη 
ενδεδειγμένη χρήση, η οποία, εάν 
δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να 
προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο 
τραυματισμό. 

Υπόδειξη Επισημαίνει μια ενδεχομένως 
επικίνδυνη κατάσταση ή αδόκιμη 
χρήση, η οποία, εάν δεν 
αποφευχθεί, ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντική υλική, 
οικονομική και περιβαλλοντική 
ζημία

Σύμβολο Λέξη  
προειδοποίησης

Σημασία

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, 
που βοηθούν τον χρήστη ως προς 
την τεχνικά σωστή και αποδοτική 
χρήση του προϊόντος. 

	X  Απαιτείται ενέργεια; αυτό το 
σύμβολο επισημαίνει ότι πρέπει να 
εκτελέσετε μια συγκεκριμένη 
ενέργεια η σειρά ενεργειών.

MD Ιατροτεχνολογικό προϊόν

1.3 Προαιρετικά στοιχεία προϊόντος
Διάφορα στοιχεία προϊόντος και προαιρετικά εξαρτήματα 
διατίθενται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Η διαθεσιμότητα διαφέρει 
από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τις τοπικές κανονιστικές 
απαιτήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα.

2 Αναγνώριση προϊόντος
Το μοντέλο και οι αριθμοί σειράς του προϊόντος αναγράφονται στην 
πινακίδα τύπου του συστήματος βάσης που βρίσκεται κοντά στο 
βύσμα του ηλεκτρικού καλωδίου. 
	X Καταχωρίστε αυτά τα στοιχεία στο δικό σας εγχειρίδιο οδηγιών 

χρήσης και τα αναφέρετε πάντοτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή 
με το συνεργείο σέρβις σχετικά με οποιοδήποτε ερώτημα έχετε. 

Τύπος Αρ. σειράς

 
...

 
...

3 Υποδείξεις ασφαλείας
Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 συνιστά τεχνολογία αιχμής. 
Ωστόσο, ενδέχεται να ανακύψουν κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 
	X Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών 

χρήσης και ειδικότερα τις υποδείξεις ασφαλείας.

3.1 Προβλεπόμενη χρήση
• Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 είναι ένα οπτικό όργανο, 

προοριζόμενο για την καλύτερη απεικόνιση αντικειμένων, μέσω 
μεγέθυνσης και φωτισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρα-
τήρηση και τεκμηρίωση, καθώς και για ιατρική και κτηνιατρική 
θεραπεία.

• Το κύριο πεδίο εφαρμογής είναι η οφθαλμολογία.
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• Το σύστημα μικροσκοπίου δεν προορίζεται για χρήση στη μικρο-
χειρουργική (νευροχειρουργική, πλαστική/αναδομητική χει-
ρουργική, ωτορινολαρυγγολογική χειρουργική).

• Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 επιτρέπεται να χρησιμο-
ποιείται μόνο σε κλειστούς χώρους και πρέπει να τοποθετείται σε 
στερεό δάπεδο ή να εγκαθίσταται στην οροφή.

• Είναι διαθέσιμο για χρήση με την επιδαπέδια βάση F42 και την 
τηλεσκοπική βάση CT42.  
Η βάση F42 είναι μια επιδαπέδια βάση για την τρισδιάστατη 
τοποθέτηση του μικροσκοπίου PROVEO 8 στον χώρο. 
Η βάση CT42 είναι ένας εγκαθιστούμενος στην οροφή ηλεκτρι-
κός γραμμικός ενεργοποιητής για την ανύψωση και τη βύθιση 
του μικροσκοπίου PROVEO 8. Ο χειρισμός διεξάγεται με χειροδι-
ακόπτη.

• Για το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 απαιτούνται ιδιαίτερα 
μέτρα προσοχής ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 
Πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με 
τις οδηγίες και τις δηλώσεις του κατασκευαστή, καθώς και τις 
συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας (σύμφωνα με τους πίνακες 
ΗΜΣ με βάση το πρότυπο EN60601-1-2).

• Φορητός, κινητός και σταθερός εξοπλισμός επικοινωνίας 
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να υποβαθμίσει την αξιοπιστία των 
λειτουργιών του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8.

• Απελευθερώνετε πάντοτε τα φρένα για να μετακινήσετε ή να 
μετεγκαταστήσετε το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8.

• Η ουσιαστική λειτουργία του μικροσκοπίου PROVEO 8 είναι να 
εξασφαλίζει τον φωτισμό και τη μηχανική ευστάθεια του φορέα 
οπτικού συστήματος σε οποιαδήποτε θέση.

3.2 Υποδείξεις για τον υπεύθυνο
	X Φροντίζετε ώστε το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 να 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από άτομα που διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα.
	X Φροντίζετε ώστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης να είναι 

πάντοτε διαθέσιμο στον χώρο όπου χρησιμοποιείται το 
PROVEO 8 χειρουργικό μικροσκόπιο.
	X Εκτελείτε τακτικές επιθεωρήσεις για να βεβαιωθείτε ότι οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες τηρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας.
	X Όταν εκπαιδεύετε νέους χρήστες, να είστε αναλυτικοί και να 

εξηγείτε τις σημασίες των σημάτων και των μηνυμάτων 
προειδοποίησης.
	X Κατανέμετε τις αρμοδιότητες για τη θέση σε λειτουργία, τον 

χειρισμό και τη συντήρηση. Παρακολουθείτε την τήρηση αυτών.
	X Το μικροσκόπιο PROVEO 8 προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελματική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	X Συνδέετε αυτόν τον εξοπλισμό αποκλειστικά σε ηλε-

κτρικό δίκτυο τροφοδοσίας με προστατευτική γείωση. 

	X Χρησιμοποιείτε το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 μόνον 
όταν αυτό δεν είναι ελαττωματικό.
	X Αναφέρετε αμέσως τυχόν σφάλματα της συσκευής, τα οποία 

διακυβεύουν την ασφάλεια του προσωπικού, στην 
αντιπροσωπεία της Leica ή στη Leica Microsystems (Schweiz) 
AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, Ελβετία. 
	X Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα άλλων 

κατασκευαστών μαζί με το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8, 
βεβαιωθείτε ότι αυτοί οι κατασκευαστές πιστοποιούν ότι η 
χρήση του συνδυασμού είναι ασφαλής. Τηρείτε τις οδηγίες του 
εγχειριδίου οδηγιών χρήσης για αυτά τα προαιρετικά 
εξαρτήματα.

• Τροποποιήσεις, εγκαταστάσεις ή σέρβις στο χειρουργικό 
μικροσκόπιο PROVEO 8 επιτρέπεται να διεξάγονται αποκλειστικά 
από τεχνικούς ρητά εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτό από 
την εταιρεία Leica.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
οδηγιών εγκατάστασης.

• Στις επισκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά της Leica.

• Ύστερα από την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή τεχνικές 
τροποποιήσεις, η συσκευή πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας μας.

• Σε περίπτωση τροποποίησης ή συντήρησης του οργάνου από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα, αδόκιμης συντήρησης (εφόσον η 
συντήρηση δεν διεξάγεται από εκπαιδευμένο και καταρτισμένο 
μηχανικό σέρβις) ή εσφαλμένου χειρισμού, η εταιρεία 
Leica Microsystems δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

• Η επίδραση του χειρουργικού μικροσκοπίου σε άλλες συσκευές 
έχει ελεγχθεί όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60601-1-2. Ο έλεγ-
χος του συστήματος ως προς τις εκπομπές και την ατρωσία κρί-
θηκε επιτυχής. Πρέπει να λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα προφύ-
λαξης και να τηρούνται οι συνήθεις διατάξεις ασφαλείας σχετικά 
με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και λοιπές ακτινοβολίες.

• Η ηλεκτρική κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις του εθνικού προτύπου. Π.χ., συνιστάται η χρήση 
κυκλώματος προστασίας από ρεύματα διαρροής (προστασία FI).

• Όπως κάθε άλλη συσκευή στο χειρουργείο, αυτό το σύστημα 
μπορεί να παρουσιάσει βλάβη. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία 
Leica Microsystem (Schweiz) AG συνιστά να υπάρχει διαθέσιμο 
ένα εφεδρικό σύστημα κατά τη χειρουργική επέμβαση.

3.3 Υποδείξεις για τον χρήστη
	X Εφαρμόστε τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.
	X Εφαρμόζετε τις οδηγίες του εργοδότη σας που αφορούν στην 

οργάνωση της εργασίας και της ασφάλειας κατά την εργασία.

Πρόκληση φωτοτοξικής βλάβης στον αμφιβληστροειδή χιτώνα 
κατά την οφθαλμολογική χειρουργική επέμβαση



PROVEO 8 / Κωδ. 10 733 910 / Έκδοση 03 5

Υποδείξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόκληση βλάβης στον αμφιβληστροειδή χιτώνα λόγω 
παρατεταμένης έκθεσης!
Η φωτεινή ακτινοβολία του οργάνου ενδέχεται να είναι επι-
βλαβής. Ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον αμφιβληστρο-
ειδή χιτώνα αυξάνεται με τη διάρκεια της έκθεσης.
	X Κατά την έκθεση στη φωτεινή ακτινοβολία αυτού του 

οργάνου μην υπερβαίνετε τις τιμές αναφοράς επικινδυ-
νότητας. Εάν ο χρόνος έκθεσης υπερβεί την τιμή του 
πίνακα της σελίδας 5 με αυτό το όργανο στη μέγιστη 
ισχύ εξόδου, θα προκύψει υπέρβαση της τιμής αναφοράς 
επικινδυνότητας.

Ο παρακάτω πίνακας προορίζεται ως κατευθυντήρια γραμμή και 
αποσκοπεί να επιστήσει την προσοχή του χειρουργού στον εν 
δυνάμει κίνδυνο. Τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί για το χειρότερο 
δυνατό σενάριο:
• Μάτι με αφακία
• Εντελώς ακίνητο μάτι (συνεχής ακτινοβόληση της ίδιας περιοχής)
• Αδιάλειπτη έκθεση στη φωτεινή ακτινοβολία, π.χ., χωρίς 

χειρουργικά εργαλεία στο μάτι
• Κόρες διασταλμένες στα 7 mm

Οι υπολογισμοί βασίζονται στο αντίστοιχο πρότυπο ISO1) και στις ορι-
ακές τιμές έκθεσης που συνιστώνται από το συγκεκριμένο πρότυπο. 

Κύριος φωτισμός

Ρύθμιση φωτισμού Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος έκθεσης κατά 1) [ελάχ.]

25% 6.5

50 % 2.5

75% 1.5

100 % 1

Η λειτουργία Retina Protection 
είναι ενεργοποιημένη

16.5

Ομοαξονικός φωτισμός κόκκινου αντανακλαστικού

Ρύθμιση φωτισμού Συνιστώμενος μέγιστος χρόνος έκθεσης κατά 1) [ελάχ.]

25% 10

50 % 4.5

75% 3

100 % 2

Η λειτουργία Retina Protection 
είναι ενεργοποιημένη

14

Πηγές:
1)  DIN EN ISO 15004-2; Οφθαλμολογικά όργανα - Βασικές 

απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου - Μέρος 2: Προστασία από τον 
κίνδυνο της φωτεινής ακτινοβολίας.

Όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο φωτισμοί, πρέπει να χρη-
σιμοποιείται η μικρότερη από τις δύο τιμές για τον επιτρεπτό 
χρόνο έκθεσης ανάλογα με τη διαμορφωμένη έξοδο φωτι-
σμού. Δεν χρειάζεται να αξιολογηθούν αθροιστικά οι δύο 
κίνδυνοι, καθώς οι αντανακλάσεις στον αμφιβληστροειδή 
χιτώνα δεν επικαλύπτονται. Το αυτό ισχύει για τη χρήση 
φωτισμού σχισμοειδούς λυχνίας "Πρόκληση φωτοτοξικής 
βλάβης στον αμφιβληστροειδή χιτώνα κατά την οφθαλμολο-
γική χειρουργική επέμβαση" στη σελίδα 4.

Φωτισμός σχισμοειδούς λυχνίας 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία επιτρεπτής 
διάρκειας της χειρουργικής επέμβασης και η πιθανή παράτασή της 
με περιορισμό του πλάτους σχισμής:

Πλάτος σχισμής [mm] Χρόνος [ελάχ.]

>6 1

5 1.2

4 1.5

3 2

2 3

Προστατεύετε τον ασθενή με τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Σύντομα διαστήματα έκθεσης
• Χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας
• Απενεργοποίηση του φωτισμού κατά τα διαλείμματα της 

χειρουργικής επέμβασης

Συνιστάται να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα στην ελάχιστη αναγκαία 
για τη χειρουργική επέμβαση. Νεογνά, ασθενείς με αφακία (των 
οποίων ο φακός του ματιού δεν έχει αντικατασταθεί από τεχνητό 
φακό με παραπέτασμα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία), 
μικρά παιδιά και άτομα με παθήσεις του οφθαλμού αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κίνδυνο. Ο κίνδυνος αυξάνεται επίσης όταν το άτομο που 
υποβάλλεται σε θεραπεία ή χειρουργείται έχει ήδη εκτεθεί σε ακτι-
νοβολία κατά τις τελευταίες 24 ώρες από το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο 
οφθαλμολογικό όργανο που χρησιμοποιεί πηγή έντονης ορατής 
φωτεινής ακτινοβολίας. Αυτό ισχύει ιδίως για ασθενείς που έχουν 
εξετασθεί μέσω αμφιβληστροειδής φωτογράφισης.

Οι σχετικές με τη φωτεινότητα αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ο χειρουργός πρέπει να 
αξιολογεί τους κινδύνους και τα οφέλη της χρησιμοποιούμενης 
έντασης φωτισμού. Παρ' όλες τις προσπάθειες για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυματισμού του αμφιβληστροειδούς 
χιτώνα από χειρουργικά μικροσκόπια, μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η 
πρόκληση φωτοχημικής βλάβης στον αμφιβληστροειδή χιτώνα 
αποτελεί πιθανή επιπλοκή της αναγκαίας χρήσης έντονου φωτισμού 
προκειμένου να καταστούν ορατές οι δομές του ματιού στο πλαίσιο 
δύσκολων οφθαλμολογικών διαδικασιών.
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Επιπλέον, η λειτουργία Retina Protection μπορεί να ενεργοποιηθεί 
κατά το χειρουργείο, ώστε η ένταση του κύριου φωτισμού να 
μειωθεί κάτω από το 10% και του RedReflex κάτω από το 20%.

3.4 Κίνδυνοι από τη χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	X Συνδέετε αυτόν τον εξοπλισμό αποκλειστικά σε 

ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας με προστατευτική 
γείωση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόκληση βλάβης στον αμφιβληστροειδή χιτώνα λόγω 
παρατεταμένης έκθεσης!
Η φωτεινή ακτινοβολία του οργάνου ενδέχεται να είναι 
επιβλαβής. Ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα αυξάνεται με τη διάρκεια της 
έκθεσης.
	X Κατά την έκθεση στη φωτεινή ακτινοβολία αυτού του 

οργάνου μην υπερβαίνετε τις τιμές αναφοράς 
επικινδυνότητας. 
Εάν ο χρόνος έκθεσης υπερβεί την τιμή του πίνακα της 
σελίδας 5 με αυτό το όργανο στη μέγιστη ισχύ 
εξόδου, θα προκύψει υπέρβαση της τιμής αναφοράς 
επικινδυνότητας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανθρώπινου σφάλματος λόγω τρομακτικών 
θορύβων κατά τη χειρουργική επέμβαση!
	X  Μην συνδέετε/αποσυνδέετε εξωτερικές συσκευές στην 

είσοδο "Line In" κατά τη χειρουργική επέμβαση. 
	X Φροντίζετε ώστε η ένταση ήχου της συσκευής ήχου να 

ρυθμίζεται στην ελάχιστη προτού τη συνδέσετε στην 
είσοδο "Line In".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από:
• ανεξέλεγκτη πλευρική κίνηση του παραλληλογράμμου
• κλίση της βάσης
• πόδια με ελαφρά υποδήματα, που θα μπορούσαν να 

εγκλωβιστούν κάτω από το περίβλημα της βάσης
	X Για να το μεταφέρετε, ρυθμίζετε πάντοτε το χειρουργικό 

μικροσκόπιο PROVEO 8 στη θέση μεταφοράς. 
	X Μην μετακινείτε ποτέ τη βάση όταν η μονάδα είναι 

εκτεταμένη. 
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος. 
	X Σπρώχνετε το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8, μην 

το τραβάτε ποτέ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή λόγω αστοχίας του μοτέρ ρύθμισης 
του ενσωματωμένου φωτισμού σχισμοειδούς λυχνίας!
Σε περίπτωση αστοχίας του μοτέρ ρύθμισης του 
ενσωματωμένου φωτισμού σχισμοειδούς λυχνίας, ο 
φωτισμός σχισμοειδούς λυχνίας μπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί χειροκίνητα με το περιστροφικό κουμπί (2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ολοκληρώστε όλες τις προετοιμασίες και τις ρυθμίσεις 

στη βάση πριν από τη χρήση. 
	X Μην αντικαθιστάτε ποτέ τα προαιρετικά εξαρτήματα 

ούτε να επιχειρείτε να εξισορροπήσετε εκ νέου το 
μικροσκόπιο όταν αυτό βρίσκεται επάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Πριν από την αλλαγή προαιρετικών εξαρτημάτων 

ασφαλίζετε πάντοτε το παραλληλόγραμμο (βλ. κεφάλαιο 
7.7.2). 
	X Εξισορροπείτε το PROVEO 8 αφού το επανεξοπλίσετε. 
	X Μην απελευθερώνετε τα φρένα όταν η συσκευή είναι σε 

κατάσταση εκτός ισορροπίας. 
	X Πριν από την αλλαγή εξοπλισμού κατά την επέμβαση, 

απομακρύνετε πρώτα το μικροσκόπιο από το 
χειρουργικό πεδίο.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην αντικαθιστάτε ποτέ τα προαιρετικά εξαρτήματα 

ούτε να επιχειρείτε να εξισορροπήσετε εκ νέου το 
μικροσκόπιο όταν αυτό βρίσκεται επάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Ύστερα από την αλλαγή εξοπλισμού εκτελείτε πάντοτε 

συμπληρωματική εξισορρόπηση του μικροσκοπίου στο 
παραλληλόγραμμο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ολοκληρώστε όλες τις προετοιμασίες και τις ρυθμίσεις 

στη βάση πριν από τη χρήση. 
	X Εάν πρέπει να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις κατά τη 

διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, απομακρύνετε 
πρώτα το μικροσκόπιο από το χειρουργικό πεδίο.
	X Εάν απαιτείται αλλαγή εξοπλισμού του μικροσκοπίου, 

πραγματοποιήστε την πριν από τη χειρουργική 
επέμβαση.
	X  Πριν από την αλλαγή εξοπλισμού ασφαλίζετε πάντοτε το 

παραλληλόγραμμο.
	X Μην χρησιμοποιείτε τις λαβές ούτε τον τηλεχειρισμό 

απελευθέρωσης των φρένων όταν η συσκευή είναι σε 
κατάσταση εκτός ισορροπίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ασφαλίζετε πάντοτε το παραλληλόγραμμο:

• κατά τη μεταφορά του μικροσκοπίου
• κατά την αλλαγή εξοπλισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων!
	X Πριν από την εγχείρηση, βεβαιωθείτε ότι οπτικά και 

προαιρετικά εξαρτήματα έχουν ασφαλιστεί και δεν 
μπορούν να κινηθούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης!
	X Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

PROVEO 8 με αποστειρωμένα χειριστήρια και κουμπιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας!
	X Ελέγξτε αν το σύστημα με το σύνολο του εξοπλισμού 

είναι στη σωστή θέση (όλα τα καλύμματα 
εγκαταστημένα, πόρτες κλειστές).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας!
	X  Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 πρέπει να 

συνδέεται αποκλειστικά με γειωμένη πρίζα (F42).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μοτέρ επιστρέφουν στη θέση στάθμευσής τους!
	X Προτού ενεργοποιήσετε το μικροσκόπιο, βεβαιωθείτε ότι 

στις διαδρομές κίνησης της μονάδας XY και της εστίασης 
δεν υπάρχουν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπερβολικά έντονο φως μπορεί να βλάψει τον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα!
	X Λαμβάνετε υπόψη τα μηνύματα προειδοποίησης του 

κεφαλαίου "Υποδείξεις ασφαλείας".

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή λόγω βλάβης του μοτέρ ρύθμισης 
της μεγέθυνσης!
Αν το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης παρουσιάσει βλάβη, 
μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη μεγέθυνση με το 
περιστροφικό κουμπί .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή λόγω καθοδικής κίνησης της 
τηλεσκοπικής βάσης CT42!
	X Μην χρησιμοποιείτε την ανοδική/καθοδική κίνηση όταν 

το μικροσκόπιο βρίσκεται επάνω από τον ασθενή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στην οθόνη αφής!
	X Χειρίζεστε την οθόνη αφής μόνο με τα δάκτυλα. 

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, κοφτερά ή αιχμηρά 
ξύλινα, μεταλλικά ή πλαστικά αντικείμενα.
	X Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός της 

οθόνης αφής με μέσα που περιέχουν λειαντικές ουσίες. 
Αυτές οι ουσίες μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια και 
να τη θαμπώσουν.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί χωρίς 
προειδοποίηση!
	X  Ασφαλίζετε πάντοτε το ποδόφρενο όταν δεν μετακινείτε 

το σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 
από ανεξέλεγκτη ανατροπή!
	X Κρατάτε σταθερά τη χειρολαβή όταν λύνετε το φρένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 
κατά τη μεταφορά!
	X Μην μετακινείτε τη βάση όταν η μονάδα είναι 

εκτεταμένη.
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος.
	X Μην μεταφέρετε ούτε αποθηκεύετε το σύστημα σε 

χώρους με γωνία κλίσης άνω των 10°.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος στο περίβλημα της βάσης ή στην οθόνη αφής της 
μονάδας ελέγχου!
Όταν ο φορέας οπτικού συστήματος μετακινείται στη θέση 
μεταφοράς ή από τη θέση μεταφοράς στη θέση λειτουργίας:
	X βεβαιώνεστε ότι έχει ασφαλίσει η ασφάλεια μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανεξέλεγκτη ανατροπή εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο!
	X Κρατάτε σταθερά τις χειρολαβές προτού ενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία "All Brakes".

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!
	X Προτού ανυψώσετε τον φορέα οπτικού συστήματος 

βεβαιωθείτε ότι ο χώρος επάνω από το 
παραλληλόγραμμο είναι ελεύθερος ώστε να αποφύγετε 
συγκρούσεις με τις λυχνίες του χειρουργείου, την οροφή 
κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος μόλυνσης!
	X Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί ενδεχόμενη επαφή του αποστειρωμένου 
καλύμματος με μη αποστειρωμένα αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος υπερθέρμανσης του συστήματος!
Η κάλυψη της εισόδου αέρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
τον ελεγχόμενο τερματισμό λειτουργίας του συστήματος 
λόγω υπερθέρμανσης.
	X Φροντίζετε ώστε να υπάρχει πάντοτε ένα διάκενο μεταξύ 

της εισόδου αέρα και του καλύμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στο μοτέρ μεγέθυνσης!
	X Ρυθμίζετε χειροκίνητα τη μεγέθυνση, μόνο σε 

περίπτωση που το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης είναι 
ελαττωματικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή από τροποποίηση των ρυθμίσεων 
χρήστη!
	X Μην αλλάζετε ποτέ τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης και μην 

επεξεργάζεστε τον κατάλογο χρηστών κατά τη διάρκεια 
μιας επέμβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!
	X  Δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτούμενες αποστάσεις 

ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
Combination Mode σε συνδυασμό με προαιρετικά 
εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών που μπορούν να 
περιορίσουν την απόσταση εργασίας σε λιγότερα από 
140 mm (ευρυγώνια συστήματα παρατήρησης χωρίς 
επαφή), καθώς η εστίαση σε συνδυασμό με τη λειτουργία 
Combination Mode είναι μια ημιαυτόματη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύγκρουσης! 
Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να συγκρουστεί με 
παρακείμενα εξαρτήματα, την οροφή ή λυχνίες.
	X Ελέγξτε την επικίνδυνη περιοχή προτού μετακινήσετε 

τον περιστροφικό βραχίονα.
	X Μετακινήστε προσεκτικά τη βάση οροφής προς τα 

επάνω λαμβάνοντας υπόψη την οροφή και τις λυχνίες.



PROVEO 8 / Κωδ. 10 733 910 / Έκδοση 03 9

Υποδείξεις ασφαλείας

3.5 Σήματα και ετικέτες
3.5.1 Επιδαπέδια βάση F42

6454 6

89 8

3152

7

1

12
11

14

13

13

13

1211

10

13
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Υποδείξεις ασφαλείας

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
Ετικέτα τύπου

MD Ιατροτεχνολογικό προϊόν

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Πρόθεμα
b Αριθμός προϊόντος 

συστήματος Leica
c Αριθμός σειράς
d Αύξων αριθμός που αρχίζει 

με 1 για κάθε παρτίδα
e JJ = έτος (2 ψηφία)
f MM = μήνας (2 ψηφία)
g TT = ημέρα (2 ψηφία)
h Ημερομηνία έναρξης 

παραγωγής

Ετικέτα κατασκευής

3 Τηρείτε τις οδηγίες του 
παρόντος εγχειριδίου 
οδηγιών χρήσης

4   
 

 
 

 

Ετικέτα γείωσης

  
 

 
 

 

5 Ετικέτα MET

6 Δεξιά ετικέτα κινδύνου

7 Ετικέτα βάρους 
συστήματος

8  
 Καταρτισμένο προσωπικό

  
 

9 Εξισορρόπηση δυναμικού

10
 

Μεγ. φορτίο για φορέα 
οπτικού συστήματος 

11

 

Ανοικτό

12

 

Κλειστό

13 Ετικέτα κινδύνου 
σύνθλιψης

14
 

Ετικέτα βάρους οθόνης

15 Ετικέτα UDI

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

Αναγνωριστικό παραγωγής (PI)
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός μήτρας δεδομένων GS1

Αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (DI)
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Τηλεσκοπική βάση CT42

��

B

��
A

�� �

��

��

�

� ��
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Υποδείξεις ασφαλείας

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

Ετικέτα τύπου

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Πρόθεμα
b Αριθμός προϊόντος συστήματος 

Leica
c Αριθμός σειράς
d Αύξων αριθμός που αρχίζει με 1 

για κάθε παρτίδα
e JJ = έτος (2 ψηφία)
f MM = μήνας (2 ψηφία)
g TT = ημέρα (2 ψηφία)
h Ημερομηνία έναρξης παραγωγής

Ετικέτα κατασκευής

3 Τηρείτε τις οδηγίες 
του παρόντος 
εγχειριδίου οδηγιών 
χρήσης

4   
 

 
 

 
 

Ετικέτα γείωσης

  
 

 
 

 

5 Ετικέτα MET

6 Ετικέτα INMETRO

7 Εξισορρόπηση 
δυναμικού

8
 

Μεγ. φορτίο για 
φορέα οπτικού 
συστήματος 

9

 

Ανοικτό

10

 

Κλειστό

11 Ετικέτα κινδύνου 
σύνθλιψης

12
 

Ετικέτα βάρους 
οθόνης

13 Ετικέτα τύπου SKF

14 Ετικέτα τύπου 

15 Ετικέτα UDI

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

Αναγνωριστικό παραγωγής (PI)
Αριθμός σειράς
Ημερομηνία παραγωγής

Κωδικός μήτρας δεδομένων GS1

Αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος (DI)
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Κατασκευή

4 Κατασκευή
4.1 Επιδαπέδια βάση F42

1 Φορέας οπτικού συστήματος PROVEO 8
2 Παραλληλόγραμμο 
3 Οθόνη Video (προαιρετική)
4 Μονάδα ελέγχου με οθόνη αφής
5 Μονάδες ελέγχου κάμερας και βίντεο (προαιρετικός εξοπλισμός)
6 Ποδόφρενο 
7 Πέλμα
8 Ακροδέκτες (π.χ., ηλεκτρική σύνδεση, βίντεο κ.λπ.)
9 Χειρολαβή
10 Βραχίονας οθόνης (προαιρετικός εξοπλισμός)
11 Ηχείο

Χάρη στην ανοικτή αρχιτεκτονική του το PROVEO 8 διαθέτει 
χώρο για τη στήριξη των μονάδων ελέγχου κάμερας και 
βίντεο.
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Κατασκευή

4.2 Τηλεσκοπική βάση CT42

1 Φορέας οπτικού συστήματος 
PROVEO 8

2 Παραλληλόγραμμο 
3 Βραχίονας οθόνης  

(προαιρετικός εξοπλισμός)
4 Οθόνη Video (προαιρετική)
5 Τηλεσκοπική βάση CT42
6 Οριζόντιος βραχίονας
7 Τηλεχειριστήριο τηλεσκοπικού 

μηχανισμού
8 Επάνω
9 Κάτω

�

� �

�
�

�

�

�

��



PROVEO 8 / Κωδ. 10 733 910 / Έκδοση 03 15

Κατασκευή

4.2.1 Ελεγκτής ικριώματος CT42

�

�

�

�

��

�

1 Υποδοχή ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας
2 Υποδοχέας για ποδοδιακόπτη 
3 Μονάδες ελέγχου κάμερας και συστήματα εγγραφής 

(προαιρετικός εξοπλισμός)
4 Μονάδα ελέγχου με οθόνη αφής
5 Ασύρματος ποδοδιακόπτης
6 Πλάκα τοίχου

7

8

7 Ακροδέκτες (ηλεκτρική σύνδεση, βίντεο κ.λπ.)
8 Σετ διαμερίσματος ικριώματος (προαιρετικός εξοπλισμός)

4.3 PROVEO 8 Μονάδες φορέα 
οπτικού συστήματος

4.3.1 PROVEO 8 με μονάδα IVC

• Φορέας οπτικού συστήματος με ενσωματωμένη κάμερα και 
ενσωματωμένους μετατροπείς

4.3.2 PROVEO 8 με μονάδα IVC χωρίς 
μετατροπέα

• Φορέας οπτικού συστήματος με ενσωματωμένη κάμερα, χωρίς 
ενσωματωμένους μετατροπείς
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Λειτουργίες

4.3.3 PROVEO 8 με μονάδα IVA

• Φορέας οπτικού συστήματος με διεπαφή σύνδεσης C, χωρίς 
ενσωματωμένους μετατροπείς

5 Λειτουργίες
5.1 Σύστημα εξισορρόπησης
Με το εξισορροπημένο χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 μπορείτε 
να μετακινείτε τον φορέα οπτικού συστήματος σε οποιαδήποτε θέση 
χωρίς κίνδυνο ανατροπής ή πτώσης. 
Μετά την εξισορρόπηση, όλες οι κινήσεις κατά τη χειρουργική 
επέμβαση απαιτούν ελάχιστη μόνο δύναμη.
Το παραλληλόγραμμο εξισορροπεί την κίνηση προς τα επάνω/κάτω.
Εξισορρόπηση του παραλληλογράμμου, βλ. κεφάλαιο 7.7.1.

Εξισορρόπηση του φορέα οπτικού συστήματος στην επιδαπέδια 
βάση F42
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Λειτουργίες

Εξισορρόπηση του φορέα οπτικού συστήματος στην τηλεσκοπική 
βάση CT42

5.2 Φρένα
Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 διαθέτει 4 ηλεκτρομαγνητικά 
φρένα που ακινητοποιούν τη βάση, τη βάση οροφής και το 
χειρουργικό μικροσκόπιο:
Τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα μπορούν να απελευθερώνονται μέσω 
χειρολαβής ή διακόπτη νοσηλευτή.

5.2.1 Φρένα στην επιδαπέδια βάση F42

1

1 Περιστροφή του πύργου 
2 Περιστροφή του παραλληλογράμμου
3 Κίνηση προς τα επάνω/κάτω του παραλληλογράμμου
4 Περιστροφή του φορέα μικροσκοπίου
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Λειτουργίες

5.2.2 Επιλεγμένα φρένα στην επιδαπέδια βάση 
F42

Με τη λειτουργία "Selected brakes", ο χρήστης μπορεί να 
απελευθερώσει οποιοδήποτε μεμονωμένο φρένο.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται αποκλειστικά 
από αρμόδιο άτομο.

1 Περιστροφή του πύργου
2 Περιστροφή του παραλληλογράμμου
3 Κίνηση προς τα επάνω/κάτω του παραλληλογράμμου
4 Περιστροφή του φορέα μικροσκοπίου

Μην μετακινείτε το σύστημα χωρίς τα φρένα να είναι 
απασφαλισμένα.

5.2.3 Φρένα στην τηλεσκοπική βάση CT42

�

�
�

�

1 Περιστροφή του οριζόντιου βραχίονα 
2 Περιστροφή του παραλληλογράμμου
3 Κίνηση προς τα επάνω/κάτω του παραλληλογράμμου
4 Περιστροφή του φορέα μικροσκοπίου
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Λειτουργίες

5.2.4 Επιλεγμένα φρένα στην τηλεσκοπική βάση 
CT42

Με τη λειτουργία "Selected brakes", ο χρήστης μπορεί να 
απελευθερώσει οποιοδήποτε μεμονωμένο φρένο.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται αποκλειστικά 
από αρμόδιο άτομο.

�

�

�

�

1 Περιστροφή του οριζόντιου βραχίονα
2 Περιστροφή του παραλληλογράμμου
3 Κίνηση προς τα επάνω/κάτω του παραλληλογράμμου
4 Περιστροφή του φορέα μικροσκοπίου

5.3 Φωτισμός
Ο φωτισμός του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8 περιλαμβάνει 
δύο μονάδες φωτοδιόδων και βρίσκεται στον φορέα οπτικού 
συστήματος. 
Υπάρχουν δύο λυχνίες, η κύρια λυχνία και η λυχνία κόκκινου 
αντανακλαστικού.

5.4 Fusion Optics
Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει την αύξηση της ανάλυσης και του 
βάθους πεδίου για την ιδανική οπτική απεικόνιση 3-D.
Η λειτουργία FusionOptics χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητες διαδρομές 
ακτίνων με διαφορετικές πληροφορίες: η αριστερή διαδρομή 
ακτίνας είναι βελτιστοποιημένη για υψηλή ανάλυση, ενώ η δεξιά 
διαδρομή ακτίνας είναι προσαρμοσμένη για το βέλτιστο βάθος 
πεδίου.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συγχωνεύει αυτές τις εντελώς 
διαφορετικές εικόνες σε μία ενιαία, βέλτιστη τρισδιάστατη εικόνα.
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6 Χειριστήρια
6.1 Φορέας οπτικού συστήματος PROVEO 8 με εστίαση, κλίση και XY με IVC

1718
19

1 Σύζευξη XY 
2 Περιστροφικό κουμπί για αλλαγή της θέση του βοηθού 0°
3 Περιστροφικό κουμπί "Inverter" (μόνο για λειτουργία έκτακτης 

ανάγκης, για έκδοση βλ. κεφάλαιο 4.3.1)
4 Εστίαση ακριβείας για ενσωματωμένη κάμερα
5 Περιστροφικό κουμπί "Magnification"  

(μόνο για λειτουργία έκτακτης ανάγκης)
6 Περιστροφικό κουμπί "Slit illumination"  

(μόνο για λειτουργία έκτακτης ανάγκης)
7 Υποδοχή για διαφάνεια φίλτρου
8 Χειρολαβή
9 Περιστροφικό κουμπί για διάμετρο φωτισμού κόκκινου 

αντανακλαστικού
10 Φορέας οπτικού συστήματος PROVEO 8

11 Εστίαση ακριβείας βοηθού
12 Περιστροφικό κουμπί "Inverter" (μόνο για λειτουργία έκτακτης 

ανάγκης, για έκδοση βλ. κεφάλαιο 4.3.1)
13 Βοηθός 0°
14 Οθόνη χειρουργού
15 2× πρίζες CAN - μόνο για προαιρετικά εξαρτήματα Leica
16 Ανοίγματα ψύξης
17 Αντικειμενικός φακός
18 Σπειρώματα εγκατάστασης για προαιρετικά εξαρτήματα
19 Πρίζα BIOM
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6.2 Φορέας οπτικού συστήματος PROVEO 8 με εστίαση, κλίση και XY με IVA

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1 Σύζευξη XY 
2 Περιστροφικό κουμπί για αλλαγή της θέση του βοηθού 0°
3 Εστίαση ακριβείας για εξωτερική κάμερα
4 Περιστροφικό κουμπί "Magnification" (μόνο για λειτουργία 

έκτακτης ανάγκης)
5 Περιστροφικό κουμπί "Slit illumination"  

(μόνο για λειτουργία έκτακτης ανάγκης)
6 Υποδοχή για διαφάνεια φίλτρου
7 Χειρολαβή
8 Περιστροφικό κουμπί για διάμετρο φωτισμού κόκκινου 

αντανακλαστικού
9 Φορέας οπτικού συστήματος PROVEO 8
10 Εστίαση ακριβείας βοηθού

11 Βοηθός 0°
12 Οθόνη χειρουργού
13 2× πρίζες CAN - μόνο για προαιρετικά εξαρτήματα Leica
14 Προσαρμογέας διεπαφής σύνδεσης C
15 Ανοίγματα ψύξης
16 Αντικειμενικός φακός
17 Σπειρώματα εγκατάστασης για προαιρετικά εξαρτήματα
18 Πρίζα BIOM
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6.3 Οθόνη χειρουργού

1 Οθόνη χειρουργού
2 Υπέρυθρος δέκτης τηλεχειριστηρίου (καταγραφέας)
3 Οθόνη αφής

6.4 Εξισορρόπηση

1 Ασφάλεια μεταφοράς (εμπλοκή παραλληλόγραμμου) 
2 Κουμπί εξισορρόπησης

Εξισορρόπηση του παραλληλογράμμου, βλ. κεφάλαιο 7.7.1.

6.5 Μονάδα ελέγχου

1  Οθόνη αφής (γραφική διεπαφή χρήστη)

6.6 Βάση F42

6

7

1

2

5

4

3

1 Πρίζα ισοδυναμικής σύνδεσης 
Για τη σύνδεση του μικροσκοπίου PROVEO 8 σε συσκευή 
ισοδυναμικής σύνδεσης. Αποτελεί μέρος της τοπικής 
εγκατάστασης του πελάτη.  
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601-1 
(§ 8.6.7).

2 Είσοδος ρεύματος
3 Θερμικός μαγνητικός αυτόματος διακόπτης
4 Κύριος διακόπτης PROVEO 8 χειρουργικού μικροσκοπίου
5 Ενδεικτική λυχνία LED ισχύος
6 Βάση τηλεχειριστηρίου
7 Βάση διακόπτη νοσηλευτή
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6.7 Ακροδέκτες F42

LAN*  για σύνδεση Dicom
Line In** για εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής μουσικής/
κινητό τηλέφωνο
ADF 1/2 Πρόσθετη λειτουργία
XGA in 1*** για τη σύνδεση εξωτερικής πηγής βίντεο (για 

προαιρετικό DI C800)
OCT ext.***  για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών OCT
DVI Out για σύνδεση εξωτερικής οθόνης
DVI in*** εξωτερική είσοδος για βάση οθόνης
FS μόνο για δεύτερο ασύρματο ποδοδιακόπτη 

(ποδοδιακόπτης 2)
C-VIDEO out*** για σύνδεση εξωτερικής οθόνης
HD SDI out*** για σύνδεση εξωτερικής οθόνης
Brake release αποκλειστικά για διακόπτη νοσηλευτή

* δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κατά τη χειρουργική 
επέμβαση

** λάβετε υπόψη την παρακάτω προειδοποίηση
*** σύνδεση αποκλειστικά ιατρικού εξοπλισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ανθρώπινου σφάλματος λόγω δυνατών ενοχλητικών 
θορύβων κατά τη χειρουργική επέμβαση!
	X  Μην συνδέετε/αποσυνδέετε εξωτερικές συσκευές στην 

είσοδο "Line In" κατά τη χειρουργική επέμβαση. 
	X Φροντίζετε ώστε η ένταση ήχου της συσκευής ήχου να 

ρυθμίζεται στην ελάχιστη προτού τη συνδέσετε στην 
είσοδο "Line In".
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6.8 Τερματικά CT42 στον ελεγκτή 
ικριώματος

Ο ελεγκτής ικριώματος CT42 είναι τοποθετημένος στον τοίχο.

LAN*  για σύνδεση Dicom
Line In χωρίς χρήση
ADF 1/2 Πρόσθετη λειτουργία
XGA in 1** για τη σύνδεση εξωτερικής πηγής βίντεο (για 

προαιρετικό DI C800)
CAN ext.**  για σύνδεση εξωτερικών συσκευών CAN
DVI Out για σύνδεση εξωτερικής οθόνης
DVI in** εξωτερική είσοδος για βάση οθόνης
FS μόνο για δεύτερο ασύρματο ποδοδιακόπτη 

(ποδοδιακόπτης 2)
C-VIDEO out** για σύνδεση εξωτερικής οθόνης
HD SDI out** για σύνδεση εξωτερικής οθόνης

* δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται κατά τη χειρουργική 
επέμβαση

** σύνδεση αποκλειστικά ιατρικού εξοπλισμού

�

�

�

1 Διακόπτης ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας
2 Ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας
3 Πρίζα ισοδυναμικής σύνδεσης 

Για τη σύνδεση του μικροσκοπίου PROVEO 8 σε συσκευή 
ισοδυναμικής σύνδεσης. Αποτελεί μέρος της τοπικής 
εγκατάστασης του πελάτη.  
Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 60601-1 (§ 
8.6.7).
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6.9 Οριζόντιος βραχίονας CT42

1 Βάση διακόπτη νοσηλευτή (μπορεί να κολληθεί σε 
εξατομικευμένη θέση)

2 Θύρα διακόπτη νοσηλευτή
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6.10 Ποδοδιακόπτης και χειρολαβές

Βλ. επίσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ασύρματου 
ποδοδιακόπτη, 14 λειτουργίες.

6.10.1 Βασική διαμόρφωση "Cataract"

Ο ποδοδιακόπτης και οι χειρολαβές μπορούν να 
αντιστοιχίζονται ξεχωριστά για κάθε χρήστη στο μενού 
διαμόρφωσης.

Red Reflex +

Red Reflex−

Focus +

Magnification +

Main light+

Main light−

Focus−

Magnification−

All Lights On/Off

Χειρολαβές

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes

6.10.2 Βασική διαμόρφωσης "Retina"

Οι ποδοδιακόπτες και οι χειρολαβές μπορούν να 
αντιστοιχίζονται ξεχωριστά για κάθε χρήστη στο μενού 
διαμόρφωσης.

Focus +

Magnification +

Focus−

VR Synchronized Focus− VR Synchronized Focus+

All Lights On/Off VR mode On/Off

Magnification−

Χειρολαβές

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes
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6.10.3 Βασική διαμόρφωση "OCT"

Οι ποδοδιακόπτες και οι χειρολαβές μπορούν να 
αντιστοιχίζονται ξεχωριστά για κάθε χρήστη στο μενού 
διαμόρφωσης.

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

Χειρολαβές

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward

6.10.4 Βασική διαμόρφωση "OCT VR"

Οι ποδοδιακόπτες και οι χειρολαβές μπορούν να 
αντιστοιχίζονται ξεχωριστά για κάθε χρήστη στο μενού 
διαμόρφωσης.

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

Χειρολαβές

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward
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7 Προετοιμασία πριν από 
την επέμβαση

7.1 Μεταφορά (F42)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από:
• ανεξέλεγκτη πλευρική κίνηση του παραλληλογράμμου
• κλίση της βάσης
• πόδια με ελαφρά υποδήματα, που θα μπορούσαν να 

εγκλωβιστούν κάτω από το περίβλημα της βάσης
	X Για να το μεταφέρετε, ρυθμίζετε πάντοτε το χειρουργικό 

μικροσκόπιο PROVEO 8 στη θέση μεταφοράς. 
	X Μην μετακινείτε ποτέ τη βάση όταν η μονάδα είναι 

εκτεταμένη. 
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος. 
	X Σπρώχνετε το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8, μην 

το τραβάτε ποτέ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να μετακινηθεί χωρίς 
προειδοποίηση!
	X  Ασφαλίζετε πάντοτε το ποδόφρενο όταν δεν μετακινείτε 

το σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 
από ανεξέλεγκτη ανατροπή!
	X Κρατάτε σταθερά τη χειρολαβή όταν λύνετε το φρένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 
κατά τη μεταφορά!
	X Μην μετακινείτε τη βάση όταν η μονάδα είναι 

εκτεταμένη.
	X Ποτέ μην το οδηγείτε πάνω από καλώδια που 

ενδεχομένως βρίσκονται στο έδαφος.
	X Μην μεταφέρετε ούτε αποθηκεύετε το σύστημα σε 

χώρους με γωνία κλίσης άνω των 10°.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος στο περίβλημα της βάσης ή στην οθόνη αφής της 
μονάδας ελέγχου!
Όταν ο φορέας οπτικού συστήματος μετακινείται στη θέση 
μεταφοράς ή από τη θέση μεταφοράς στη θέση λειτουργίας:
	X βεβαιώνεστε ότι έχει ασφαλίσει η ασφάλεια μεταφοράς.

	X Βεβαιώνεστε ότι το PROVEO 8 είναι στη θέση μεταφοράς.

Σε περίπτωση που το PROVEO 8 δεν είναι στη θέση 
μεταφοράς, ανατρέξτε στην ενότητα 8.6.

	X Πατήστε το πεντάλ ποδόφρενου στα δεξιά (1) για να 
ξεκλειδώσετε το κλείδωμα των τροχών.
	X Μετακινήστε το μικροσκόπιο με τη χειρολαβή.
	X Πατήστε το πεντάλ ποδόφρενου στα αριστερά (2) για να 

κλειδώσετε το κλείδωμα των τροχών.

1

2
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7.2 Εγκατάσταση διοπτρικού 
συστήματος παρατήρησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ολοκληρώστε όλες τις προετοιμασίες και τις ρυθμίσεις 

στη βάση πριν από τη χρήση. 
	X Μην αντικαθιστάτε ποτέ τα προαιρετικά εξαρτήματα 

ούτε να επιχειρείτε να εξισορροπήσετε εκ νέου το 
μικροσκόπιο όταν αυτό βρίσκεται επάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Πριν από την αλλαγή προαιρετικών εξαρτημάτων 

ασφαλίζετε πάντοτε το παραλληλόγραμμο (βλ. κεφάλαιο 
7.7.2). 
	X Εξισορροπείτε το PROVEO 8 αφού το επανεξοπλίσετε. 
	X Μην απελευθερώνετε τα φρένα όταν η συσκευή είναι σε 

κατάσταση εκτός ισορροπίας. 
	X Πριν από την αλλαγή εξοπλισμού κατά την επέμβαση, 

απομακρύνετε πρώτα το μικροσκόπιο από το 
χειρουργικό πεδίο.

	X Βεβαιώνεστε ότι τα οπτικά προαιρετικά εξαρτήματα είναι 
καθαρά, χωρίς σκόνη και ακαθαρσίες.
	X Χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης (1).
	X Εισαγάγετε τα προαιρετικά εξαρτήματα στον δακτύλιο 

χελιδονοουράς.
	X Σφίξτε τη βίδα σύσφιξης (1).

�

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων!
	X Πριν από την εγχείρηση, βεβαιωθείτε ότι οπτικά και 

προαιρετικά εξαρτήματα έχουν ασφαλιστεί και δεν 
μπορούν να κινηθούν.

7.2.1 Εγκατάσταση των προσοφθάλμιων φακών
	X Βεβαιώνεστε ότι τα οπτικά προαιρετικά εξαρτήματα είναι 

καθαρά, χωρίς σκόνη και ακαθαρσίες.
	X Βιδώστε το παξιμάδι χειρός (1) στους προσοφθάλμιους φακούς 

στο διοπτρικό σύστημα παρατήρησης μέχρι να τερματίσει.

1
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7.3 Ρύθμιση του διοπτρικού 
συστήματος παρατήρησης

7.3.1 Ρύθμιση της διακορικής απόστασης
	X Ρυθμίστε την απόσταση ματιών σε μια τιμή μεταξύ 55 mm και 

75 mm, βλ. κλίμακα (1).
	X Με τη βοήθεια του δακτυλίου ρύθμισης (2) ρυθμίστε τη 

διακορική απόσταση έτσι ώστε να βλέπετε ένα κυκλικό οπτικό 
πεδίο.

1

2

7.3.2 Ρύθμιση της κλίσης
	X Κρατήστε το διοπτρικό σύστημα παρατήρησης και με τα δύο 

χέρια.
	X Κλίνετε το διοπτρικό σύστημα παρατήρησης προς τα επάνω ή 

προς τα κάτω μέχρι να επιτύχετε μια άνετη θέση παρατήρησης.

7.4 Ρύθμιση προσοφθάλμιου φακού
7.4.1 Προσδιορισμός/προσαρμογή των ρυθμίσεων 

διοπτριών για χρήστες
Οι επιμέρους διοπτρίες μπορούν να προσαρμοστούν χωρίς 
διαβαθμίσεις για κάθε προσοφθάλμιο φακό από +5 έως –5. Οι 
διοπτρίες πρέπει να ρυθμίζονται με απόλυτη ακρίβεια και ξεχωριστά 
και για τα δύο μάτια. Μόνο με αυτήν τη μέθοδο διασφαλίζεται η 
διατήρηση της εστίασης της εικόνας εντός του συνολικού εύρους 
μεγέθυνσης = ισοεστιακά. Το χειρουργικό μικροσκόπιο διασφαλίζει 
υψηλό βαθμό αντοχής στην κόπωση όταν η ρύθμιση των διοπτριών 
είναι σωστή και για τα δύο μάτια.

Στο ισοεστιακά ρυθμισμένο μικροσκόπιο, η εικόνα βοηθού 
και η βιντεοεικόνα προβάλλονται πάντοτε ευκρινείς 
ανεξάρτητα από την επιλεγμένη μεγέθυνση.

	X Επιλέξτε την ελάχιστη μεγέθυνση.
	X Τοποθετήστε ένα επίπεδο δοκίμιο σαφούς περιγράμματος στην 

απόσταση εργασίας του αντικειμενικού φακού.
	X Εστιάστε το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε τη μέγιστη μεγέθυνση.
	X Εστιάστε το μικροσκόπιο.
	X Ρυθμίστε την ελάχιστη μεγέθυνση.

	X Χωρίς να κοιτάζετε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς, 
περιστρέψτε και τους δύο φακούς στις +5 διοπτρίες.
	X Περιστρέψτε αργά και διαδοχικά τους δύο φακούς, για κάθε μάτι 

ξεχωριστά στην κατεύθυνση –5 διοπτριών, έως ότου το δοκίμιο 
γίνει ευκρινές.
	X Επιλέξτε τη μέγιστη μεγέθυνση και ελέγξτε την ευκρίνεια.
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7.4.2 Προσαρμογή της απόστασης των κόρεων

	X Περιστρέψτε τους δακτυλίους εφαρμογής ματιών προς τα επάνω 
ή προς τα κάτω μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή απόσταση.

7.4.3 Έλεγχος της ισοεστιακότητας
	X Τοποθετήστε ένα επίπεδο δοκίμιο σαφούς περιγράμματος κάτω 

από τον αντικειμενικό φακό στην απόσταση εργασίας.
	X Μεγεθύνετε στη μέγιστη μεγέθυνση.
	X Εστιάστε στο δοκίμιο.
	X Σαρώστε όλο το φάσμα των τιμών μεγέθυνσης, παρατηρώντας 

ταυτόχρονα το δοκίμιο.

Το είδωλο πρέπει να παραμένει ευκρινές. Σε αντίθετη 
περίπτωση ελέγξτε τις ρυθμίσεις διοπτριών των 
προσοφθάλμιων φακών.

7.5 Μεταθέστε τον βοηθό 0° σε άλλη 
θέση

Ο βοηθός 0° μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή και στη δεξιά 
πλευρά.
	X Απασφαλίστε το κουμπί (1).

Η επάνω πλευρά (2) ανυψώνεται.

	X Αλλάξτε τη θέση του βοηθού 0° (3).

	X Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θέση, πιέστε την επάνω πλευρά 
προς τα κάτω και ασφαλίστε και πάλι το κουμπί (1).
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7.6 Αντικατάσταση της κάμερας
7.6.1 Ενσωματωμένος προσαρμογέας βίντεο (IVA)
	X Εισαγάγετε την κάμερα (1) στον προσαρμογέα διεπαφής 

σύνδεσης C του φορέα οπτικού συστήματος.

�

	X Σφίξτε τη βίδα Άλεν (2).

�

	X Συνδέστε το προεγκαταστημένο καλώδιο κάμερας στην κάμερα 
(1).

7.6.2 Φίλτρο λέιζερ για IVC
	X Απασφαλίστε το κουμπί (1).

Η επάνω πλευρά (2) ανυψώνεται.

	X Αφαιρέστε το ομοίωμα φίλτρου λέιζερ (3).

�
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	X Εισαγάγετε το φίλτρο λέιζερ IVC (4) στην υποδοχή φίλτρου 
λέιζερ του φορέα οπτικού συστήματος.

�

7.6.3 Υποδοχή για χρωματικά και ειδικά φίλτρα
Στο περίβλημα του φορέα οπτικού συστήματος υπάρχει μια υποδοχή 
στην οποία μπορούν να εισάγονται διαφάνειες φίλτρων.
	X Αφαιρέστε το κάλυμμα (1).

Υπάρχουν δύο υποδοχές για φίλτρα.
• Αριστερή υποδοχή φίλτρου: φίλτρο θερμοκρασίας χρώματος για 

την κύρια φωτοδίοδο
• Δεξιά υποδοχή φίλτρου: ειδικά φίλτρα ή διαφράγματα

Το επίπεδο του φίλτρου απεικονίζεται ευκρινώς στο ίδιο επίπεδο 
όπως και το αντικείμενο.
Το φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία GG420 UV 
είναι ενσωματωμένο. Επιπλέον διατίθενται το φίλτρο προστασίας 
από την υπεριώδη ακτινοβολία "GG475 UV protection filter" και το 
φίλτρο προστασίας "Protection Filter 5×".
	X Αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου.
	X Ωθήστε τη διαφάνεια φίλτρου με ελαφρά κλίση προς τα επάνω 

μέχρι να ασφαλίσει.

7.7 Εξισορρόπηση και ασφάλιση του 
παραλληλογράμμου

7.7.1 Εξισορρόπηση του παραλληλογράμμου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Μην αντικαθιστάτε ποτέ τα προαιρετικά εξαρτήματα ούτε 

να επιχειρείτε να εξισορροπήσετε εκ νέου το μικροσκόπιο 
όταν αυτό βρίσκεται επάνω από το χειρουργικό πεδίο.
	X Ύστερα από την αλλαγή εξοπλισμού εκτελείτε πάντοτε 

συμπληρωματική εξισορρόπηση του μικροσκοπίου στο 
παραλληλόγραμμο.

	X Απασφαλίστε το παραλληλόγραμμο (βλ. κεφάλαιο 7.7.3).
	X Πιάστε το μικροσκόπιο από τις χειρολαβές.
	X Περιστρέψτε τη μία χειρολαβή για να απασφαλίσετε τα φρένα 

(All Brakes).
	X Ελέγξτε αν το μικροσκόπιο κινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Το μικροσκόπιο κινείται προς τα κάτω:
	X περιστρέψτε το κουμπί εξισορρόπησης (2) δεξιόστροφα.

Το μικροσκόπιο κινείται προς τα επάνω:
	X περιστρέψτε το κουμπί εξισορρόπησης (2) αριστερόστροφα.

7.7.2 Ασφάλιση του παραλληλογράμμου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ασφαλίζετε πάντοτε το παραλληλόγραμμο:

• κατά τη μεταφορά του μικροσκοπίου
• κατά την αλλαγή εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανεξέλεγκτη ανατροπή εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο!
	X Κρατάτε σταθερά τις χειρολαβές προτού ενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία "All Brakes".
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	X Τραβήξτε την ασφάλεια μεταφοράς (1) και φέρετέ τη σε 
οριζόντια θέση.

	X Κρατήστε και περιστρέψτε μία ή και τις δύο χειρολαβές για να 
απασφαλίσετε τα φρένα (All Brakes).
	X Ανεβοκατεβάστε το παραλληλόγραμμο μέχρι να ασφαλίσει 

η ασφάλεια μεταφοράς.
Το παραλληλόγραμμο είναι πλέον ασφαλισμένο.

7.7.3 Απασφάλιση του παραλληλογράμμου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανεξέλεγκτη ανατροπή εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης 
ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο!
	X Κρατάτε σταθερά τις χειρολαβές προτού ενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία "All Brakes".

	X Πιάστε και περιστρέψτε τη μια χειρολαβή για να απασφαλίσετε 
τα φρένα.
	X Ταυτόχρονα τραβήξτε την ασφάλεια μεταφοράς (1) και φέρετέ 

τη σε κατακόρυφη θέση.

Το παραλληλόγραμμο είναι πλέον απασφαλισμένο.

Εάν χρειάζεται, εξισορροπήστε εκ νέου του 
παραλληλόγραμμο.

7.7.4 Απασφάλιση των φρένων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ολοκληρώστε όλες τις προετοιμασίες και τις ρυθμίσεις 

στη βάση πριν από τη χρήση. 
	X Εάν πρέπει να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις κατά τη 

διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, απομακρύνετε 
πρώτα το μικροσκόπιο από το χειρουργικό πεδίο.
	X Εάν απαιτείται αλλαγή εξοπλισμού του μικροσκοπίου, 

πραγματοποιήστε την πριν από τη χειρουργική 
επέμβαση.
	X  Πριν από την αλλαγή εξοπλισμού ασφαλίζετε πάντοτε το 

παραλληλόγραμμο.
	X Μην χρησιμοποιείτε τις λαβές ούτε τον τηλεχειρισμό 

απελευθέρωσης των φρένων όταν η συσκευή είναι σε 
κατάσταση εκτός ισορροπίας.

Προς τα εμπρός

Προς τα πίσω

Εκτός και αν είναι εξατομικευμένα διαμορφωμένα για τον τρέχοντα 
χρήστη, τα φρένα απασφαλίζονται με περιστροφή των χειρολαβών 
ως εξής:
	X Περιστρέψτε προς τα πίσω και κρατήστε σταθερά: 

απασφαλίζονται τα επιλεγμένα φρένα
	X Περιστρέψτε προς τα εμπρός και κρατήστε σταθερά: 

απασφαλίζονται όλα τα φρένα

Οι χειρολαβές μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μεμονωμένη 
βάση σε έως 4 λειτουργίες για κάθε χρήστη στο μενού "User 
Settings". Η λειτουργία  
"All Brakes" πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον μία φορά.
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7.8 Τοποθέτηση στη χειρουργική 
τράπεζα

7.8.1 Επιδαπέδια βάση F42

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από την πτωτική κίνηση του 
χειρουργικού μικροσκοπίου!
	X Ολοκληρώστε όλες τις προετοιμασίες και τις ρυθμίσεις 

στη βάση πριν από τη χρήση. 
	X Μην αντικαθιστάτε ποτέ τα προαιρετικά εξαρτήματα 

ούτε να επιχειρείτε να εξισορροπήσετε εκ νέου το 
μικροσκόπιο όταν αυτό βρίσκεται επάνω από το 
χειρουργικό πεδίο.
	X Πριν από την αλλαγή προαιρετικών εξαρτημάτων 

ασφαλίζετε πάντοτε το παραλληλόγραμμο (βλ. κεφάλαιο 
7.7.2). 
	X Εξισορροπείτε το PROVEO 8 αφού το επανεξοπλίσετε. 
	X Μην απελευθερώνετε τα φρένα όταν η συσκευή είναι σε 

κατάσταση εκτός ισορροπίας. 
	X Πριν από την αλλαγή εξοπλισμού κατά την επέμβαση, 

απομακρύνετε πρώτα το μικροσκόπιο από το 
χειρουργικό πεδίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών!
	X Προτού ανυψώσετε τον φορέα οπτικού συστήματος 

βεβαιωθείτε ότι ο χώρος επάνω από το 
παραλληλόγραμμο είναι ελεύθερος ώστε να αποφύγετε 
συγκρούσεις με τις λυχνίες του χειρουργείου, την οροφή 
κλπ.

	X Χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή, ωθήστε προσεκτικά το 
χειρουργικό μικροσκόπιο προς τη χειρουργική τράπεζα και 
τοποθετήστε το όπως θέλετε.

• Όλες οι θέσεις είναι επίσης εφικτές ως κατοπτρικά 
αντίθετες θέσεις.

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κατά τρόπο που το 
εύρος κίνησης να είναι επαρκές για τις προβλεπόμενες 
εργασίες.

	X Πατήστε το πεντάλ ποδόφρενου στα αριστερά (2) για να 
κλειδώσετε το κλείδωμα των τροχών.

1

2

	X Τοποθετήστε τον ποδοδιακόπτη κάτω από τη χειρουργική 
τράπεζα.
	X Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
	X Συνδέστε την εξισορρόπηση δυναμικού στη βάση.
	X Εκκινήστε το σύστημα.
	X Απασφαλίστε τα φρένα (βλ. κεφάλαιο 7.7.4) και φέρετε το 

σύστημα σε μια εφικτή θέση (βλ. παρακάτω εικόνα). 
Η μέγιστη γωνία επέκτασης του περιστροφικού βραχίονα είναι 
135°.

μέγ. 135° 
γωνία
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7.8.2 Τηλεσκοπική βάση CT42 

Τηλεσκοπική βάση CT42

AS N

A

S

1

1 Ελεγκτής ικριώματος CT42
A Βοηθός
AS Βοηθός χειρουργού
S Χειρουργός
N Νοσηλευτής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή λόγω καθοδικής κίνησης της 
τηλεσκοπικής βάσης CT42!
	X Μην χρησιμοποιείτε την ανοδική/καθοδική κίνηση όταν 

το μικροσκόπιο βρίσκεται επάνω από τον ασθενή.

Ανύψωση και βύθιση της τηλεσκοπικής βάσης CT42

Η τηλεσκοπική βάση CT42 μπορεί να ανυψώνεται και να βυθίζεται 
ηλεκτρικά. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να ελέγχονται με τα 
κουμπιά της μονάδας τηλεχειρισμού.

Μετακίνηση του τηλεσκοπικού βραχίονα στο επιθυμητό ύψος:
• Πλήκτρο "Up" (1): ανύψωση του τηλεσκοπικού βραχίονα.
• Πλήκτρο "Down" (2): βύθιση του τηλεσκοπικού βραχίονα. 

��

Υπό συνθήκες μόνιμου φορτίου, η τηλεσκοπική βάση δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται για διάστημα άνω του 1 λεπτού σε 
μια περίοδο 10 λεπτών. Ύστερα από 2 λεπτά αδιάκοπης 
λειτουργίας, ο ενσωματωμένος θερμικός διακόπτης 
απενεργοποιεί το μοτέρ της τηλεσκοπικής βάσης Leica CT42.

Για να δοκιμάσετε τη λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης 
μετακινήστε προς τα κάτω και πατήστε ταυτόχρονα τον 
διακόπτη κάτω και τον διακόπτη επάνω για να σταματήσετε 
την κίνηση.

Θέση στάθμευσης τηλεσκοπικής βάσης CT42

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύγκρουσης! 
Το χειρουργικό μικροσκόπιο μπορεί να συγκρουστεί με 
παρακείμενα εξαρτήματα, την οροφή ή λυχνίες.
	X Ελέγξτε την επικίνδυνη περιοχή προτού μετακινήσετε 

τον περιστροφικό βραχίονα.
	X Μετακινήστε προσεκτικά τη βάση οροφής προς τα 

επάνω λαμβάνοντας υπόψη την οροφή και τις λυχνίες.

	X Απομακρύνετε το μικροσκόπιο.
	X Αφαιρέστε τα αποστειρωμένα εξαρτήματα.
	X Ασφαλίστε τον περιστροφικό βραχίονα.
	X Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη στον περιστροφικό βραχίονα.
	X Πατήστε το πλήκτρο "Up" στο τηλεχειριστήριο και ανυψώστε τη 

βάση.
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7.9 Τοποθέτηση αποστειρωμένων 
χειριστηρίων και καλύμματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος μόλυνσης!
	X Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρουργικό μικροσκόπιο 

PROVEO 8 με αποστειρωμένα χειριστήρια και κουμπιά.

7.9.1 Καλύμματα για περιστροφικά κουμπιά

Χρησιμοποιείτε αυτά τα καλύμματα, ακόμα και όταν 
χρησιμοποιείτε αποστειρωμένα καλύμματα μίας χρήσης. 
Έτσι είναι πιο εύκολο να πιάσετε τα χειριστήρια.

	X Τοποθετήστε αποστειρώσιμα με ατμό καλύμματα στα κουμπιά 
μεγέθυνσης, απόστασης εργασίας και φωτισμού κόκκινου 
αντανακλαστικού χειροκίνητης παράκαμψης.

	X Τοποθετήστε επίσης αποστειρώσιμα με ατμό καλύμματα στα 
προαιρετικά εξαρτήματα (όταν υπάρχουν).

7.9.2 Αποστειρωμένο κάλυμμα για φορέα οπτικού 
συστήματος

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ελεγμένα καλύμματα 
που αναφέρονται στην ενότητα Προαιρετικά 
εξαρτήματα.

• Κάλυμμα μόνο έως το απεικονιζόμενο σημείο (βλ. 
παρακάτω εικόνα). 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος μόλυνσης!
	X Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη βάση, για να 

αποφευχθεί ενδεχόμενη επαφή του αποστειρωμένου 
καλύμματος με μη αποστειρωμένα αντικείμενα.

	X Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "All Brakes" στη χειρολαβή και 
επεκτείνετε το παραλληλόγραμμο.

Η μέγιστη γωνία επέκτασης του περιστροφικού βραχίονα 
είναι 135°. 

	X Φορέστε αποστειρωμένα γάντια.
	X  Τοποθετήστε όλα τα αποστειρωμένα χειριστήρια.
	X Αποσυσκευάστε προσεκτικά το αποστειρωμένο κάλυμμα και 

καλύψτε με αυτό το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 μέχρι το 
παραλληλόγραμμο.
	X Στερεώστε το προστατευτικό τζάμι (προαιρετικό) στον 

αντικειμενικό φακό.
	X Μην στερεώσετε το αποστειρωμένο κάλυμμα πολύ σφιχτά με τις 

παρεχόμενες ταινίες. Πρέπει να μπορείτε να κινήσετε εύκολα τη 
συσκευή.
	X Ελέγξτε την ευκινησία της συσκευής.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το 
αποστειρωμένο κάλυμμα.

• Χρησιμοποιείτε πάντοτε το κάλυμμα με προστατευτικό 
τζάμι.

• Μην καλύπτετε πέραν της θέσης (1).
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Επιδαπέδια βάση F42

�

Τηλεσκοπική βάση CT42

�

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος υπερθέρμανσης του συστήματος!
Η κάλυψη της εισόδου αέρα (1) μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τον ελεγχόμενο τερματισμό λειτουργίας του 
συστήματος λόγω υπερθέρμανσης.
	X Φροντίζετε ώστε να υπάρχει πάντοτε ένα διάκενο μεταξύ 

της εισόδου αέρα (1) και του καλύμματος.

7.10 Έλεγχος λειτουργίας
Ανατρέξτε στη λίστα ελέγχου πριν από την επέμβαση (βλ. 
κεφάλαιο 17.1).
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8 Χειρισμός
8.1 Ενεργοποίηση του μικροσκοπίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας!
	X Ελέγξτε αν το σύστημα με το σύνολο του εξοπλισμού 

είναι στη σωστή θέση (όλα τα καλύμματα 
εγκαταστημένα, πόρτες κλειστές).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μοτέρ επιστρέφουν στη θέση στάθμευσής τους!
	X Προτού ενεργοποιήσετε το μικροσκόπιο, βεβαιωθείτε ότι 

στις διαδρομές κίνησης της μονάδας XY και της εστίασης 
δεν υπάρχουν εμπόδια.

Όταν είναι διαθέσιμη μια ενσωματωμένη μονάδα Enfocus, 
περιμένετε 1–2 λεπτά να εκκινηθεί πλήρως το μικροσκόπιο 
και μην το αγγίζετε προτού να είναι έτοιμο.

Προς αποφυγή δυσλειτουργιών, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η 
λειτουργία του μικροσκοπίου έχει εκκινηθεί και τερματιστεί 
σωστά, ειδικά εάν υπάρχει συνδεδεμένη OCT.

8.1.1 Επιδαπέδια βάση F42

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας!
	X Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 πρέπει να 

συνδέεται αποκλειστικά με γειωμένη πρίζα (F42).

	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο με τον κεντρικό διακόπτη (1) της 
βάσης.
Το σύστημα δρομολογεί μια διαδικασία αρχικοποίησης.

1
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8.1.2 Τηλεσκοπική βάση CT42

Η σταθερή εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου PROVEO 8 
πρέπει να ανατεθεί σε αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο με τον κεντρικό διακόπτη (1) 
στον ελεγκτή ικριώματος (2).

Το σύστημα δρομολογεί μια διαδικασία αρχικοποίησης.

�

�

Έλεγχος βασικών λειτουργιών του συστήματος:
• Ελέγξτε τον κύριο φωτισμό και τον φωτισμό κόκκινου 

αντανακλαστικού.
• Ελέγξτε τις λειτουργίες του ποδοδιακόπτη.
• Ελέγξτε τις περιστροφικές χειρολαβές.
• Ελέγξτε αν λειτουργούν αξιόπιστα τα φρένα.

Στη μονάδα ελέγχου προβάλλεται η οθόνη Main.

8.2 Οθόνη χειρουργού
Στην οθόνη χειρουργού προβάλλεται η παρακάτω οθόνη:

Retina
Protect

Τα εικονίδια έχουν την εξής σημασία (μόνο ενημερωτικά):

1 Κατάσταση της μονάδας XY
2 Κατάσταση OCT
3 Κατάσταση μετατροπέα
4 IOL Mode/Retina Protect
5 Κατάσταση καταγραφέα
6 Κατάσταση λειτουργίας VR
7 Τιμή κύριου φωτισμού
8 Τιμή φωτισμού κόκκινου αντανακλαστικού
9 Τιμή μεγέθυνσης

Πλήκτρα με λειτουργία αφής:
10  Ρύθμιση της γωνίας κλίσης
11 Κουμπί reset για εστίαση (η γραμμή σηματοδοτεί τη θέση της 

εστίασης)
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8.3 Τοποθέτηση του φορέα οπτικού 
συστήματος 

8.3.1 Αρχική τοποθέτηση

	X Πιάστε τον φορέα οπτικού συστήματος και από τις δύο 
χειρολαβές (1).
	X Περιστρέψτε τη μία χειρολαβή για να απασφαλίσετε τα φρένα 

(All Brakes).
	X Τοποθετήστε τον φορέα οπτικού συστήματος και 

απελευθερώστε τη χειρολαβή.

Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 7.7.4.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στο χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 
από ανεξέλεγκτη κίνηση!
	X Κρατάτε σταθερά τη χειρολαβή όταν λύνετε το φρένο.

8.3.2 Τοποθέτηση ακριβείας
	X Τοποθετήστε τον φορέα οπτικού συστήματος με τον μηχανισμό 

κίνησης XY χρησιμοποιώντας τον μοχλό joystick (1) στον 
ποδοδιακόπτη.

Επαναφέρετέ τον στη μεσαία θέση πατώντας το πλήκτρο 
"Reset" (2) ή τα κουμπιά "Reset" στη μονάδα ελέγχου.

Στη σελίδα μενού "Speed" μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ταχύτητα με την οποία κινούνται τα μοτέρ XY.
Αυτή η τιμή μπορεί να αποθηκευτεί για κάθε επιμέρους 
χρήστη.

8.3.3 Ρύθμιση της κλίσης
	X Πατήστε το κουμπί κλίσης + ή το κουμπί – στην οθόνη χειρουρ-

γού για τη ρύθμιση της κλίσης στην επιθυμητή κατεύθυνση και 
κρατήστε το σε αυτήν τη θέση (βλ. κεφάλαιο 8.2).

Το μικροσκόπιο κλίνει στην επιθυμητή κατεύθυνση.
Το μικροσκόπιο μπορεί να κλίνει 15° προς τα εμπρός και 105° προς 
τα πίσω.
Με πάτημα του κουμπιού "Reset" στη μονάδα ελέγχου, το 
μικροσκόπιο επανέρχεται στην αρχική θέση (0°).
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8.4 Ρύθμιση του φορέα οπτικού 
συστήματος

8.4.1 Ρύθμιση της φωτεινότητας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το υπερβολικά έντονο φως μπορεί να βλάψει τον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα!
	X Λαμβάνετε υπόψη τα μηνύματα προειδοποίησης του 

κεφαλαίου "Υποδείξεις ασφαλείας".

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα αυξάνοντας ή μειώνοντας 
την ένταση του φωτισμού για το Main Light και το Red Reflex Light 
χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής, έναν ποδοδιακόπτη ή μια 
χειρολαβή.

Στην οθόνη μενού "Main" της οθόνης αφής

	X Πατήστε το κουμπί  ή  στη ράβδο για τη ρύθμιση της 
φωτεινότητας του Main Light και του Red Reflex Light.  

– ή –
	X Πατήστε απευθείας τη ράβδο ρύθμισης της φωτεινότητας.

Η φωτεινότητα του ενεργού φωτισμού μεταβάλλεται.

• Με κλικ στο κουμπί  ή , η τιμή της φωτεινότητας 
αλλάζει σε βήματα του 1. Πατώντας παρατεταμένα το 
κουμπί με το δάκτυλό σας, αλλάζετε την τιμή σε βήματα 
του 5.

• Αυτή η τιμή έναρξης μπορεί να αποθηκευτεί για κάθε 
επιμέρους χρήστη (βλ. κεφάλαιο 9.3.2).

Στον ποδοδιακόπτη/στη χειρολαβή

Ανάλογα με την εκάστοτε διαμόρφωση (βλ. κεφάλαια 9.3.4 και 
9.3.5), μπορείτε επίσης να αυξήσετε ή να ελαττώσετε τη 
φωτεινότητα του φωτισμού με δύο ανάλογα διαμορφωμένα κουμπιά 
στον χειροδιακόπτη/ποδοδιακόπτη/στη χειρολαβή.

8.4.2 Ρύθμιση της διαμέτρου του φωτισμού 
κόκκινου αντανακλαστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάμετρο του φωτισμού κόκκινου 
αντανακλαστικού χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί (1) ή 
τον ποδοδιακόπτη/τη χειρολαβή.
	X Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί (1) και ρυθμίστε τη 

διάμετρο του φωτισμού κόκκινου αντανακλαστικού όπως θέλετε.

�

8.4.3 Χρόνος έκθεσης
Για περισσότερες πληροφορίες (βλ. Πρόκληση φωτοτοξικής βλάβης 
στον αμφιβληστροειδή χιτώνα κατά την οφθαλμολογική χειρουργική 
επέμβαση, σελίδα 4).

8.4.4 Retina Protection
Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία Retina Protection 
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης μέσω του ποδοδιακό-
πτη ή της οθόνης αφής της μονάδας ελέγχου. Όταν είναι ενεργοποι-
ημένη η λειτουργία Retina Protection, η ένταση του Main light μειώ-
νεται στο 10% και η ένταση του Red Reflex light μειώνεται στο 20%. 
Ο χρήστης μπορεί πάντα να ρυθμίζει την ένταση του φωτός κάτω 
από το κατώφλι. Όταν ο χρήστης απενεργοποιεί τη λειτουργία Retina 
Protection, η ένταση του φωτός επανέρχεται στην προηγούμενη 
ρύθμιση.
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8.4.5 Ρύθμιση της μεγέθυνσης (ζουμ)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μεγέθυνση χρησιμοποιώντας έναν 
ποδοδιακόπτη/μια χειρολαβή ή τη ράβδο ρύθμισης "Magnification" 
στην οθόνη του μενού "Main" της μονάδας ελέγχου.

Στην οθόνη μενού "Main" της οθόνης αφής

	X Πατήστε το κουμπί  ή  στη ράβδο για τη ρύθμιση της 
μεγέθυνσης.

– ή –
	X Πατήστε απευθείας μέσα στη ράβδο ρύθμισης της μεγέθυνσης.

Η μεγέθυνση τροποποιείται.

• Με κλικ στο κουμπί ή , η τιμή της μεγέθυνσης 
αλλάζει σε βήματα του 1. Πατώντας παρατεταμένα το 
κουμπί με το δάκτυλό σας, αλλάζετε την τιμή σε βήματα 
του 5.

• Στην οθόνη μενού "Speed" μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ταχύτητα με την οποία κινείται το μοτέρ ρύθμισης της 
μεγέθυνσης.

• Αυτές οι τιμές μπορούν να αποθηκευτούν σε μεμονωμένη 
βάση για κάθε χρήστη (βλ. κεφάλαιο 9.3.3).

Χειροκίνητη ρύθμιση της μεγέθυνσης (ζουμ)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή λόγω βλάβης του μοτέρ ρύθμισης 
της μεγέθυνσης!
Αν το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης παρουσιάσει βλάβη, 
μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη μεγέθυνση με το 
περιστροφικό κουμπί (1).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στο μοτέρ μεγέθυνσης!
	X Ρυθμίζετε χειροκίνητα τη μεγέθυνση, μόνο σε 

περίπτωση που το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης είναι 
ελαττωματικό.

�

	X Πατήστε το περιστροφικό κουμπί (1).
	X Ρυθμίστε την επιθυμητή μεγέθυνση περιστρέφοντας το κουμπί. 

8.4.6 Ρύθμιση της εστίασης

• Σε περίπτωση αστοχίας του μοτέρ εστίασης, εστιάστε 
χειροκίνητα απασφαλίζοντας τα φρένα.

• Πιάστε τον φορέα οπτικού συστήματος (βλ. κεφάλαιο 
8.3.1).

Μπορείτε να εστιάσετε το μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
εστίασης του ποδοδιακόπτη.

• Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία 
κινείται το μοτέρ ρύθμισης της μεγέθυνσης στο μενού 
"Speed" (βλ. κεφάλαιο 9.3.3).

• Μπορείτε να επαναφέρετε το μοτέρ ρύθμισης της 
μεγέθυνσης στη μεσαία θέση πατώντας το πλήκτρο 
"Reset Focus" στην οθόνη αφής ή στην οθόνη 
χειρουργού.
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8.5 Ενσωματωμένος φωτισμός 
σχισμοειδούς λυχνίας

Μπορείτε να εκτείνετε ή να βραχύνετε τον φωτισμό σχισμοειδούς 
λυχνίας με τον ποδοδιακόπτη ή το κουμπί της χειρολαβής.
Το εύρος του φωτισμού σχισμοειδούς λυχνίας μπορεί να 
μεταβάλλεται συνεχώς από 2 mm έως 6 mm και να μετακινείται από 
αριστερά προς τα δεξιά με τον ποδοδιακόπτη.

�

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή λόγω αστοχίας του μοτέρ ρύθμισης 
του ενσωματωμένου φωτισμού σχισμοειδούς λυχνίας!
Σε περίπτωση αστοχίας του μοτέρ ρύθμισης του 
ενσωματωμένου φωτισμού σχισμοειδούς λυχνίας, ο 
φωτισμός σχισμοειδούς λυχνίας μπορεί να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί χειροκίνητα με το περιστροφικό κουμπί (2).

8.6 Θέση μεταφοράς (F42)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος στο περίβλημα της βάσης ή στην οθόνη αφής της 
μονάδας ελέγχου!
Όταν ο φορέας οπτικού συστήματος μετακινείται στη θέση 
μεταφοράς ή από τη θέση μεταφοράς στη θέση λειτουργίας:
	X βεβαιώνεστε ότι έχει ασφαλίσει η ασφάλεια μεταφοράς.

	X Απασφάλιση του παραλληλογράμμου (βλ. κεφάλαιο 7.7.2).
	X Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές αποθήκευσης από το σύστημα 

τεκμηρίωσης/εγγραφής.
	X Πατήστε το κουμπί "All Brakes" ή τον διακόπτη νοσηλευτή και 

μετακινήστε το μικροσκόπιο PROVEO 8 στη θέση μεταφοράς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
	X Φροντίστε ώστε η οθόνη βίντεο να μην συγκρουσθεί με το 

παραλληλόγραμμο της βάσης.
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8.7 Θέση εκτός λειτουργίας του 
χειρουργικού μικροσκοπίου

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν είναι διαθέσιμη μια ενσωματωμένη μονάδα Enfocus, 
περιμένετε 1–2 λεπτά για να τερματιστεί εντελώς η λειτουργία του 
συστήματος και μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας μέχρι η 
λειτουργία του συστήματος να έχει τερματιστεί εντελώς.

	X Φέρετε το χειρουργικό μικροσκόπιο στη θέση μεταφοράς (F42).
	X Εάν είναι διαθέσιμο, απενεργοποιήστε το σύστημα εγγραφής 

TrueVision σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
	X Τερματίστε τη λειτουργία του συστήματος απενεργοποιώντας το 

χειρουργικό μικροσκόπιο με τον κεντρικό διακόπτη (βλ. ενότητα 
8.1).
	X Αποσυνδέστε και στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας (F42).
	X Αποθηκεύστε τον ποδοδιακόπτη στη βάση (F42) ή κάτω από το 

ικρίωμα (CT42).

9 Μονάδα ελέγχου με 
λειτουργία οθόνης αφής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στην οθόνη αφής!
	X Χειρίζεστε την οθόνη αφής μόνο με τα δάκτυλα. 

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, κοφτερά ή αιχμηρά 
ξύλινα, μεταλλικά ή πλαστικά αντικείμενα.
	X Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός της 

οθόνης αφής με μέσα που περιέχουν λειαντικές ουσίες. 
Αυτές οι ουσίες μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια και 
να τη θαμπώσουν.

9.1 Δομή μενού
1

2

3

4

1 Γρήγορη πρόσβαση στις οθόνες "Main", "Speed", "Menu", "DIC" 
και "Recording"

2 Γραμμή κατάστασης
3 Περιοχή ενδείξεων
4 Δυναμική γραμμή κουμπιών

Στη λειτουργική κατάσταση, η κατάσταση προβάλλει τον 
τρέχοντα χρήστη και ορίζει την τρέχουσα θέση στο μενού 
ανά πάσα στιγμή.
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1 2 3 4 5 6 7

Η γραμμή γρήγορης πρόσβασης προβάλλεται στην κορυφή κάθε 
οθόνης παρέχοντας πρόσβαση στα παρακάτω μενού ανά πάσα 
στιγμή.
1 Μενού Main
2 Μενού Speed (βλ. κεφάλαιο 9.3.3)
3 Μενού Menu (βλ. κεφάλαιο 9.3)
4 Μενού DIC
5 Υποδείξεις προειδοποίησης
6 Αλλαγή προβολής οθόνης (ενεργοποιημένη όταν είναι 

ενεργοποιημένο το OCT στη λίστα εξαρτημάτων)
7 Καταγραφή οθόνης σε εξέλιξη (αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα), 

μη καταγραφή (κανένα χρώμα)

9.2 Επιλογή χρήστη
Στις οθόνες μενού "Main" και "Speed", τα τρία κουμπιά "Presets", 
"User List" και "Show Settings" εμφανίζονται πάντοτε στη δυναμική 
ράβδο κουμπιών.

9.2.1 Προεπιλογές
Στην επιλογή "Presets" περιλαμβάνονται προεπιλεγμένοι από την 
εταιρεία Leica βασικοί χρήστες για τα συνηθέστερα είδη 
χειρουργικών επεμβάσεων.

	X Κάνετε κλικ στους προεπιλεγμένους χρήστες και μετά το κουμπί 
"Select".
Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 είναι έτοιμο προς χρήση.

• Μπορείτε να προσαρμόζετε κατά βούληση και να 
αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις αυτών των προεπιλεγμένων 
χρηστών (βλ. κεφάλαιο 9.3.13).

• Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Show Settings" 
ανά πάσα στιγμή για να προβάλλεται μια επισκόπηση 
των ρυθμίσεων χρήστη του τρέχοντα χρήστη.
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9.2.2 User list
Ανοίγει ο κατάλογος "User List" που είναι ένας κατάλογος χρηστών 
δύο σελίδων, από τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε έναν έως τριάντα 
χρήστες που μπορείτε να αποθηκεύσετε.

Με τα πλήκτρα "1-15" και "16-30" εναλλάσσετε τις δύο σελίδες.
	X Επιλέξτε έναν χρήστη.

Προβάλλεται το κουμπί "Select".
	X Κάνετε κλικ στο κουμπί "Select".

Οι ρυθμίσεις χρήστη φορτώνονται.

• Μπορείτε πάντοτε να επεξεργάζεστε τη λίστα χρηστών, 
όταν είναι ανοιχτή.

• Ελέγχετε πριν από κάθε επέμβαση εάν έχει επιλεγεί ο 
επιθυμητός χρήστης και εξοικειωθείτε με τη 
διαμόρφωση των χειρολαβών και του προαιρετικού 
ποδοδιακόπτη (όταν χρησιμοποιείται).

Οι ρυθμίσεις χρήστη μπορούν να προστατεύονται με κωδικό 
πρόσβασης. Για αλλαγή των ρυθμίσεων χρήστη, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο 9.3.

9.2.3 Show Settings
	X Πατήστε το κουμπί "Show Settings" στη δυναμική γραμμή 

κουμπιών για να προβάλλετε μια επισκόπηση των ρυθμίσεων 
χρήστη για τον τρέχοντα χρήστη.

9.3 Menu – User Settings
Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις χρήστη σε αυτό το μενού.

	X Κάνετε κλικ στο κουμπί "Menu" και επιλέξτε "USER SETTINGS".

Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
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"Load" Φορτώνει τις ρυθμίσεις ενός υφιστάμενου 
χρήστη από τον κατάλογο χρηστών για 
τροποποίηση.

"Create New User" Ανοίγει ένα νέο χρήστη με "κενές" ρυθμίσεις.
"New (Preset)" Ανοίγει τη οθόνη "Preset" για την επιλογή ενός 

προεπιλεγμένου χρήστη για τη δημιουργία ενός 
νέου χρήστη με τις ρυθμίσεις του επιθυμητού 
προεπιλεγμένου χρήστη και τη φόρτωση ή την 
τροποποίηση των ρυθμίσεων χρήστη.

"Edit User List" Παρέχει τη δυνατότητα μετονομασίας, 
μετακίνησης ή διαγραφής χρηστών.

• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν χρήστη από το μενού 
λειτουργίας. 

• Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις, 
μπορείτε να τις αποθηκεύσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί 
"Save" (που εμφανίζεται μόλις αλλάξουν οι βασικές 
ρυθμίσεις των τρεχόντων χρηστών) είτε για τον τρέχοντα 
χρήστη ("Save") είτε με νέο όνομα χρήστη ("Save as 
New").

Επεξεργασία του καταλόγου χρηστών

Διάφορες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στον κατάλογο χρηστών 
ανάλογα με την περίπτωση.

	X Επιλέξτε τον χρήστη.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες προβάλλονται στη δυναμική γραμμή 
κουμπιών:

"Cancel" Ακύρωση της ενέργειας. 
"Move" Μεταθέτει τον επιλεγμένο χρήστη σε μία άλλη 

επιλέξιμη ελεύθερη θέση.
"Delete" Διαγράφει τον επιλεγμένο χρήστη. 
"Rename" Μετονομάζει έναν υφιστάμενο χρήστη. Οι 

ρυθμίσεις χρήστη δεν τροποποιούνται.
"Change password" Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος για τον ασθενή από τροποποίηση των ρυθμίσεων 
χρήστη!
	X Μην αλλάζετε ποτέ τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης και μην 

επεξεργάζεστε τον κατάλογο χρηστών κατά τη διάρκεια 
μιας επέμβασης.

9.3.1 Προστασία ρυθμίσεων χρήστη
Προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένων ή κατά λάθος αλλαγών των 
ρυθμίσεων χρήση, κάθε σύνολο ρυθμίσεων χρήστη μπορεί να προ-
στατεύεται από κωδικό πρόσβασης/PIN. Έτσι οι παράμετροι εργα-
σίας παραμένουν ίδιες κάθε φορά που φορτώνετε ένα προστατευ-
μένο σύνολο ρυθμίσεων χρήστη. Μπορούν να πραγματοποιηθούν 
αλλαγές κατά την εφαρμογή αλλά δεν θα αποθηκευτούν εκτός και αν 
γίνει αποθήκευση επιλέγοντας "Save as current" ή "Save as new" 
εισάγοντας τον σωστό κωδικό πρόσβασης/PIN. 
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Η αποθήκευση και η προστασία των ρυθμίσεων χρήστη 
πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
Ως τρέχουσα ρύθμιση χρήστη
Ζητείται ο κωδικός πρόσβασης/PIN.
	X Εάν καθορίστηκε κωδικός πρόσβασης/PIN, αποθηκεύστε τις 

αλλαγές στις ρυθμίσεις χρήστη καταχωρώντας τον σωστό 
κωδικό πρόσβασης/PIN.

Εάν είναι λάθος το σύστημα θα επιστρέψει στο "Start values main".
	X Επιλέξτε "Save as current" και καταχωρίστε τον κωδικό 

πρόσβασης/PIN.
Εάν δεν καθορίστηκε κωδικός πρόσβασης/PIN, μπορείτε να 
καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης/PIN (4–10 χαρακτήρες). 
	X Πατήστε "OK" για επανακαταχώριση και επιβεβαίωση. 

Εάν ο κωδικός πρόσβασης/PIN που επανακαταχωρήθηκε δεν είναι 
ίδιος, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία καταχώρισης/
επανακαταχώρισης.
Εάν δεν πρέπει να οριστεί κωδικός πρόσβασης/PIN, μπορείτε να 
τερματίσετε τη διαδικασία πατώντας "Skip" ή "Cancel" πριν από την 
επανακαταχώριση.

Ως νέα ρύθμιση χρήστη
Εμφανίζεται ένα μήνυμα και ζητείται ο κωδικός πρόσβασης/PIN 
μόλις καταχωρίσετε το όνομα της ρύθμισης χρήστη. Εάν πρέπει να 
προστατευτούν οι ρυθμίσεις χρήστη:
	X Καταχωρίστε κωδικό πρόσβασης/PIN (4–10 χαρακτήρες) και 

πατήστε "OK" για επανακαταχώριση και επιβεβαίωση. Ο κωδικός 
πρόσβασης μπορεί να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς ή 
ειδικούς χαρακτήρες.

Εάν δεν πρέπει να οριστεί κωδικός πρόσβασης/PIN, μπορείτε να 
τερματίσετε τη διαδικασία πατώντας "Skip" ή "Cancel" πριν από την 
επανακαταχώριση.
Εάν ο κωδικός πρόσβασης/PIN που επανακαταχωρήθηκε δεν είναι 
ίδιος, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία καταχώρισης/
επανακαταχώρισης.

Ο χρήστης μπορεί, επίσης, να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης 
πατώντας το κουμπί "Change Password" και καταχωρίζοντας έναν 
νέο κωδικό πρόσβασης.
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Η προστασία μιας ρύθμισης χρήστη με κωδικό πρόσβασης/PIN 
υποδεικνύεται με την ένδειξη "(locked)" αμέσως μετά το όνομα της 
ρύθμισης χρήστη στην κύρια σελίδα του GUI ή με ένα εικονίδιο 
λουκέτου μπροστά από το όνομα της ρύθμισης χρήστη στη σελίδα 
Select User.

9.3.2 Ρύθμιση των αρχικών τιμών "Main"
Σε αυτή την οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τις αρχικές τιμές για τον 
κύριο φωτισμό, τον φωτισμό κόκκινου αντανακλαστικού και τη 
μεγέθυνση για τον επιλεγμένο χρήστη.

	X Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  ή  αλλάζετε τις τιμές σε 
βήματα του ενός. Πατώντας παρατεταμένα, η αλλαγή γίνεται σε 
βήματα του 5.
	X Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή κάνοντας 

απευθείας κλικ στις ράβδους.

9.3.3 Ρύθμιση των αρχικών τιμών "Speed"
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τις αρχικές τιμές για την 
ταχύτητα ρύθμισης της μεγέθυνσης, της εστίασης, των μοτέρ XY και 
της σχισμοειδούς λυχνίας.

	X Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο  ή  αλλάζετε τις τιμές σε 
βήματα του ενός. Πατώντας παρατεταμένα, η αλλαγή γίνεται σε 
βήματα του 5.
	X Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή κάνοντας 

απευθείας κλικ στις ράβδους.
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Fast Slitlamp Όταν είναι ενεργοποιημένη, η σχισμοειδής 
λυχνία μετακινείται με γρήγορη ταχύτητα 
κίνησης.

Focus Linked 
to Zoom

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ταχύτητα 
εστίασης εξαρτάται από τη μεγέθυνση: 
• μικρή μεγέθυνση – γρήγορη ταχύτητα 

εστίασης 
• μεγάλη μεγέθυνση – αργή ταχύτητα 

εστίασης
XY Linked to Zoom Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ταχύτητα ΧΥ 

εξαρτάται από τη μεγέθυνση: 
• μικρή μεγέθυνση – γρήγορη ταχύτητα ΧΥ 
• μεγάλη μεγέθυνση – αργή ταχύτητα ΧΥ

9.3.4 Διαμόρφωση ποδοδιακόπτη  
(Ποδοδιακόπτης 1 και ποδοδιακόπτης 2)

Ο χρήστης μπορεί εδώ να διαμορφώσει επιμέρους ρυθμίσεις του 
ποδοδιακόπτη.

Ο ασύρματος δέκτης του ενσωματωμένου ποδοδιακόπτη 
είναι Ποδοδιακόπτης 1, ο συνδεόμενος προαιρετικός 
ποδοδιακόπτης είναι ο Ποδοδιακόπτης 2.

	X Επιλέξτε πρώτα έναν ποδοδιακόπτη 14 ή 12 λειτουργιών.
	X Κάντε κλικ στο αριστερό ή το δεξιό βέλος   για να 

επιλέξετε Normal Mode, VR Mode, IOL Mode, OCT Mode ή OCT 
VR Mode.
	X Κάνετε κλικ στο κουμπί "Cataract", "Retina", "IOL" ή "OCT".

Ο ποδοδιακόπτης διαμορφώνεται με τις προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις.
	X Στη συνέχεια μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις 

κατά βούληση. 
Με κλικ στο κουμπί "Clear All" διαγράφονται οι αντιστοιχίσεις 
όλων των πλήκτρων.

Διαμόρφωση μεμονωμένων πλήκτρων
	X Στο αριστερό πεδίο επιλογής, επιλέξτε την ομάδα λειτουργιών με 

τις επιθυμητές λειτουργίες.
	X Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στον 

κατάλογο κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών.
	X Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
	X Κάνετε κλικ στο υπόμνημα του επιθυμητού πλήκτρου για να 

αντιστοιχίσετε την επιλεγμένη λειτουργία με αυτό. 

Επισκόπηση των ομάδων λειτουργιών

Η πιθανή διαμόρφωση διαιρείται στις παρακάτω ομάδες 
λειτουργιών:

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

Κινητήριος μηχανισμός
• 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–

Φωτισμός
• 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 Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση μιας λειτουργίας με τη 
λειτουργία "Toggle" (π.χ., on/off ή next). Η λειτουργία "Pulse" 
αλλάζει συνεχώς μια κατάσταση (όπως, π.χ., αύξηση της 
φωτεινότητας).
	X Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση που δεν θέλετε, επιλέξτε το 

στοιχείο "No Function" που υπάρχει σε όλες τις ομάδες 
λειτουργιών και αντιστοιχίστε το με το εν λόγω πλήκτρο.
	X Αν αναθέσετε μόνο μια διαμόρφωση ποδοδιακόπτη για έναν 

χρήστη, συνιστάται η αναπαραγωγή της και στη δεύτερη είσοδο 
ποδοδιακόπτη με πάτημα του κουμπιού "Duplicate".  
Έτσι διασφαλίζεται ότι ο ποδοδιακόπτης θα λειτουργεί όπως 
εσείς θέλετε, ανεξάρτητα από την είσοδο με την οποία αυτός 
συνδέεται.
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9.3.5 Ανάθεση λειτουργιών στη χειρολαβή
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως τρεις λειτουργίες δικής σας επιλογής στη 
χειρολαβή. Η τέταρτη λειτουργία πρέπει να είναι πάντοτε "All Brakes".
Ωστόσο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτήν τη λειτουργία σε 
οποιαδήποτε θέση θέλετε.

	X Επιλέξτε τη χειρολαβή στο δεξί πεδίο επιλογής. 
	X  Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στον 

κατάλογο κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών.
	X  Στο αριστερό πεδίο επιλογής, επιλέξτε την ομάδα λειτουργιών 

που περιλαμβάνει την επιθυμητή λειτουργία. 
 Μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στον 
κατάλογο κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών.
	X Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

 Κάνετε κλικ στο υπόμνημα του επιθυμητού πλήκτρου για να 
αντιστοιχίσετε την επιλεγμένη λειτουργία με αυτό.

Επισκόπηση των ομάδων λειτουργιών

Η πιθανή διαμόρφωση διαιρείται στις παρακάτω ομάδες 
λειτουργιών:

XY
• XY Reverse

Κινητήριος μηχανισμός
• 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

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

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

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

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

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

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

9.3.6 Combination Mode
Με τη λειτουργία Combination Mode μπορείτε να δημιουργήσετε μια 
εξατομικευμένη διαδικασία για κάθε χρήστη. Μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τις παρακάτω παραμέτρους για διάφορες συχνά 
επαναλαμβανόμενες φάσεις (το πολύ 5 βήματα) της χειρουργικής 
επέμβασης: 
• Φωτεινότητα Main Light 
• Φωτεινότητα Red Reflex 
• Μεγέθυνση 
• Λειτουργία Focus
• Inverter 
• ADF1 (πρόσθετη λειτουργία 1)
• ADF2 (πρόσθετη λειτουργία 2)

Σε αυτήν την οθόνη, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί ή να 
απενεργοποιεί τις επιθυμητές παραμέτρους της λειτουργίας 
Combination Mode για τους επιμέρους χρήστες.

Κατή την επιλογή στη λειτουργία Combination Mode 
ενεργοποιούνται μόνο οι ενεργά ρυθμισμένες παράμετροι 
για τον επιμέρους χρήστη.

	X Καταχωρίστε τον συνολικό αριθμό βημάτων κάνοντας κλικ στο 
πλήκτρο  ή  στην επιλογή "Number of Steps".
	X Επιλέξτε τις σχετικές παραμέτρους για κάθε βήμα στην επιλογή 

"Step".
	X Ρυθμίστε την έγκυρη λειτουργία εστίασης "Relative" ή 

"Absolute" για όλες τις παραμέτρους.
• Σχετικό εύρος: –75 mm … +75 mm
• Απόλυτο εύρος: –37,5 mm … +37,5 mm

Παράμετροι λειτουργίας Combination
• Μεγέθυνση για ενεργοποίηση (on) και απενεργοποίηση (off). 

Όταν είναι ρυθμισμένη η επιλογή "off", η μεγέθυνση παραμένει 
στην πραγματική τιμή.

• Σήμα μετατροπέα, π.χ., για την ενεργοποίηση του εσωτερικού ή 
εξωτερικού μετατροπέα από το SDI Oculus

• ADF1, σήμα παλμού ADF2 για την ενεργοποίηση εξωτερικών 
συστημάτων, π.χ., ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού 
χώρου, εξωτερική σχισμοειδής λυχνία …

Η εστίαση μπορεί να τεθεί σε δύο καταστάσεις: 
• "Absolute": η εκμαθημένη, απόλυτη θέση προσεγγίζεται με 

ακρίβεια. 
Εύρος: –37,5 mm … +37,5 mm  

• "Relative": η εκμαθημένη απόσταση μεταξύ 2 σημείων, π.χ., για 
καθορισμένους φακούς επαφής για χειρουργικές επεμβάσεις 
στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. 
Εύρος: –75 mm … +75 mm
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!
	X  Δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτούμενες αποστάσεις 

ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 
Combination Mode σε συνδυασμό με προαιρετικά 
εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών που μπορούν να 
περιορίσουν την απόσταση εργασίας σε λιγότερα από 
140 mm (ευρυγώνια συστήματα παρατήρησης χωρίς 
επαφή), καθώς η εστίαση σε συνδυασμό με τη λειτουργία 
Combination Mode είναι μια ημιαυτόματη λειτουργία.

Προκειμένου να είναι διαθέσιμη η λειτουργία Combination 
Mode, πρέπει πρώτα να την αντιστοιχίσετε με ένα πλήκτρο 
του ποδοδιακόπτη σας. 

Εκτέλεση της λειτουργίας Combination Mode
	X Ενεργοποιήστε το πλήκτρο του ποδοδιακόπτη που έχετε 

διαμορφώσει με τη λειτουργία Combination Mode κάνοντας κλικ 
σε αυτό.

Θα διατρέξετε μια συνεχή ακολουθία των αποθηκευμένων βημάτων.

9.3.7 Λειτουργία VR Mode
Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να αποθηκεύετε ρυθμίσεις χρήστη για 
τη λειτουργία VR mode (υαλοειδο-αμφιβληστροειδής λειτουργία).

Οι ρυθμίσεις (ON/OFF) των παρακάτω λειτουργιών μπορούν να 
αποθηκεύονται ειδικά για το VR mode:
XY Reverse – εφεδρεία X και Y
Mainlight Off – απενεργοποίηση του κύριου φωτισμού
RedReflex Off – απενεργοποίηση του φωτισμού κόκκινου 
αντανακλαστικού
Roomlight off – απενεργοποίηση της πρόσθετης λειτουργίας (ADF1/
ADF2)
Electronic inverter active – ενεργοποίηση μετατροπέα
Footswitch for VR mode active – ενεργοποίηση ξεχωριστής 
διαμόρφωσης του ποδοδιακόπτη

Quick Focus Active – ενεργοποίηση της γρήγορης εστίασης  
(βλ. κεφάλαιο 9.3.11)
Integrated inverters synchronized – on: και οι δύο μετατροπείς είναι 
ενεργοί, off: μόνο ο μετατροπέας κύριου χειρουργού είναι ενεργός 

Αυτές οι λειτουργίες ενεργοποιούνται στο εργοστάσιο.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες με το πλήκτρο "ON".
Η ρύθμιση "Electronic inverter active" εξαρτάται από τον 
συνδεδεμένο μετατροπέα:
• Oculus SDI 4c  

με BIOM: Ηλεκτρονικός μετατροπέας ενεργός = ανενεργός
• όλοι οι άλλοι:  Ηλεκτρονικός μετατροπέας ενεργός = ενεργός

Διαμόρφωση ποδοδιακόπτη VR

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια ειδική διαμόρφωση ποδοδιακόπτη 
για τη λειτουργία VR mode (υαλοειδο-αμφιβληστροειδής λειτουργία).

Προκειμένου να μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ της "κανονικής" 
διαμόρφωσης και της διαμόρφωσης στη λειτουργία VR mode πρέπει 
να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Στην καρτέλα "VR Mode" πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η 

επιλογή "footswitch for VR mode active".
• Σε καθεμιά από τις δύο διαμορφώσεις ποδοδιακόπτη πρέπει να 

έχει διαμορφωθεί η λειτουργία "VR Mode on/off".

Η ρύθμιση είναι ίδια με εκείνη της διαμόρφωσης 
ποδοδιακόπτη (βλ. κεφάλαιο 9.3.4).

Χρήση της λειτουργίας VR mode
	X Πατήστε το κουμπί με τη διαμόρφωση "VR Mode on/off".

Η λειτουργία VR mode ενεργοποιείται. Οι ενέργειες που είναι 
ενεργοποιημένες στις ρυθμίσεις χρήστη εκτελούνται άμεσα.
Η ενεργή λειτουργία VR mode επισημαίνεται με πράσινο χρώμα στη 
σελίδα μενού "Main".

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία VR mode, δεν 
μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις χρήστη.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία VR mode.
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Τερματισμός της λειτουργίας VR mode
	X Πατήστε ξανά το κουμπί με τη διαμόρφωση "VR Mode on/off".

Το μικροσκόπιο αίρει και πάλι όλες τις ενέργειες.

Όταν χρησιμοποιείται ένα ηλεκτρικό BIOM, η λειτουργία VR 
mode ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα.

9.3.8 Λειτουργία OCT mode
Οι λειτουργίες OCT μπορούν να ελέγχονται με τον ποδοδιακόπτη μέσω 
της διαμόρφωσης λειτουργιών OCT στον τρόπο λειτουργίας OCT mode.

Διαμόρφωση OCT ποδοδιακόπτη

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει από την κανονική λειτουργία 
ποδοδιακόπτη στη λειτουργία OCT mode. Για την εναλλαγή μεταξύ 
της "κανονικής" διαμόρφωσης στη διαμόρφωση OCT στον 
ποδοδιακόπτη πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• Στη καρτέλα "Footswitch 1", ο ποδοδιακόπτης πρέπει να 

διαμορφωθεί με τη λειτουργία "OCT Mode On/Off".
• Στη καρτέλα "Footswitch 1 OCT Mode", ο ποδοδιακόπτης πρέπει 

να διαμορφωθεί με τη λειτουργία "OCT Mode On/Off".
Η συνιστώμενη ροή εργασίας είναι η μετάβαση από την κανονική 
λειτουργία στη λειτουργία OCT mode, η λήψη και η αξιολόγηση 
εικόνων OCT και η επιστροφή στην κανονική λειτουργία. 
Ο χρήστης μπορεί επίσης να προγραμματίσει λειτουργίες OCT στην 
επιλογή "Handles OCT" και να ελέγχει λειτουργίες OCT με τις 
χειρολαβές όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία OCT mode  
(π.χ. αναπαραγωγή frame forward).

Χρήση της λειτουργίας OCT mode
	X Πατήστε το κουμπί με τη διαμόρφωση "OCT Mode on/off". 

Η λειτουργία OCT mode ενεργοποιείται. Οι ενέργειες που είναι 
ενεργοποιημένες στις ρυθμίσεις χρήστη εκτελούνται άμεσα. 
Η ενεργή λειτουργία OCT mode επισημαίνεται με πράσινο χρώμα στη 
σελίδα μενού "Main". 

Τερματισμός της λειτουργίας OCT mode
	X Πατήστε ξανά το κουμπί με τη διαμόρφωση "OCT Mode on/off".

Το μικροσκόπιο αίρει και πάλι όλες τις ενέργειες.

Διαμόρφωση OCT VR ποδοδιακόπτη

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει από τη λειτουργία ποδοδιακόπτη VR 
στη λειτουργία ποδοδιακόπτη OCT VR. Για την εναλλαγή μεταξύ της 
διαμόρφωσης "VR mode" στη διαμόρφωση OCT στον ποδοδιακόπτη, 
πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• Στην καρτέλα "Footswitch 1 VR Mode", ο ποδοδιακόπτης πρέπει 

να διαμορφωθεί με τη λειτουργία "OCT Mode On/Off".
• Στην καρτέλα "Footswitch 1 OCT Mode", ο ποδοδιακόπτης 

πρέπει να διαμορφωθεί με τη λειτουργία "OCT Mode On/Off".
Όταν χρησιμοποιείται ένα ηλεκτρικό BIOM, η λειτουργία VR mode 
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα. Ο χρήστης μπορεί να 
πατήσει την επιλογή "OCT mode On/Off" για μετάβαση από τη 
λειτουργία VR mode στη λειτουργία OCT VR mode, να λάβει και να 
αξιολογήσει εικόνες OCT και να επιστρέψει στη λειτουργία VR mode 
πατώντας την επιλογή "OCT mode On/Off" στον ποδοδιακόπτη.
Όταν χρησιμοποιείται ένα μηχανικό BIOM η ένας φακός επαφής, η 
επιλογή "VR mode On/Off" πρέπει να προγραμματιστεί στον 
κανονικό ποδοδιακόπτη για την ενεργοποίηση της λειτουργίας VR 
mode. Για τη μετάβαση από τη λειτουργία VR mode στη λειτουργία 
OCT VR mode, ο χρήστης μπορεί να πατήσει την επιλογή "OCT mode 
On/Off" και να πατήσει ξανά αυτήν την επιλογή για να επιστρέψει 
στη λειτουργία VR mode.
Ο χρήστης μπορεί επίσης να προγραμματίσει λειτουργίες OCT στην 
επιλογή "Handles OCT VR" και να ελέγχει λειτουργίες OCT με τις 
χειρολαβές όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία OCT mode (π.χ., 
αναπαραγωγή frame forward). 

Χρήση της λειτουργίας OCT VR mode
	X Πατήστε το κουμπί με τη διαμόρφωση "OCT Mode on/off". 

Η λειτουργία OCT mode ενεργοποιείται. Οι ενέργειες που είναι 
ενεργοποιημένες στις ρυθμίσεις χρήστη εκτελούνται άμεσα. 
Η ενεργή λειτουργία OCT mode επισημαίνεται με πράσινο χρώμα στη 
σελίδα μενού "Main". 

Τερματισμός της λειτουργίας OCT VR mode
	X Πατήστε ξανά το κουμπί με τη διαμόρφωση "OCT Mode on/off".

Το μικροσκόπιο αίρει και πάλι όλες τις ενέργειες.
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Για αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους λειτουργιών OCT 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη Enfocus.

9.3.9 Συγχρονισμένη εστίαση BIOM

Η λειτουργία VR Synchronized Focus+/VR Synchronized Focus– 
συγχρονίζει την εστίαση του Proveo 8 φορέα οπτικού συστήματος 
και του μπροστινού αντικειμενικού φακού BIOM, παρέχοντας τις 
εξής λειτουργίες:
• VR Synchronized focus:  Συγχρονισμένη εστίαση του φορέα 

οπτικού συστήματος και του μπροστινού αντικειμενικού φακού 
BIOM που διασφαλίζει ότι ο μπροστινός αντικειμενικός φακός 
BIOM δεν χρειάζεται πλέον να κινείται κατακόρυφα σε σχέση με 
το μάτι

• Focus: Στενότερο και ευρύτερο οπτικό πεδίο με την ίδια 
μεγέθυνση και εστίαση απλώς με το πάτημα ενός 
διαμορφωμένου κουμπιού στον ποδοδιακόπτη 

• VR Lens Focus: Ανεξάρτητη εστίαση του μπροστινού 
αντικειμενικού φακού BIOM για ταχύτερη εστίαση του 
αμφιβληστροειδούς χιτώνα πριν από την υαλοειδο-
αμφιβληστροειδή επέμβαση 

Footswitch Automatic Change to VR Mode: Κατά την 
εργασία στο πίσω τμήμα, το BIOM μπορεί να κινηθεί στη 
διαδρομή ακτίνας και ο ποδοδιακόπτης αλλάζει αυτόματα 
τις ρυθμίσεις στη λειτουργία VR mode 
συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης 
συγχρονισμένης εστίασης.

9.3.10 DI C800
Σε αυτήν την οθόνη, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις 
κατοπτρισμού δεδομένων του συνδεδεμένου DI C800, βλ. ξεχωριστό 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Η καρτέλα μενού προβάλλεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα 
DI C800.

9.3.11 Quick tilt/focus 

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιθυμητές τιμές για τη γρήγορη 
εστίαση και τη γρήγορη κλίση ανάλογα με τις προτιμήσεις του.
	X Ενεργοποιήστε το κουμπί ποδοδιακόπτη για τη λειτουργία quick 

focus ή quick tilt κάνοντας κλικ σε αυτό.
Distance for quick 
focus

Απόσταση για την κίνηση προς τα επάνω από 
την τρέχουσα θέση μετά την ενεργοποίηση 
του διαμορφωμένου πλήκτρου.
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Quick focus timeout 1 έως 10 λεπτά ή εκτός λειτουργίας.
Επιστροφή στην αρχική θέση εντός του 
προεπιλεγμένου χρονικού πλαισίου για τη 
διακοπή μόνο μετά την ενεργοποίηση του 
διαμορφωμένου πλήκτρου.
Εάν η διακοπή έχει λήξει και πατηθεί το 
διαμορφωμένο πλήκτρο, ο φορέας οπτικού 
συστήματος δεν κινείται.
Υπόδειξη
Σε περίπτωση που ο χρήστης απελευθερώσει 
τα ηλεκτρομαγνητικά φρένα με τις 
χειρολαβές, η λειτουργία quick focus 
απενεργοποιείται.
Προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η 
απενεργοποιημένη κατάσταση

Angle for quick tilt Γωνία στην οποία ο φορέας οπτικού 
συστήματος κινείται αφού πατηθεί το 
διαμορφωμένο πλήκτρο για τη γρήγορη 
κλίση.
Προεπιλεγμένη ρύθμιση 35°

Η λειτουργία tilt απενεργοποιείται όταν συνδέεται ένα 
ηλεκτρικό BIOM.

9.3.12 Auto Reset 
Όταν ο χρήστης μετακινήσει προς τα επάνω το παραλληλόγραμμο 
στην τελική του θέση μετά την επέμβαση, ενεργοποιεί τη λειτουργία 
auto Reset: 
• Όλα τα μοτέρ (μεγέθυνσης (ζουμ), εστίασης και XY) κινούνται 

στη θέση επαναφοράς τους.
• Ο καταγραφέας τίθεται εκτός λειτουργίας.
• Δεν έχει γίνει επαναφορά του μοτέρ κλίσης.
• Οι τρέχουσες ρυθμίσεις χρήστη φορτώνονται ξανά. 
• Ο φωτισμός απενεργοποιείται. 

Όταν ο χρήστης μετακινήσει και πάλι το μικροσκόπιο PROVEO 8 προς 
τα κάτω εγκάρσια στο χειρουργικό πεδίο, ο φωτισμός ενεργοποιείται 
και το μικροσκόπιο PROVEO 8 τίθεται άμεσα σε λειτουργική 
ετοιμότητα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
	X Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον τεχνικό 

σέρβις της εταιρείας Leica Microsystems.

9.3.13 Αποθήκευση ρυθμίσεων χρήστη

Προστατεύστε τις ρυθμίσεις σας με κωδικό πρόσβασης (βλ. 
κεφάλαιο 9.3.1).

	X Κάνετε κλικ στο κουμπί "Save" στο μενού Main.
	X Επιλέξτε μια διαθέσιμη θέση στον κατάλογο χρηστών, στην 

οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τον χρήστη.

Εάν θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε πρώτα τον κατάλογο 
χρηστών.

	X Καταχωρίστε το επιθυμητό όνομα χρήστη με το πληκτρολόγιο.

	X Κάνετε κλικ στο κουμπί "OK" για να αποθηκεύσετε τον χρήστη 
στην επιθυμητή θέση με το όνομα που έχετε καταχωρίσει.
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10 Μενού
10.1 Menu – "Maintenance"
	X Πατήστε το κουμπί Menu και επιλέξτε "MAINTENANCE" (1).

1

Το μενού Maintenance παρέχει τις εξής οθόνες:
• Lamp History
• Check Switches
• Microscope Settings

10.1.1 Maintenance –> Lamp History
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να προβάλλετε και να μηδενίσετε τις 
ώρες λειτουργίας του κύριου φωτισμού και του φωτισμού κόκκινου 
αντανακλαστικού.

10.1.2 Maintenance –> Check Switches
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να δοκιμάσετε τους διακόπτες στις χει-
ρολαβές, στους ποδοδιακόπτες, στο τηλεχειριστήριο ή στα πλήκτρα.

Επάνω αριστερό πεδίο επιλογής
Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση που 
χρησιμοποιείτε ή τους επιθυμητούς διακόπτες.
	X Μετακινείστε προς τα εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο 

κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών για να επιλέξετε τη 
σύνδεση.

10.1.3 Maintenance –> Microscope Settings
Σε αυτήν την οθόνη μπορείτε να διαμορφώσετε τα προαιρετικά 
εξαρτήματα που χρησιμοποιείτε.
Έτσι διασφαλίζεται η προβολή της σωστής μεγέθυνσης στη σελίδα 
του μενού "Main".

Select Surgeon Tube
Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να καταχωρίσετε το διοπτρικό σύστημα 
παρατήρησης που χρησιμοποιείται από τον χειρουργό.
	X Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα 

εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο.
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Select Eyepiece
Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο των 
προσοφθάλμιων φακών που χρησιμοποιεί ο χειρουργός.
	X Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς 

τα εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο.

Εάν δεν επιλέξετε τίποτε, η μεγέθυνση υπολογίζεται για τον 
βασικό εξοπλισμό: 
διοπτρικό σύστημα παρατήρησης 30°–150° και 
προσοφθάλμιος φακός με μεγέθυνση 10 .

Select Objective
Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να καταχωρίσετε τον αντικειμενικό φακό 
που χρησιμοποιείται από τον χειρουργό..
	X Κάνοντας κλικ στις αιχμές των βελών μετακινείστε προς τα 

εμπρός και προς τα πίσω στον κατάλογο.

10.2 Menu – "How to..."
	X Πατήστε το κουμπί Menu και επιλέξτε "HOW TO" (1).

1

Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε συνοπτικές οδηγίες για τον χειρισμό 
του χειρουργικού μικροσκοπίου.

	X Πατήστε το κουμπί για το επιθυμητό θέμα.
Προβάλλονται οι αναλυτικές πληροφορίες "How to ...".

10.3 Menu – "Service"
	X Πατήστε το κουμπί Menu και επιλέξτε "SERVICE MENU" (1).

1

Αυτή η περιοχή προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Προτού ξεκινήσετε το μενού "Service", τερματίστε τη 
διαδικασία εγγραφής στο σύστημα τεκμηρίωσης. Αν δεν το 
κάνετε, ενδέχεται να χαθούν δεδομένα.
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11 Προαιρετικά εξαρτήματα
Μια ολοκληρωμένη σειρά προαιρετικών εξαρτημάτων παρέχει 
στο χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 τη δυνατότητα να ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασίας. Ο αντιπρόσωπος 
Leica της περιοχής σας θα σάς βοηθήσει ευχαρίστως να επιλέξετε 
τα κατάλληλα προαιρετικά εξαρτήματα.

11.1 Συσκευές και προαιρετικά 
εξαρτήματα που παράγονται από 
την εταιρεία Leica Microsystems 
(Schweiz) AG

11.1.1 Πλευρά παρατηρητή

Φωτογραφία Συσκευές και προαιρετικά 
εξαρτήματα

Δίαυλος Can Oculus SDI

Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης, 
ανακλινόμενο  
5° έως 25° με PD

Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης, 10° 
έως 50° με ΡD

Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης, 30° 
έως 150°,  
T, τύπου II L

Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης, 10° 
έως 50°, τύπου II, UltraLow ™III 

Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης, 
κεκλιμένο, T, τύπου II

Φωτογραφία Συσκευές και προαιρετικά 
εξαρτήματα

Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης, 0° 
έως 180°

DI C800

Προσοφθάλμιος φακός 10×
Προσοφθάλμιος φακός 8,33×
Προσοφθάλμιος φακός 12,5×

ToricEyePiece

Γέφυρα Ophthalmology Bridge

Φίλτρο λέιζερ 532/810 nm για IVC

Φίλτρο λέιζερ 532/810 nm για IVA

11.1.2 Πλευρά ασθενή

Φωτογραφία Συσκευές και προαιρετικά 
εξαρτήματα

Αντικειμενικός φακός  
APO WD175 OCT ready
Αντικειμενικός φακός  
APO WD200 OCT ready
Αντικειμενικός φακός  
APO WD225 OCT ready
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Φωτογραφία Συσκευές και προαιρετικά 
εξαρτήματα

RUV800 WD175
RUV800 WD200

Φωτισμός σχισμοειδούς λυχνίας

Υποδοχέας για προστατευτικό τζάμι

Προστατευτικό τζάμι

Oculus BIOM 5

11.2 Κατάλογος προαιρετικών 
εξαρτημάτων για εξελιγμένες 
διαμορφώσεις

Σύστημα Enfocus OCT

Συστήματα εγγραφής HD
• HDR
• Καταγραφέας Evolution 4K
• IOLcompass

Συστήματα κάμερας
• Σύστημα κάμερας HD C100
• Σύστημα κάμερας HD C300

Οθόνες
• Οθόνη 24" (χωρίς λειτουργία αφής)
• Οθόνη 27" (με λειτουργία αφής)

Ποδοδιακόπτης
• Ασύρματος ποδοδιακόπτης, 14 λειτουργιών
• Ασύρματος ποδοδιακόπτης, 12 λειτουργιών

Η εταιρεία Leica δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση μη 
εγκεκριμένων προϊόντων τρίτων κατασκευαστών.

11.3 Καλύμματα
Προμη-
θευτής

Κωδικός 
προϊόντος

Κύριος 
μπροστά

Πίσω 
βοηθός

Βοηθός 
αριστερά

Βοηθός 
δεξιά

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Pharma 
Sept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Συνιστάται η χρήση του προστατευτικού τζαμιού 10446058.
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12 Μέριμνα και συντήρηση
12.1 Οδηγίες συντήρησης
• Τοποθετήστε ένα κάλυμμα σκόνης επάνω από τη συσκευή ενώ  

τα φρένα είναι ενεργοποιημένα.
• Φυλάσσετε τα προαιρετικά εξαρτήματα σε χώρο χωρίς σκόνη 

όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
• Απομακρύνετε τη σκόνη με φυσητήρα και μαλακό πινέλο.
• Καθαρίζετε τους αντικειμενικούς και τους προσοφθάλμιους 

φακούς με πανιά καθαρισμού οπτικών εξαρτημάτων και καθαρό 
οινόπνευμα.

• Προστατέψτε το χειρουργικό μικροσκόπιο από την υγρασία,  
τους ατμούς, τα οξέα καθώς και από διαβρωτικές ουσίες. Μην 
αποθηκεύετε χημικές ουσίες κοντά στο όργανο.

• Προστατεύετε το χειρουργικό μικροσκόπιο από αδόκιμη μεταχεί-
ριση. Εγκαθιστάτε άλλες υποδοχές συσκευής ή ξεβιδώνετε τα 
οπτικά συστήματα και τα μηχανικά εξαρτήματα μόνον όπως ανα-
φέρεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

• Προστατεύετε το χειρουργικό μικροσκόπιο από λάδι ή γράσο. 
Μην λιπαίνετε ποτέ με λάδι ή γράσο τις επιφάνειες των οδηγών ή 
άλλα μηχανικά εξαρτήματα.

• Αφαιρείτε τους αδρούς ρύπους με βρεγμένο πανί μίας χρήσης.
• Για να απολυμάνετε το χειρουργικό μικροσκόπιο, χρησιμοποιήστε 

προϊόντα από την ομάδα απολυμαντικών επιφανείας με βάση τα 
παρακάτω δραστικά συστατικά:
• αλδεΰδες, 
• αλκοόλες, 
• τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου. 

Λόγω πιθανής ζημιάς των υλικών, μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
προϊόντα που περιέχουν
• ενώσεις που απελευθερώνουν αλογόνα, 
• ισχυρά οργανικά οξέα, 
• ενώσεις που απελευθερώνουν οξυγόνο.
	X Τηρείτε τις οδηγίες του προμηθευτή του απολυμαντικού.

Συνιστάται η σύναψη μιας σύμβασης σέρβις με το τμήμα 
σέρβις της Leica.

12.2 Καθαρισμός της οθόνης αφής
	X Απενεργοποιείτε το PROVEO 8 και αποσυνδέετε το από την 

ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό της οθόνης 
αφής. 
	X Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να 

καθαρίσετε την οθόνη αφής.
	X Μην επαλείφετε το απορρυπαντικό απευθείας στην οθόνη αφής, 

αλλά στο πανί καθαρισμού.
	X Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό τζαμιών/γυαλιών ή πλαστικών 

για να καθαρίσετε την οθόνη αφής. 

	X Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη αφής κατά τον καθαρισμό της.

Συνιστάται η σύναψη μιας σύμβασης σέρβις με το τμήμα 
σέρβις της Leica.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρόκληση ζημιών στην οθόνη αφής!
	X Χειρίζεστε την οθόνη αφής μόνο με τα δάκτυλα. 

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, κοφτερά ή αιχμηρά 
ξύλινα, μεταλλικά ή πλαστικά αντικείμενα.
	X Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός της 

οθόνης αφής με μέσα που περιέχουν λειαντικές ουσίες. 
Αυτές οι ουσίες μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια και 
να τη θαμπώσουν.

12.3 Συντήρηση
Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 δεν χρειάζεται γενικά 
συντήρηση. Για να διασφαλίσετε ότι αυτό θα λειτουργεί πάντοτε με 
ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο συνιστάται να επικοινωνείτε 
προληπτικά με την αρμόδια υπηρεσία σέρβις.
Μπορείτε να ζητήσετε τη διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων ή,  
κατά περίπτωση, να συνάψετε μια σύμβαση συντήρησης με τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία.

• Συνιστάται η σύναψη μιας σύμβασης σέρβις με το τμήμα 
σέρβις της Leica.

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά για 
το σέρβις.

• Έπειτα από 18 μήνες ενημερώνεστε κατά την 
ενεργοποίηση σχετικά με τη συνιστώμενη επιθεώρηση.

	X Πατήστε το κουμπί "CONFIRM".
Το παράθυρο διαλόγου κλείνει.
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12.4 Αντικατάσταση ασφαλειών
12.4.1 Τηλεσκοπική βάση CT42
Απαιτούμενος τύπος ασφάλειας: T6.3 AH 250 V

	X Ξεβιδώστε την ασφαλειολαβή (2) από τον ελεγκτή ικριώματος.

� �

	X Αφαιρέστε την ασφάλεια (1) από την υποδοχή της και 
αντικαταστήστε την. 

12.5 Υποδείξεις για την 
επανεπεξεργασία 
επαναποστειρούμενων  
προϊόντων

12.5.1 Γενικά

Προϊόντα

Επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα που διατίθενται από την εταιρεία 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, όπως περιστροφικά κουμπιά, 
προστατευτικά τζάμια αντικειμενικών φακών και καλύμματα.

Περιορισμός της επανεπεξεργασίας:

Για τις ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που 
πάσχουν από σύνδρομο Creutzfeldt Jacob (CJD) ή υπάρχει υποψία ότι 
πάσχουν από CJD ή διαφοροποιημένο CJD, πρέπει να πληρούνται οι 
υποχρεωτικές απαιτήσεις. Κατά κανόνα, θα πρέπει να 
καταστρέφονται στην πυρά επαναποστειρώσιμα προϊόντα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την ομάδα ασθενών.

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και προστασία της υγείας

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην επαγγελματική ασφάλεια 
και στην προστασία της υγείας των ατόμων που επεξεργάζονται τα 
μολυσμένα προϊόντα. Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί 
νοσοκομειακής υγιεινής και πρόληψης των λοιμώξεων κατά την 
παρασκευή, τον καθαρισμό και την απολύμανση των προϊόντων.

Περιορισμοί επανεπεξεργασίας

Η συχνή επανεπεξεργασία επηρεάζει ελάχιστα τα προϊόντα αυτά. Το 
τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος καθορίζεται συνήθως από 
τη φθορά και τις ζημίες κατά τη χρήση.

12.5.2 Οδηγίες

Χώρος εργασίας
	X Καθαρίζετε τους επιφανειακούς ρύπους με πανί/χαρτί μίας 

χρήσης. 

Αποθήκευση και μεταφορά
• Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.
• Συνιστάται να διεξάγετε επανεπεξεργασία ενός προϊόντος 

αμέσως μετά τη χρήση του.

Προετοιμασία καθαρισμού
	X Αφαιρέστε το προϊόν από το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8.

Καθαρισμός: με το χέρι
• Εξοπλισμός: νερό, απορρυπαντικό, οινόπνευμα, πανί μικροϊνών

Διαδικασία
	X  Ξεπλένετε τους επιφανειακούς ρύπους από το προϊόν (θερμ. 

< 40 °C). Χρησιμοποιήστε κάποιο μέσο έκπλυσης, ανάλογα με το 
βαθμό της ρύπανσης.
	X Για τον καθαρισμό του οπτικού συστήματος στην περίπτωση 

έντονων ρύπων όπως δαχτυλιές, ίχνη λίπους κτλ., 
χρησιμοποιήστε και οινόπνευμα.
	X Στεγνώστε το προϊόν, εκτός από τα οπτικά εξαρτήματα, με πανί 

μίας χρήσης / χαρτοπετσέτα. Στεγνώστε τις οπτικές επιφάνειες 
με πανί μικροϊνών.

Καθαρισμός: αυτόματος
• Εξοπλισμός: συσκευή καθαρισμού/απολύμανσης

Δεν συνιστάται να καθαρίζετε προϊόντα με οπτικά στοιχεία σε 
συσκευή καθαρισμού/απολύμανσης. Επιπλέον, τα οπτικά στοιχεία 
δεν πρέπει να καθαρίζονται σε λουτρά υπερήχων για την αποφυγή 
ζημιών.

Απολύμανση

Το αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης "Mikrozid, Liquid" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Λάβετε υπόψη ότι μετά την απολύμανση, οι οπτικές επιφάνειες 
πρέπει να ξεπλυθούν σχολαστικά με πόσιμο νερό και στη συνέχεια 
με φρέσκο απιονισμένο νερό. Τα προϊόντα πρέπει να στεγνώσουν 
εντελώς πριν από την επόμενη αποστείρωση.

Συντήρηση

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Έλεγχος και δοκιμή λειτουργίας

Ελέγξτε τη λειτουργία των περιστροφικών κουμπιών και των 
χειρολαβών.



PROVEO 8 / Κωδ. 10 733 910 / Έκδοση 03 65

Μέριμνα και συντήρηση

Συσκευασία

Μεμονωμένη: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τυποποιημένη σακούλα 
από πολυαιθυλένιο για την αποστείρωση. Ο σάκος πρέπει να είναι 
αρκετά μεγάλος για το προϊόν, ώστε να μην είναι τεντωμένος όταν 
είναι κλειστός.

Αποστείρωση

Βλ. πίνακα αποστείρωσης στο κεφάλαιο 12.5.3.

Αποθήκευση

Δεν υφίστανται ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Δεν υπάρχουν

Επικοινωνία με τον κατασκευαστή

Διεύθυνση του τοπικού αντιπροσώπου
Η Leica Microsystems (Schweiz) AG πιστοποιεί ότι οι προαναφερόμε-
νες οδηγίες για την προετοιμασία ενός προϊόντος είναι κατάλληλες για 
την επαναχρησιμοποίησή του. Το άτομο που διεξάγει την επεξεργασία 
είναι υπεύθυνο για την επανεπεξεργασία με τον εξοπλισμό, τα υλικά 
και το προσωπικό και για τη διασφάλιση των επιθυμητών αποτελεσμά-
των στην εγκατάσταση επανεπεξεργασίας. Γενικά, αυτό απαιτεί επα-
ληθεύσεις και τακτικό έλεγχο της διαδικασίας. Κάθε απόκλιση από τις 
παρεχόμενες οδηγίες θα πρέπει επίσης να εξετάζεται προσεκτικά από 
το άτομο που διεξάγει την επεξεργασία προκειμένου να διαπιστωθούν 
η αποτελεσματικότητα και πιθανές αρνητικές συνέπειες.
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12.5.3 Πίνακας αποστείρωσης 
Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων αποστειρώσιμων εξαρτημάτων των χειρουργικών μικροσκοπίων της 
εταιρείας Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Επιτρεπτή διαδικασία αποστείρωσης Προϊόντα

Κωδικός 
προϊόντος

Ονομασία Αυτόκαυστο 
ατμού 134 °C,  
t > 10 ελάχ.

Αιθυλενο-
ξείδιο  

μέγ. 60 °C

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

M525 M530 M720

10180591 Λαβή τοποθέτησης  –  – –   – – –

10428328 Περιστροφικό κουμπί, 
διοπτρικό σύστημα 
παρατήρησης T

 – – –  –    

10384656 Περιστροφικό κουμπί, διαφανές  –  –   – – – –

10443792 Προέκταση μοχλού  – – – –   – – –

10446058 Προστατευτικό τζάμι, 
πολυεστιακός φακός

–   – – – –   –

10448439 Προστατευτικό τζάμι   – – – –  – – 

10448440 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο  – –  – – – – – –

10448431 Προστατευτικό τζάμι 
αντικειμενικού φακού

    – – – – – –

10448296 Προστατευτικό τζάμι 
αντικειμενικού φακού,  
ανταλλακτικό  
(συσκευασία 10 τεμαχίων)

  – – – –  – – 

10448280 Προστατευτικό τζάμι 
αντικειμενικού φακού,  
πλήρες, αποστειρώσιμο

  – – – –  – – 

10448581 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο για 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Κάλυμμα, αποστειρώσιμο  –   – –  – – –

10429792 Κάλυμμα για σχισμοειδή λυχνία  –  – – –  – – –

1)    Αυτή η ιατρική συσκευή εμπίπτει στις πιστοποιημένες αξιώσεις αποστείρωσης της STERRAD®100S / STERRAD® 100NX™ / STERRAD®50 / 
STERRAD®200 Systems. Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του δικού σας συστήματος STERRAD® πριν από την 
αποστείρωση συσκευών σε συστήματα STERRAD® Systems.
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13 Απόρριψη
Για την απόρριψη των προϊόντων πρέπει να εφαρμόζεται η εκάστοτε 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με τη συμμετοχή σχετικών εταιρειών 
απόρριψης. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να ανακυκλώνεται.
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14 Τι πρέπει να κάνετε όταν ...;
Εάν η συσκευή σας παρουσιάσει βλάβη που δεν περιγράφεται 
εδώ, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της Leica.

14.1 Δυσλειτουργίες

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση

Το είδωλο δεν παραμένει ευκρινές. Οι προσοφθάλμιοι φακοί δεν εδράζουν 
σωστά.

	X Βιδώστε καλά τους προσοφθάλμιους φακούς.

Οι διοπτρίες δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. 	X Ρυθμίστε επακριβώς τις διοπτρίες, σύμφωνα με τις 
οδηγίες (βλ. κεφάλαιο 7.4.1).

Αδυναμία ηλεκτρικής ρύθμισης της 
μεγέθυνσης.

Βλάβη του μοτέρ ρύθμισης της 
μεγέθυνσης.

	X Πατήστε το περιστροφικό κουμπί μεγέθυνσης.
	X Ρυθμίστε τη μεγέθυνση περιστρέφοντας  

(βλ. κεφάλαιο 8.4.5).

Το παραλληλόγραμμο δεν μπορεί να 
μετακινηθεί.

Το παραλληλόγραμμο είναι ασφαλισμένο 
στη θέση του.

	X Απασφαλίστε τον μηχανισμό ασφάλισης  
(βλ. κεφάλαιο 7.7.3).

Το PROVEO 8 δεν έχει εξισορροπηθεί 
σωστά.

Άλλαξε η θέση των εξαρτημάτων μετά 
την εξισορρόπηση.

	X Εξισορροπήστε το μικροσκόπιο PROVEO 8  
(βλ. κεφάλαιο 7.7.1).

Η εικόνα διαμέσου του μικροσκοπίου 
εμφανίζεται σκοτεινή στα άκρα της και το 
πεδίο φωτισμού βρίσκεται εκτός οπτικού 
πεδίου.

Τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν έχουν 
εγκατασταθεί σωστά.

	X Τοποθετήστε επακριβώς τα προαιρετικά εξαρτήματα στις 
υποδοχές (βλ. κεφάλαιο 7.2).

Οι λειτουργίες δεν μπορούν να 
ενεργοποιηθούν με τον ποδοδιακόπτη.

Έχει καταχωριστεί εσφαλμένη 
αντιστοίχιση στη μονάδα ελέγχου.

	X Αλλάξτε την αντιστοίχιση με τη μονάδα ελέγχου.

14.1.1 Επιδαπέδια βάση F42

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση

Η βάση του PROVEO 8 μετακινείται. Δεν είναι ενεργοποιημένα τα ποδόφρενα. 	X Ασφαλίστε τα ποδόφρενα στη θέση τους  
(βλ. κεφάλαιο 7.1)

14.1.2 Τηλεσκοπική βάση CT42

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση

Η βάση Leica CT42 δεν μπορεί να 
μετακινηθεί προς τα επάνω ή προς τα 
κάτω.

Η βάση Leica CT42 προστατεύεται από 
θερμικό διακόπτη που την απενεργοποιεί 
σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

	X Περιμένετε περίπου 30–45 λεπτά μέχρι να κρυώσει το 
μοτέρ του τηλεσκοπικού μηχανισμού.

Κακή σύνδεση βύσματος. 	X Ελέγξτε τον ακροδέκτη σύσφιξης.

14.2 Δυσλειτουργίες των προαιρετικών εξαρτημάτων τεκμηρίωσης

Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση

Οι εικόνες βίντεο δεν είναι εστιασμένες. Το μικροσκόπιο ή η εστίαση ακριβείας δεν έχουν 
εστιαστεί επακριβώς.

	X Εστιάστε με ακρίβεια και τοποθετήστε 
ενδεχομένως σταυρόνημα.
	X Διεξάγετε διόρθωση διοπτριών όπως 

ακριβώς περιγράφεται στις οδηγίες.
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14.3 Μηνύματα σφάλματος στη μονάδα ελέγχου 
Όταν η μονάδα ελέγχου ανιχνεύσει κάποιο σφάλμα, ανάβει το κίτρινο κουμπί "Check".
	X Πατήστε το κουμπί "Check".

Προβάλλεται ο κατάλογος με τα μηνύματα σφάλματος.
	X Για να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα, επιλέξτε το και πατήστε το κουμπί "Confirm".

Όταν δεν υπάρχει κανένα μήνυμα σφάλματος σε εκκρεμότητα, εξαφανίζεται το κίτρινο κουμπί "Check".

Κωδικός 
σφάλματος

Πηγή Προβάλλεται 
για τον χρήστη

Σημασία Πιθανή αιτία του σφάλματος

0112h Οπτικό σύστημα 
PROVEO 8

ναι Υπερθέρμανση κύριας φωτοδιόδου • Υπερβολικά ζεστή κύρια φωτοδίοδος. 
• Δεν παρέχεται καθόλου αέρας. 
• Ο φορέας οπτικού συστήματος ενδέχεται να είναι 

καλυμμένος.

0116h Οπτικό σύστημα 
PROVEO 8

ναι Υπερθέρμανση φωτοδιόδου 
RedReflex

• Υπερβολικά ζεστή φωτοδίοδος RedReflex. 
• Δεν παρέχεται καθόλου αέρας. 
• Ο φορέας οπτικού συστήματος ενδέχεται να είναι 

καλυμμένος.

0402h Προσαρμογέας 
σχισμοειδούς 
λυχνίας

ναι Ελαττωματική λυχνία Ελαττωματική λυχνία

FE01h MDC ναι Δεν βρέθηκε φορέας οπτικού 
συστήματος

• Χαλαρή σύνδεση CAN.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.

FE02h MDC ναι Δεν βρέθηκε ελεγκτής XY • Χαλαρή σύνδεση CAN.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.

FE03h MDC ναι Δεν βρέθηκε ελεγκτής F42 • Χαλαρή σύνδεση CAN.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.

FE04h MDC ναι Δεν βρέθηκε προσαρμογέας 
σχισμοειδούς λυχνίας

• Χαλαρή σύνδεση CAN.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.
• Δεν έχει εγκατασταθεί προσαρμογέας σχισμοειδούς 

λυχνίας (δεν έχει διαμορφωθεί σωστά ο κατάλογος 
συσκευών).

FE06h MDC ναι Δεν βρέθηκε DIC800 • Χαλαρή σύνδεση CAN.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.
• Δεν έχει εγκατασταθεί DIC800 (δεν έχει διαμορφωθεί 

σωστά ο κατάλογος συσκευών)

FE07h MDC ναι Δεν βρέθηκε HDR • Χαλαρή σύνδεση RS232.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.
• Δεν έχει εγκατασταθεί IVR850 (δεν έχει διαμορφωθεί 

σωστά ο κατάλογος συσκευών).
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Κωδικός 
σφάλματος

Πηγή Προβάλλεται 
για τον χρήστη

Σημασία Πιθανή αιτία του σφάλματος

FE08h MDC ναι Δεν βρέθηκε εξωτερικός 
μετατροπέας (SDI)

• Χαλαρή σύνδεση CAN.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.
• Δεν έχει εγκατασταθεί μονάδα SDI (δεν έχει 

διαμορφωθεί σωστά ο κατάλογος συσκευών).

FE09h MDC ναι Δεν βρέθηκε μονάδα ελέγχου 
κάμερας

• Χαλαρή σύνδεση RS232.
• Ελαττωματικό καλώδιο.
• Ελαττωματικός ελεγκτής.
• Δεν βρέθηκε μονάδα CCU (δεν έχει διαμορφωθεί 

σωστά ο κατάλογος συσκευών).



PROVEO 8 / Κωδ. 10 733 910 / Έκδοση 03 71

Τεχνικά χαρακτηριστικά

15 Τεχνικά χαρακτηριστικά
15.1 PROVEO 8
15.1.1 Χαρακτηριστικά του μικροσκοπίου

Μεγέθυνση Ζουμ 6:1, μηχανοκίνητο

Αντικειμενικός 
φακός/απόσταση 
εργασίας

OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Απόσταση εργασίας 
f: Εστιακή απόσταση

Προσοφθάλμιοι 
φακοί

Ευρυγώνιοι προσοφθάλμιοι φακοί για 
διοπτροφόρους χρήστες, 
διόρθωση διοπτριών 8,3×, 10× και 12,5× 
Ρυθμίσεις ±5 διοπτριών, 
με ρυθμιζόμενο δακτύλιο εφαρμογής ματιών

Φωτισμός Κύριος φωτισμός:
Ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού φωτοδιόδων 
για έντονο, ομοιόμορφο φωτισμό του οπτικού 
πεδίου.
Συνεχώς ρυθμιζόμενη φωτεινότητα με 
θερμοκρασία χρώματος τύπου αλογόνου.

Ομοαξονικός φωτισμός:
Μονάδα φωτισμού για τη δημιουργία σαφούς και 
σταθερού κόκκινου αντανακλαστικού, τον 
περιορισμό του σκεδαζόμενου φωτός από τον 
σκληρό χιτώνα και την αύξηση της αντίθεσης της 
εικόνας.
Ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού φωτοδιόδων 
για έντονο, ομοιόμορφο φωτισμό του οπτικού 
πεδίου.
Συνεχώς ρυθμιζόμενη φωτεινότητα με 
θερμοκρασία χρώματος τύπου αλογόνου.

Ρυθμιζόμενη ίριδα Η διάμετρος του ομοαξονικού φωτισμού μπορεί να 
ρυθμίζεται από 4 mm έως 23 mm WD.

Εστίαση ακριβείας Διατίθεται για τον βοηθό και την ενσωματωμένη 
κάμερα στη διεπαφή σύνδεσης C

Αισθητήρας 
υπεριώδους 
ακτινοβολίας

Για τηλεχειρισμό του καταγραφέα HDR

15.1.2 Οπτικά χαρακτηριστικά

Διοπτρικό σύστημα παρατήρησης με UltraLow™ II

Προσοφθάλμιος 
φακός

Αντικειμενικός φακός 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Συνολική μεγέθυνση Οπτικό πεδίο (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

Προσοφθάλμιος 
φακός

Αντικειμενικός φακός 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Συνολική μεγέθυνση Οπτικό πεδίο (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

Προσοφθάλμιος 
φακός

Αντικειμενικός φακός 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Συνολική μεγέθυνση Οπτικό πεδίο (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

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ανοχή ±5%.
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15.1.3 Φορέας μικροσκοπίου

Περιστροφή οπτικού 
συστήματος

380°

Εύρος κλίσης –15° / +105°

Ταχύτητα XY Ταχύτητα XY σε συνάρτηση με τη μεγέθυνση

Ένδειξη Φωτοδίοδος για την κατάσταση εγγραφής βίντεο

Αισθητήρας 
υπεριώδους 
ακτινοβολίας

για τηλεχειρισμό του καταγραφέα HDR

Εύρος XY 62 × 62 mm

Εύρος εστίασης 75 mm

Μέγεθος εικόνας κάμερας σε συνάρτηση με το οπτικό πεδίο

• Κάμερα για 
ορατό φως

Μέγεθος εικόνας κάμερας

Οπτικό πεδίο

Οπτικό πεδίο

15.2 Επιδαπέδια βάση F42
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση παροχής 
ρεύματος

600 VA
100–240 V~ 50-60 Hz

Κατηγορία 
προστασίας

Κατηγορία 1

Τύπος Επιδαπέδια βάση με 4 ηλεκτρομαγνητικά φρένα.

Πέλμα Πέλμα 760 x 760 mm με τέσσερις τροχούς με 
δυνατότητα περιστροφής 360° διαμέτρου 150 mm 
έκαστος, ένα φρένο ακινητοποίησης

Εξισορρόπηση Ρυθμιζόμενη αερόσουστα μέσω του κουμπιού 
εξισορρόπησης

Επιδαπέδια βάση, 
μονάδα ελέγχου

Ηλεκτρονικός έλεγχος τελευταίας τεχνολογίας για 
τη συνεχή παρακολούθηση όλων των μηχανικών 
λειτουργιών και της έντασης φωτισμού.  
Επιλογή μενού βάσει μοναδικού λογισμικού για 
διαμόρφωση χρήστη, με ενσωματωμένη 
ηλεκτρονική αυτοδιάγνωση και υποστήριξη χρήστη

Βάση μονάδας 
ελέγχου

Ανοικτή αρχιτεκτονική για μελλοντικά 
αναπτυσσόμενο λογισμικό

Στοιχεία ελέγχου Ασύρματος ποδοδιακόπτης 14/12 λειτουργιών και 
περιστροφικές χειρολαβές

Ενσωματωμένη 
τεκμηρίωση

Σχεδιασμένη για την ενσωμάτωση συστήματος 
βιντεοκάμερας και ψηφιακού συστήματος λήψης.  
Ανοικτή αρχιτεκτονική

Συνδέσεις Πολυάριθμες δυνατότητες σύνδεσης για βίντεο και 
μεταφορά δεδομένων ελέγχου. Ακροδέκτες 
εσωτερικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας 12 VDC, 
19 VDC, 24 VDC και AC

Φορέας οθόνης Εύκαμπτος βραχίονας μήκους 860 mm με 4 άξονες 
περιστροφής και κλίσης για τη στερέωση 
προαιρετικής οθόνης βίντεο. 
Μέγ. βάρος οθόνης: 15,5 kg

Υλικά Χρήση συμβατών κατά RoHS υλικών

Σύστημα 
επιφανειακής 
επίστρωσης

Το μικροσκόπιο φέρει επίστρωση με βαφή που είναι 
σχεδιασμένη να δρα αντιμικροβιακά στις 
επιφάνειες.

Μέγιστο ύψος Σε θέση στάθμευσης: 1950 mm

Μήκος εργασίας Μέγ. 1925 mm

Πρόσθετο φορτίο Μέγ. 8,0 kg για τη διεπαφή δακτυλίου 
χελιδονοουράς του μικροσκοπίου

Μέγιστο βάρος Περίπου 345 kg χωρίς φορτίο

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

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση παροχής 
ρεύματος

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

Κατηγορία 
προστασίας

Κατηγορία 1

Στερέωση οροφής Μέγ. απόσταση από τη σκυρόδετη οροφή έως την 
ενδιάμεση οροφή: 1500 mm
Στερέωση σε οροφή τύπου σκυρόδετου κελύφους:
κύκλος οπής 440 mm
4 x M12 HSLB M12/15

Βάρος Περιστροφικός βραχίονας 70 kg
Βραχίονας οθόνης 15,5 kg
Βάση στήριξης οροφής 60 kg
Τηλεσκοπικός μηχανισμός 50 kg

Συνολικό βάρος Περίπου 200 kg
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Φρένα Περιστροφικός βραχίονας:
Τέσσερα ηλεκτρομαγνητικά φρένα που λειτουργούν 
με την περιστροφή των χειρολαβών, ένας μοχλός 
ακινητοποίησης για την κατακόρυφη κίνηση

Πρόσθετο φορτίο Περιστροφικός βραχίονας: Μέγ. 8,0 kg για το 
μικροσκόπιο/τη διεπαφή δακτυλίου χελιδονοουράς

Εύρος Προέκταση: 1492 mm
Προέκταση περιστροφικού βραχίονα: 1492 mm

Εύρος μετακίνησης Τηλεσκοπική μονάδα: 500 mm
Περιστροφικός βραχίονας: +390 mm / -350 mm

Εξισορρόπηση Ρυθμιζόμενη αερόσουστα μέσω του κουμπιού 
εξισορρόπησης

Εύρος περιστροφής Άξονας 1 (βάση οροφής): ±110°
Άξονας 2 (στο μέσο): ±150°
Άξονας 3 (επάνω από τη μονάδα XY): ±190°

Κύκλος λειτουργίας 
(διακοπτόμενη 
λειτουργία)

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

Κύκλος λειτουργίας 
(βραχυπρόθεσμη 
λειτουργίας)

120 V  AC: 1,2 min
230 V AC: 2 min

15.4 Ελεγκτής ικριώματος CT42
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση παροχής 
ρεύματος

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

Κατηγορία 
προστασίας

Κατηγορία 1

Ο ελεγκτής ικριώματος PROVEO 8 φέρει δύο εσωτερικές ασφάλειες 
T6.3 AH. Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να ασφαλίζεται με 
ασφάλεια άνω των 6,3 A στον αγωγό γραμμής. Ο ουδέτερος αγωγός 
της κτιριακής εγκατάστασης δεν πρέπει να φέρει ασφάλεια.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποσύνδεση της συσκευής από το 
ηλεκτρικό δίκτυο, καταργήστε την ασφάλεια της κτιριακής 
εγκατάστασης.
Λαμβάνετε επίσης υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης.

Διαστάσεις 660 mm x 330 mm x 480 mm 

Βάρος μέγ. 52 kg (συμπεριλαμβανομένου του 
προαιρετικού εξαρτήματος τεκμηρίωσης)

Επίτοιχη στερέωση Τοίχος από τούβλα
Μεταλλικό μπουζόνι 406 mm (γυψοσανίδα)
Μεταλλικό μπουζόνι 625 mm (γυψοσανίδα)

Επιτραπέζια βάση παρέχεται η δυνατότητα

15.5 Περιβαλλοντικές συνθήκες
Κατά τη χρήση +10 °C έως +30 °C 

+50 °F έως +86 °F 
Σχετική υγρασία 30 % έως 95 % 
800 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

Αποθήκευση -30 °C έως +70 °C 
–22 °F έως +158 °F 
Σχετική υγρασία 10 % έως 100 % 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

Μεταφορά -30 °C έως +70 °C 
–22 °F έως +158 °F 
σχετική υγρασία 10 % έως 100 % 
500 mbar έως 1060 mbar ατμοσφαιρική πίεση

15.6 Πρότυπα που ικανοποιούνται
Συμμόρφωση CE
• Οδηγία 93/42/EOK περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπ. 

τροποποιήσεων.
•  Ταξινόμηση: Κατηγορία, σύμφωνα με το παράρτημα IX, κανόνας 

1 και κανόνας 12 της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
•  Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές, μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για 

την ασφάλεια IEC 60601-1, EN 60601-1, UL 60601-1,  
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

•  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  
IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2.

• Άλλα εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα: IEC 62366, 
EN 15004-2, EN 10936-2, EN 62471, EN 980.

• Το Medical Division της Leica Microsystems (Schweiz) AG κατέχει 
το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης κατά το διεθνές 
πρότυπο ISO 13485 που αφορά στη διαχείριση και τη διασφάλιση 
ποιότητας.

15.7 Περιορισμοί χρήσης (μόνο για 
F42)

Το PROVEO 8 επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστούς 
χώρους και πρέπει να τοποθετείται σε στερεό δάπεδο.
Το μικροσκόπιο PROVEO 8 δεν ενδείκνυται για τη διέλευση από 
κατώφλια ύψους άνω των 20 mm.
Για να μετακινήσετε το χειρουργικό μικροσκόπιο επάνω από 
κατώφλια 20 mm μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σφήνα (1) που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 
	X Χαλαρώστε τις βίδες (2) στη μία πλευρά του μεντεσέ για να 

αφαιρέσετε τη σφήνα (1).
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	X Τοποθετήστε τη σφήνα (1) μπροστά από το εμπόδιο.
	X Μετακινείτε το χειρουργικό μικροσκόπιο επάνω από το κατώφλι 

στη θέση μεταφοράς, ωθώντας το από τη χειρολαβή.
Χωρίς βοηθητικά μέσα, το PROVEO 8 μπορεί να κινηθεί μόνο πάνω 
από εμπόδια μέγ. ύψους 5 mm.
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15.8 Σχέδια με διαστάσεις
15.8.1 Επιδαπέδια βάση F42
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μέγ. 1231



76 PROVEO 8 / Κωδ. 10 733 910 / Έκδοση 03

Τεχνικά χαρακτηριστικά

μέγ. 150°

μέγ. 190°

μέγ. 180°

χωρίς τερματικό 

  αναστολέα

μέγ. 190°
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15.8.2 Τηλεσκοπική βάση CT42
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* μεταβλητή, ανάλογα με το ύψος OR
** ανοδική/καθοδική κίνηση του παραλληλογράμμου, χωρίς Tilt-Focus
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16 Δήλωση κατασκευαστή για την Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα (ΗΜΣ)

Τα χαρακτηριστά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους και νοσοκομεία 
(κατηγορία Α CISPR 11). Όταν χρησιμοποιείται σε αστικό περιβάλλον (για το οποίο απαιτείται συνήθως η κατηγορία Β CISPR 11), αυτός 
ο εξοπλισμός ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή προστασία για υπηρεσίες επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων. Ο χρήστης ενδέχεται να 
χρειαστεί να λάβει μέτρα περιορισμού, όπως μετεγκατάσταση ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.

Το παρόν έγγραφο "Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή" στηρίζεται στο πρότυπο EN 60601-1-2.

16.1 Πίνακας 1 του προτύπου EN 60601-1-2

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Τα χειρουργικά μικροσκόπια PROVEO 8 προορίζονται για χρήση στα περιβάλλοντα που καθορίζονται παρακάτω.  
Ο πελάτης ή ο χρήστης του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Οδηγίες για το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11 Ομάδα 1 Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 χρησιμοποιεί 
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων αποκλειστικά για την εσωτερική 
του λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων 
είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν 
παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

αγόμενες εκπομπές κατά CISPR 11 Κατηγορία A Το PROVEO 8 ενδείκνυται για χρήση σε εγκαταστάσεις εκτός 
οικιακής χρήσης και εγκαταστάσεις που συνδέονται 
απευθείας σε δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, από 
το οποίο τροφοδοτούνται και κτίρια χρησιμοποιούμενα ως 
κατοικίες.

Εκπομπές αρμονικών κατά IEC 61000-3-2 Κατηγορία A

Εκπομπές διακυμάνσεων τάσης/τρεμοσβήματος κατά IEC 61000-3-3 Συμμορφώνεται
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16.2 Πίνακας 2 του προτύπου EN 60601-1-2
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Τα χειρουργικά μικροσκόπια PROVEO 8 προορίζονται για χρήση στα περιβάλλοντα που καθορίζονται παρακάτω.  
Ο πελάτης ή ο χρήστης του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα.
Όταν το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 εκτίθεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαταραχές, μπορεί να προσέξετε κάτι από τα παρακάτω:
• τρεμούλιασμα/θόρυβος στην οθόνη HD
• διακοπές στην οθόνη HD
Καμία από τα παρακάτω επιδράσεις δεν έχει επίπτωση στην ουσιώδη απόδοση ή στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα του χειρουργικού 
μικροσκοπίου PROVEO 8. Δεν αναμένεται κάποιος απαράδεκτος κίνδυνος για τον χρήστη, τον ασθενή ή το περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου IEC 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Οδηγίες για το ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον

Εκφορτίσεις στατικού 
ηλεκτρισμού (ESD) κατά 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV εκφόρτιση επαφής 
 
± 15 kV ατμοσφαιρική 
εκφόρτιση 

± 8 kV εκφόρτιση επαφής 
 
± 15 kV ατμοσφαιρική 
εκφόρτιση 

Τα δάπεδα πρέπει να είναι από ξύλο, σκυρόδεμα 
ή κεραμικά πλακίδια. Εάν το δάπεδο καλύπτεται 
με συνθετικό υλικό, η σχετική ατμοσφαιρική 
υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 %. 

Ηλεκτρική ατρωσία έναντι 
σύντομων μεταβατικών 
ρευμάτων/ριπής κατά το 
πρότυπο IEC 61000-4-4 

± 2 kV για γραμμές ηλεκτρικής 
παροχής 
 
± 1 kV για γραμμές εισόδου και 
εξόδου

± 2 kV για γραμμές ηλεκτρικής 
παροχής 
 
± 1 kV για γραμμές εισόδου και 
εξόδου

Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέπει να είναι 
εκείνη ενός συνήθους εμπορικού ή 
νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Υπερτάσεις (Surges) κατά 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV διαφορική λειτουργία  
 
± 2 kV κανονική λειτουργία

± 1 kV διαφορική λειτουργία  
 
± 2 kV κανονική λειτουργία

Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέπει να 
είναι εκείνη ενός συνήθους εμπορικού ή 
νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Πτώσεις τάσης, 
βραχυπρόθεσμες διακοπές 
και διακυμάνσεις τάσης της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % πτώση UT) 
για ½ κύκλο 
 
40 % UT (60 % πτώση UT)  
για 5 κύκλους  
 
70 % UT (30 % πτώση UT)  
για 25 κύκλους  
 
<5 % UT (>95 % πτώση UT)  
για 5 δευτερόλεπτα 

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

40 % UT  5/6 κύκλοι 

0 % UT  0,5/0,5 κύκλοι 

0 % UT  1/1 κύκλοι 

0 % UT  250/300 κύκλοι

Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου πρέπει να 
είναι εκείνη ενός συνήθους εμπορικού ή 
νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
Όταν συμβαίνουν σύντομες διακοπές 5 % UT για 
5 δευτερόλεπτα, το χειρουργικό μικροσκόπιο 
PROVEO 8 θα σταματήσει τη λειτουργία του και 
θα επανεκκινηθεί αυτόματα. Μπορεί να 
επανέλθει στην κατάσταση όπου βρισκόταν 
προηγουμένως με την παρέμβαση του χρήστη.
Σε περίπτωση που ο χρήστης του χειρουργικού 
μικροσκοπίου PROVEO 8 απαιτεί την 
απρόσκοπτη λειτουργία του, ακόμα στην 
περίπτωση διακοπών ρεύματος, συνιστάται η 
τροφοδοσία του χειρουργικού μικροσκοπίου 
PROVEO 8 από εφεδρική πηγή, όπως αδιάλειπτη 
παροχή ρεύματος (UPS) ή μπαταρία. 

Μαγνητικά πεδία στη 
συχνότητα τροφοδοσίας 
(50/60 Hz) κατά  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m

Υπόδειξη UT είναι η εναλλασσόμενη τάση δικτύου πριν από την εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου.
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16.3 Πίνακας 4 του προτύπου EN 60601-1-2
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Τα χειρουργικά μικροσκόπια PROVEO 8 προορίζονται για χρήση στα περιβάλλοντα που καθορίζονται παρακάτω.  
Ο πελάτης ή ο χρήστης του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8 θα πρέπει να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα.

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο ελέγχου IEC 
60601

Επίπεδο 
συμμόρφωσης

Οδηγίες για το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ο φορητός και κινητός ραδιοεξοπλισμός δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε μικρότερη απόσταση από το χειρουργικό 
μικροσκόπιο PROVEO 8, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, 
από εκείνη που υπολογίζεται από την εξίσωση που ισχύει για 
τη συχνότητα του πομπού.

Αγόμενες ραδιοσυχνότητες 
- Μεταβλητές παρεμβολής 
κατά IEC 61000-4-6

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες - 
Μεταβλητές παρεμβολής 
κατά IEC 61000-4-3

Πεδία προσέγγισης

3/6 Veff  
150 kHz έως 80 MHz  
 

3 V/m  
80 MHz έως 2,7 GHz

10 Veff  
 
 

10 V/m 
80 MHz έως 3 GHz

Συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας  

d = 0,35 √P για 150 kHz έως 80 MHz
d = 0,35 √P για 80 MHz έως 800 MHz
d = 0,7 √P για 800 MHz έως 2,7 GHz

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή εξόδου του πομπού σε Watt 
(W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού και d η συνιστώμενη 
απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι τιμές ισχύος πεδίου από 
σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως προσδιορίζονται σε μια 
επιτόπου μελέτη ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να 
υπολείπονται του επιπέδου συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων. 
Παρεμβολές μπορούν να προκύψουν στο περιβάλλον του εξοπλισμού 
που επισημαίνεται με το παρακάτω σύμβολο: 

Παρατήρηση 1  Στα 80 MHz εφαρμόζεται η υψηλότερη περιοχή συχνοτήτων.  

Παρατήρηση 2   Οι παρούσες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από 
την απορρόφηση και την ανάκλαση σε κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπους.

a Τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης ραδιοτηλεφώνων (κινητών/ασύρματων) και χερσαίων κινητών ραδιοτηλεφώνων, 
ερασιτεχνικών ραδιοπομπών, ραδιοφωνικών μεταδόσεων AM και FM και τηλεοπτικών δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια.  
Για να αξιολογήσετε το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον των σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων πρέπει να εξετάσετε τη διεξαγωγή μιας επιτόπου 
μελέτης ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος. Αν η μετρημένη ένταση πεδίου στη θέση όπου χρησιμοποιείται το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8, 
υπερβαίνει την ανωτέρω ισχύουσα στάθμη συμμόρφωσης, το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την κανονική 
λειτουργία του. Αν παρατηρηθούν ασυνήθιστα αποτελέσματα, ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, όπως αλλαγή του προσανατολισμού ή της 
θέσης του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8.
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Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών και του χειρουργικού 
μικροσκοπίου PROVEO 8

Το χειρουργικό μικροσκόπιο PROVEO 8 προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον με ελεγχόμενες παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8 μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή πρόκλησης ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών 
τηρώντας την ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση μεταξύ φορητού/κινητού ραδιοεξοπλισμού (πομποί) και του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8, 
ανάλογα με την ισχύ εξόδου της τηλεπικοινωνιακής συσκευής, όπως αναφέρεται ακολούθως.

Απόσταση ασφαλείας σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού σε μέτρα

Μέγιστη ονομαστική ισχύς 
εξόδου του πομπού σε W

150 kHz έως 80 MHz
d = 0,35 √P

80 MHz έως 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz έως 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

Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν παρατίθεται στον ανωτέρω πίνακα, η συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας (d) σε μέτρα (m) 
μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση της εξίσωσης που ανήκει στην εκάστοτε στήλη, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε 
Watt (W), σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του πομπού.

Παρατήρηση 1   Οι παρούσες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από 
την απορρόφηση και την ανάκλαση σε κτίρια, αντικείμενα και ανθρώπους.

Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων ή καλωδίων από αυτά που αναφέρονται εδώ ή από αυτά που επιτρέπει ο κατασκευαστής του 
χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8 ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή υποβάθμιση της ΗΜΣ.

Απαγορεύεται η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου PROVEO 8 δίπλα σε άλλες συσκευές. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση κοντά σε 
άλλες συσκευές, οι συσκευές θα πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να εξακριβωθεί ότι λειτουργούν σωστά στη συγκεκριμένη 
διάταξη.
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17 Παράρτημα
17.1 Κατάλογος ελέγχου πριν από την επέμβαση

Ασθενής  .......................................................................................................................................................................................

Χειρουργός  .......................................................................................................................................................................................

Ημερομηνία  .......................................................................................................................................................................................

Βήμα Διαδικασία Λεπτομέρειες Ελέγχθηκε/υπογραφή

1 Καθαρισμός των οπτικών 
προαιρετικών εξαρτημάτων

	X Ελέγξτε την καθαριότητα των οπτικών σωλήνων, των 
προσοφθάλμιων φακών και ενδεχομένως των 
εξαρτημάτων τεκμηρίωσης.
	X Αφαιρέστε τη σκόνη και τους ρύπους.

2 Εγκατάσταση των προαιρετικών 
εξαρτημάτων

	X Ασφαλίστε το μικροσκόπιο PROVEO 8 στη θέση του και 
εγκαταστήστε όλα τα προαιρετικά εξαρτήματα στο 
μικροσκόπιο έτσι ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση  
(βλ. κεφάλαιο 7.2).
	X Ρυθμίστε τις χειρολαβές CAN στην επιθυμητή θέση.
	X Κατά περίπτωση συνδέστε τον διακόπτη στόματος και/ή 

τον ποδοδιακόπτη.
	X Ελέγξτε την εικόνα της κάμερας στην οθόνη και 

ευθυγραμμίστε την, αν χρειάζεται.
	X Ελέγξτε αν το σύνολο του εξοπλισμού είναι στη σωστή 

θέση (όλα τα καλύμματα εγκαταστημένα, πόρτες κλειστές).

3 Έλεγχος των ρυθμίσεων του 
διοπτρικού συστήματος 
παρατήρησης

	X Ελέγξτε τη ρύθμιση του διοπτρικού συστήματος και του 
προσοφθάλμιου φακού για τον επιλεγμένο χρήστη.

4 Έλεγχος λειτουργίας 	X Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (μόνο για F42).
	X Ενεργοποιήστε το μικροσκόπιο.
	X Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες στις χειρολαβές και στον 

ποδοδιακόπτη.
	X Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρήστη στη μονάδα ελέγχου για τον 

επιλεγμένο χρήστη.

5 Εξισορρόπηση 	X Εξισορροπήστε το μικροσκόπιο PROVEO 8 (βλ. κεφάλαιο 
7.7.1).
	X Πατήστε το κουμπί "All Brakes" στη χειρολαβή και ελέγξτε 

την εξισορρόπηση.

6 Αποστείρωση 	X Εγκαταστήστε τα αποστειρωμένα εξαρτήματα και το 
αποστειρωμένο κάλυμμα όταν χρησιμοποιείται  
(βλ. κεφάλαιο 7.9.2).
	X Επαναλάβετε την εξισορρόπηση.

7 Τοποθέτηση στη χειρουργική 
τράπεζα

	X Τοποθετήστε το μικροσκόπιο PROVEO 8 στη χειρουργική 
τράπεζα όπως πρέπει και ασφαλίστε το ποδόφρενο  
(βλ. κεφάλαιο 7.1) (μόνο για F42).
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