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Kiitos, että olet hankkinut Leica-leikkausmikroskooppijärjestelmän.
Olemme pitäneet järjestelmiemme kehittelyssä hyvin tärkeänä järjestelmien 
yksinkertaista, itsestään selittyvää käyttöä. Suosittelemme siitä huolimatta 
käyttäjää tutustumaan tähän käyttöohjeeseen huolellisesti, jotta hän voisi 
hyödyntää uuden leikkausmikroskoopin kaikkia etuja parhaalla mahdollisella 
tavalla.
Saat Leica Microsystemsin tuotteita ja palveluja koskevia tietoja sekä lähimmän 
Leican edustajan osoitteen kotisivuiltamme osoitteesta: 

www.leica-microsystems.com

Kiitos, että olet valinnut valmistamamme tuotteen. Toivomme Leica 
Microsystemsin leikkausmikroskoopin laadun ja tehokkuuden vastaavan 
odotuksiasi.

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

Lakitiedote
Pidätämme oikeuden muuttaa spesifikaatioita ilman ennakkoilmoitusta.
Käyttöohjeen sisältämät tiedot koskevat vain välineiden käyttöä. Lääketieteelliset 
päätökset ovat kliinikon vastuulla.
Leica Microsystems on tehnyt kaikkensa toimittaakseen täydellisen ja selkeän 
käyttöohjeen, jossa kiinnitetään huomio tuotteen käytön tärkeimpiin alueisiin.  
Ota yhteyttä Leican paikalliseen edustajaan, jos tarvitset tuotteen käyttöön 
liittyviä lisätietoja.
Älä koskaan käytä Leica Microsystemsin lääkintätuotetta, jos et ymmärrä täysin 
tuotteen käyttöä ja toimintaa.

Vastuu
Katso vastuuvelvollisuuttamme koskevat tiedot yleisistä myyntiehdoistamme. 
Mikään tässä lausekkeessa ei rajoita vastuuvelvollisuuksiamme millään tavalla, 
joka ei ole sallittua sovelletun lainsäädännön mukaan, eikä jätä pois mitään 
vastuuvelvollisuuksia, joita ei saa jättää pois sovelletun lainsäädännön mukaan.
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Johdanto

1 Johdanto
1.1 Tämä käyttöohje
Tässä käyttöohjeessa kuvaillaan PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia.
Käyttöohje koskee PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia seuraavilla 
jalustavaihtoehdoilla: F42 ja CT42.

Laitteiden käyttöä koskevien ohjeiden lisäksi tämä 
käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia 
tietoja (katso luku "Turvallisuusohjeet").

	X Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen 
käyttöä.

Leikkausmikroskoopin täydellinen nimi on PROVEO 8. 

1.2 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit

Käyttohjeessa käytetyillä symboleilla on seuraavat merkitykset:

Symboli Varoitussana Merkitys

Varoitus Ilmoittaa mahdollisista käyttövaaroista 
tai asiattomasta käytöstä, jotka voivat 
johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai 
kuolemaan. 

Huomio Ilmoittaa mahdollisista käyttövaaroista 
tai asiattomasta käytöstä, jotka 
huomioimattomana voivat johtaa lieviin 
tai kohtalaisiin vammoihin. 

Huomautus Ilmoittaa mahdollisista käyttövaaroista 
tai asiattomasta käytöstä, jotka 
huomioimattomana voivat johtaa 
huomattaviin aineellisiin, taloudellisiin 
tai ympäristövahinkoihin

Käyttöön liittyvät tiedot, jotka auttavat 
käyttäjää käyttämään tuotetta teknisesti 
oikein ja tehokkaalla tavalla. 

	X  Tarvittava toimenpide; Tämä symboli 
ilmoittaa, että on suoritettava tietty 
toimenpide tai toimenpidesarja.

MD Lääkintälaite

1.3 Valinnaiset tuoteominaisuudet
Saatavilla on erilaisia tuoteominaisuuksia ja lisävarusteita. Niiden 
saatavuus vaihtelee maittain ja riippuu paikallisista lakisääteisistä 
määräyksistä. Kysy paikalliselta myyntiedustajalta saatavuutta 
koskevia tietoja.

2 Tuotteen tunniste
Tuotteen malli- ja sarjanumerot on merkitty tyyppikilpeen,  
joka on jalustajärjestelmässä virtapistokkeen lähellä. 
	X Merkitse nämä tiedot käyttöohjeeseen ja viittaa niihin aina,  

kun otat yhteyttä meihin tai huoltopisteeseen laitetta 
koskevissa kysymyksissä. 

Tyyppi Sarjanro

 
...

 
...
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3 Turvallisuusohjeet
PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi vastaa tekniikan uusinta tilaa. 
Siitä huolimatta käytön aikana voi esiintyä vaaratilanteita. 
	X Noudata siitä syystä aina tätä käyttöohjettA ja erityisesti 

turvallisuusohjeita.

3.1 Käyttötarkoituksen mukainen 
käyttö

• PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on optinen laite, ja se on 
tarkoitettu kohteiden tarkasteluun suurennuksen ja 
valaistuksen avulla. Sitä voidaan käyttää havainnointiin ja 
dokumentointiin sekä ihmisten ja eläinten hoitotoimenpiteisiin.

• Tärkein käyttöalue on silmätautioppi.
• Mikroskooppi ei sovellu käytettäväksi mikrokirurgiassa (neuro-, 

plastiikka/rekonstruktio-, korva-, nenä- ja kurkkukirurgia).
• PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia saa käyttää vain suljetuissa 

tiloissa ja kiinteällä, tasaisella lattialla tai kattoon asennettuna.
• Se on saatavilla lattiajalustalla F42 ja teleskooppikiinnikkeellä 

CT42 varustettuna.  
F42 on lattiajalusta PROVEO 8 -mikroskoopin kolmiulotteiseen 
paikoittamiseen huoneessa. 
CT42 on kattoon asennettava sähköinen lineaarinen toimilaite 
PROVEO 8 -mikroskoopin nostamiseen ja laskemiseen.  
Sitä käytetään käsikytkimellä.

• PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia käytettäessä on 
noudatettava erityisiä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen 
liittyviä varotoimia. Mikroskooppi on asennettava ja otettava 
käyttöön suuntaviivojen ja valmistajan ilmoitusten mukaisesti 
sekä suositeltuja turvaetäisyyksiä (EN60601-1-2-standardiin 
perustuvien EMC-taulukoiden mukaisesti) noudattaen.

• Kannettavat ja mobiilit sekä kiinteästi asennetut 
suurtaajuusviestintälaitteet voivat heikentää PROVEO 8 
-leikkausmikroskoopin toimintakykyä.

• Vapauta aina jarrut, kun haluat siirtää PROVEO 8 
-leikkausmikroskooppia tai muuttaa sen paikkaa.

• PROVEO 8 -mikroskoopin päätehtävä on huolehtia 
valaistuksesta ja optiikan kannattimen mekaanisesta 
vakavuudesta missä tahansa asennossa.

3.2 Ohjeita omistajalle
	X Varmista, että ainoastaan pätevä henkilökunta käyttää 

PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia.
	X Varmista, että käyttöohje on aina käytettävissä PROVEO 8 

-leikkausmikroskoopin käyttöpaikalla.
	X Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että 

valtuutetut käyttävät noudattavat turvavaatimuksia.

	X Opasta uudet käyttäjät huolellisesti ja selitä heille 
varoitusmerkkien ja -ilmoitusten merkitykset.
	X Määrittele pätevyydet käyttöönotossa, käytössä ja 

kunnossapidossa. Valvo niiden noudattamista.
	X PROVEO 8 on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!
	X Liitä välineet vain suojamaadoitettuun verkkovirtaan. 

	X Käytä PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia vain, jos se on täysin 
kunnossa.
	X Ilmoita henkilöiden turvallisuuden vaarantavista tuotevirheistä 

välittömästi Leican edustajalle tai Leica Microsystems (Schweiz) 
AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, Schweiz -yhtiölle. 
	X Jos käytät PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin kanssa muiden 

valmistajien lisätarvikkeita, varmista, että valmistajat 
vahvistavat yhdistelmän turvallisen käytön. Noudata 
lisätarvikkeiden käyttöohjeita.

• PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin muutokset, asennuksen tai 
huollon saavat suorittaa vain teknikot, joilla on Leican antamat 
valtuudet.  
Katso lisätietoja asennusohjeesta.

• Tuotteen huollon yhteydessä saa käyttää vain Leican 
alkuperäisiä varaosia.

• Huoltotöiden tai teknisten muutosten jälkeen laite on 
säädettävä teknisten spesifikaatioittemme mukaisesti.

• Jos valtuuttamattomat henkilöt muuttavat tai huoltavat 
instrumentin, jos se huolletaan väärin (mikäli huolto ei ole 
ammattitaitoisen, koulutetun huoltoinsinöörin suorittama)  
tai laitetta käsitellään väärin, Leica Microsystems ei ota siitä 
vastuuta.

• Leikkausmikroskoopin vaikutus muihin instrumentteihin on 
testattu EN 60601-1-2 -standardissa määritetyllä tavalla. 
Järjestelmälle on suoritettu päästö- ja häiriönsietotesti. 
Sähkömagneettista ja muuta säteilyä koskevia tavallisia 
varotoimenpiteitä ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

• Käyttöpaikan sähköasennuksen on oltava kansallisen normin 
mukainen. Suosittelemme vuotovirtasuojausta.

• Kuten kaikkiin muihin leikkaussalin instrumentteihin myös 
tähän järjestelmään voi tulla vikoja. Leica Microsystem 
(Schweiz) AG suosittelee sen vuoksi pitämään käytön aikana 
varalla toisen järjestelmän. 
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3.3 Ohjeita käyttäjälle
	X Noudata tässä kuvattuja ohjeita.
	X Noudata työnantajan ilmoittamia työn organisointia ja 

työturvallisuutta koskevia ohjeita.

Valomyrkylliset verkkokalvovauriot silmäkirurgiassa

VAROITUS

Verkkokalvon vaurioituminen pitkittyneen altistuksen 
takia!
Tämän laitteen valo voi olla haitallista. Verkkokalvon 
vaurioitumisen vaara lisääntyy altistuksen keston 
pitkittyessä.
	X Älä ylitä altistuksen yhteydessä turvallisen altistuksen 

raja-arvoja. 
Jos altistumisen kesto ylittää maksimilähtöteholla 
sivulla 5 olevassa taulukossa mainitun arvon, 
turvallisen altistuksen raja-arvo ylittyy.

Seuraava taulukko ilmoittaa suuntaviivat, ja sen tarkoitus on 
kiinnittää lääkärin huomio mahdollisiin vaaroihin. Tiedot on 
laskettu pahinta tapausta varten:
• mykiötön silmä
• täysin liikkumaton silmä (altistus aina samalle alueelle)
• keskeytymätön valoaltistus (esim. silmässä ei 

leikkausvälineistöä)
• pupillit laajenettu 7 mm:iin

Laskelmien perustana on vastaava ISO-normi1) ja siinä mainitut 
altistuksen raja-arvot. 

Päävalo

Valoasetus
Suositeltu maksimaalinen altistuksen kesto  

kohdan 1) mukaisesti [min]

25% 6.5

50 % 2.5

75% 1.5

100 % 1

Retina Protection 
-toiminto aktivoitu

16.5

Koaksiaalinen Red Reflex -valaistus

Valoasetus
Suositeltu maksimaalinen altistuksen kesto  

kohdan 1) mukaisesti [min]

25% 10

50 % 4.5

75% 3

100 % 2

Retina Protection 
-toiminto aktivoitu

14

Lähdeluettelo
1)  DIN EN ISO 15004-2; Silmäinstrumentit - Perusvaatimukset ja 

testausmenetelmät - Osa 2: Valon vaarallisuudelta 
suojautuminen.

Kun käytetään kumpaakin valaistusta, asetetusta 
valaistustehosta riippuen on käytettävä kahden sallitun 
altistusajan alhaisempaa arvoa. Kumpaakin altistusta ei 
tarvitse laskea yhteen, koska niiden kuvat eivät limity 
päällekkäin verkkokalvolle. Tämä koskee myös 
rakovalaistuksen käyttöä "Valomyrkylliset 
verkkokalvovauriot silmäkirurgiassa" sivulla 5.

Rakovalaistus 

Seuraava taulukko ilmoittaa käytön sallitun keston ja sen 
mahdollisen pidentämisen, kun rakoleveyttä pienennetään:

Rakoleveys [mm] Aika [min]

>6 1

5 1.2

4 1.5

3 2

2 3

Suojaa potilasta:
• käyttämällä lyhyitä valaistusaikoja
• käyttämällä alhaista kirkkauden asetusta
• sammuttamalla valo leikkauksessa olevien taukoja ajaksi

Suositamme kirkkauden säätämistä leikkauksen kannalta vain juuri 
tarvittavaan voimakkuuteen. Erityisesti vaarassa ovat imeväisikäiset 
ja afaakit potilaat, joiden kohdalla silmälinssin tilalle ei ole 
vaihdettu UV-suojallista keinolinssiä, tai pikkulapset ja 
silmäsairaudesta kärsivät henkilöt. Lisäksi riski on suurempi, jos 
potilas on edellisen 24 tunnin aikana altistunut saman tai jonkin 
toisen oftalmologisen instrumentin valaistukselle, joka käyttää 
kirkasta näkyvää valonlähdettä. Tämä koskee erityisesti potilaita, 
joiden silmiä on tutkittu verkkokalvon valokuvauksen avulla.

Toimenpiteessä käytettävä valaistuksen voimakkuus pitää aina 
ratkaista tapauskohtaisesti. Kirurgin on aina selvitettävä 
käytettävän valon tehokkuuden riskit ja hyöty. Vaikka kaikki voitava 
tehdään leikkausmikroskoopin aiheuttaman verkkokalvovaurion 
välttämiseksi, vaurion vaara on silti olemassa. Verkkokalvon 
fotokemiallinen vaurio on mahdollinen komplikaatio hankalissa 
oftalmologisissa toimenpiteissä, joissa joudutaan käyttämään 
kirkasta valoa silmän rakenteen näyttämiseksi.

Retina Protection -toiminto voidaan aktivoida lisäksi leikkauksen 
aikana. Se pienentää päävalon tehokkuuden 10 %:n ja RedReflex-
valaistuksen 20 %:n alapuolelle.
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3.4 Käyttövaarat

VAROITUS

Sähköiskun vaara!
	X Liitä välineet vain suojamaadoitettuun verkkovirtaan. 

VAROITUS

Verkkokalvon vaurioituminen pitkittyneen altistuksen 
takia!
Tämän laitteen valo voi olla haitallista. Verkkokalvon 
vaurioitumisen vaara lisääntyy altistuksen keston 
pitkittyessä.
	X Älä ylitä altistuksen yhteydessä turvallisen altistuksen 

raja-arvoja. 
Jos altistumisen kesto ylittää maksimilähtöteholla 
sivulla 5 olevassa taulukossa mainitun arvon, 
turvallisen altistuksen raja-arvo ylittyy.

VAROITUS

Yllättävät äänet aiheuttavat inhimillisten erehdysten 
vaaran leikkauksen aikana!
	X  Älä liitä/irrota ulkoisia laitteita "Line In" -tuloon/tulosta 

leikkauksen aikana. 
	X Varmista, että äänilaitteen äänenvoimakkuus on 

asetettu minimiksi, ennen kuin liität sen  
"Line In" -tuloon.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara, jonka syynä:
• suunnikkaan hallitsematon lateraalinen liike
• jalustan kallistuminen
• keveisiin kenkiin puetut jalat voivat jäädä puristuksiin 

jalustan kotelon alle
	X Laita PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi aina 

kuljetusasentoon ennen kuljetusta. 
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa yksikön ojennetussa 

asennossa. 
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse. 
	X Työnnä aina PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia;  

älä koskaan vedä sitä.

VAROITUS

Integroidun rakovalaisimen vioittuminen merkitsee  
vaaraa potilaalle!
Jos integroidun rakovalaisimen moottoriin tulee vikaa, 
rakovalaisin voidaan aktivoida / poistaa toiminnasta 
manuaalisesti kiertonuppia (2) käyttämällä.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Lukitse suunnikas aina ennen välineiden vaihtamista 

(katso luku 7.7.2). 
	X Tasapainota PROVEO 8, kun olet vaihtanut sen 

kokoonpanoa. 
	X Älä vapauta jarruja, kun instrumentti on 

tasapainottamattomassa tilassa. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Kun olet vaihtanut välineet, tasapainota mikroskooppi 

aina uudelleen suunnikkaassa.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun muutat 

säätöjä leikkauksen aikana.
	X Asenna mikroskoopin varusteet aina ennen leikkausta.
	X  Lukitse suunnikas aina ennen välineiden vaihtoa.
	X Älä käytä kahvoja tai jarrujen kaukolaukaisua, kun 

tasapainotusta ei ole suoritettu.

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Lukitse suunnikas aina:

• mikroskoopin kuljetuksen ajaksi
• välineiden vaihdon ajaksi
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VAROITUS

Putoavista osista aiheutuva loukkaantumisen vaara!
	X Varmista ennen leikkausta, että optiset komponentit ja 

varusteet on kiinnitetty hyvin eivätkä ne pääse 
liikkumaan.

VAROITUS

Tartuntavaara!
	X Käytä PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia aina steriileillä 

ohjaimilla ja nupeilla.

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
	X Käytä järjestelmää vain moitteettomassa tilassa  

(kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
	X  PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin saa liittää vain 

maadoitettuun pistorasiaan (F42).

VAROITUS

Moottorit palaavat pysäköintiasemaan!
	X Varmista ennen mikroskoopin päällekytkentää, että 

XY-yksikön ja tarkennuksen siirtoreiteillä ei ole esteitä.

VAROITUS

Liian voimakas valo voi vahingoittaa verkkokalvoa!
	X Huomioi luvussa "Turvallisuusohjeet" mainitut 

varoitukset.

VAROITUS

Suurennusmoottorin vioittuminen merkitsee vaaraa 
potilaalle!
Jos suurennusmoottori ei toimi, suurennus voidaan säätää 
manuaalisesti kiertonupilla.

VAROITUS

Potilaalle CT42-teleskooppikiinnikkeen alaspäin 
suuntautuvasta liikkeestä aiheutuva vaara!
	X Älä käytä ylös/alasliikettä, kun mikroskooppi on  

potilaan yllä.

HUOMIO

Kosketuspaneelin vaurioituminen!
	X Paina kosketuspaneelia vain sormillasi. 

Älä koskaan käytä kovia, teräviä tai teräväkärkisiä  
puisia, metallisia tai muovisia esineitä.
	X Älä puhdista kosketuspaneelia missään tapauksessa 

hankaavia ainesosia sisältävillä aineilla. Nämä aineet 
voivat naarmuttaa pintaa ja tehdä sen himmeäksi.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi siirtyä paikoiltaan itsestään!
	X  Lukitse jalkajarrut aina paitsi kuljetuksen aikana.

HUOMIO

PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
tahattoman kallistumisen takia!
	X Pidä kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessä.

HUOMIO

PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
kuljetuksen aikana!
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.
	X Älä kuljeta tai säilytä järjestelmää alueilla, joiden 

kaltevuus on suurempi kuin 10°.

HUOMIO

Jalustan kotelon tai ohjausyksikön kosketuspaneelin 
vaurioituminen!
Jos optiikan kannatin siirretään kuljetusasentoon tai 
kuljetusasennosta käyttöasentoon:
	X Kuljetuslukituksen on oltava lukittu.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi vaurioitua, jos se kallistuu 
itsestään!
	X Pidä kiinni kahvoista, ennen kuin laukaiset "All Brakes" 

-toiminnon.

HUOMIO

Vaurioitumisen vaara!
	X Varmista ennen optiikan kannattimen nostamista,  

että suunnikkaan yläpuolinen alue on vapaa välttääksesi 
törmäykset leikkauslamppuihin, kattoon jne.
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Turvallisuusohjeet

HUOMIO

Tartuntavaara!
	X Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epästeriilien 
osien kanssa.

HUOMIO

Järjestelmän ylikuumenemisen vaara!
Ilman sisääntuloaukon peittäminen voi johtaa 
ylikuumenemisesta aiheutuvaan järjestelmän hallittuun 
sammuttamiseen.
	X Huolehdi siitä, että ilman sisääntuloaukon ja suojuksen 

väliin jää aina vapaata tilaa.

HUOMIO

Suurennusmoottorin vioittuminen!
	X Käytä suurennuksen manuaalista säätöä vain, kun 

suurennuksen moottori on rikki.

HUOMIO

Käyttäjäasetusten muuttamisesta aiheutuva potilaaseen 
kohdistuva vaara!
	X Älä koskaan muuta konfiguraatioasetuksia tai muokkaa 

käyttäjäluetteloa leikkauksen aikana.

HUOMIO

Loukkaantumisen vaara!
	X  Huomioi erityisesti vaaditut turvaetäisyydet, kun käytät 

Combination Mode -toimintoa yhdessä vieraan 
valmistajan välineiden kanssa, jotka voivat pienentää 
työskentelyetäisyyden alle 140 mm:iin 
(kosketuksettomat laajakulmatarkastelujärjestelmät), 
koska tarkennus yhdessä Combination Mode -toiminnon 
kanssa on puoliautomaattinen toiminto.

HUOMIO

Törmäysvaara! 
Leikkausmikroskooppi voi törmätä ympärillä oleviin osiin, 
kattoon tai lamppuihin.
	X Tarkista vaara-alue ennen kääntövarren siirtämistä.
	X Siirrä kattojalustaa varovasti ylös, varo kattoa ja 

lamppua.
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3.5 Merkinnät ja kilvet
3.5.1 F42-lattiajalusta

6454 6

89 8

3152

7

1

12
11

14

13

13

13

1211

10

13
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Turvallisuusohjeet

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
Tyyppikilpi

MD Lääkintälaite

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Prefiksinumero
b Leica-järjestelmän tuotenro
c Sarjanumero
d Nouseva numero alkaen 

numerosta 1 jokaiselle erälle
e JJ = vuosi (kaksi merkkiä)
f MM = kuukausi  

(kaksi merkkiä)
g TT = päivä (kaksi merkkiä)
h Tuotannon 

aloituspäivämäärä

Valmistuskilpi

3 Noudata käyttöohjetta

4   
 

 
 

 

Maadoituskilpi

  
 

 
 

 

5 MET-kilpi

6 Valon vaarasta  
ilmoittava kilpi

7 Järjestelmän painon kilpi

8  
 Koulutettu henkilökunta

  
 

9 Potentiaalintasaus

10
 

Optiikan kannattimen 
maks. kuormitus 

11

 

Auki

12

 

Kiinni

13 Puristumisvaarasta 
ilmoittava kilpi

14
 

Monitorin painon kilpi

15 UDI-kilpi

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

Tuotannontunniste (PI)
Sarjanumero
Valmistuspäivä

GS1-tietomatriisikoodi
Laitetunniste (DI)
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CT42-teleskooppikiinnike

��

B

��
A

�� �

��

��

�

� ��
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Turvallisuusohjeet

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

Tyyppikilpi

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Prefiksinumero
b Leica-järjestelmän tuotenro
c Sarjanumero
d Nouseva numero alkaen 

numerosta 1 jokaiselle erälle
e JJ = vuosi (kaksi merkkiä)
f MM = kuukausi (kaksi merkkiä)
g TT = päivä (kaksi merkkiä)
h Tuotannon aloituspäivämäärä

Valmistuskilpi

3 Noudata 
käyttöohjetta

4   
 

 
 

 
 

Maadoituskilpi

  
 

 
 

 

5 MET-kilpi

6 INMETRO-kilpi

7 Potentiaalintasaus

8
 

Optiikan 
kannattimen  
maks. kuormitus 

9

 

Auki

10

 

Kiinni

11 Puristumisvaarasta 
ilmoittava kilpi

12
 

Monitorin painon 
kilpi

13 SKF-tyyppikilpi

14 Tyyppikilpi 

15 UDI-kilpi

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

Tuotannontunniste (PI)
Sarjanumero
Valmistuspäivä

GS1-tietomatriisikoodi
Laitetunniste (DI)
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Rakenne

4 Rakenne
4.1 F42-lattiajalusta

1 PROVEO 8 -optiikan kannatin
2 Suunnikas 
3 Videomonitori (valinnainen)
4 Ohjauslaite ja kosketuspaneeli
5 Kameran ja videon ohjausyksiköt (valinnainen)
6 Jalkajarru 
7 Jalusta
8 Liittimet (esim. sähkö, video jne.)
9 Kaide
10 Monitorin varsi (valinnainen)
11 Kaiutin

PROVEO 8 -mikroskoopin avoin rakenne mahdollistaa 
kameran ja videon ohjauslaitteen asentamisen.
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Rakenne

4.2 CT42-teleskooppikiinnike

1 PROVEO 8 -optiikan kannatin
2 Suunnikas 
3 Monitorin varsi (valinnainen)
4 Videomonitori (valinnainen)
5 CT42-teleskooppikiinnike
6 Vaakavarsi
7 Teleskoopin kaukosäädin
8 Ylös
9 Alas

�

� �

�
�

�

�

�

��
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Rakenne

4.2.1 CT42-telineen ohjauslaite

�

�

�

�

��

�

1 Virta
2 Jalkakytkimen pidike 
3 Videon ohjausyksiköt ja tallennusjärjestelmät (valinnainen)
4 Ohjauslaite ja kosketuspaneeli
5 Langaton jalkakytkin
6 Seinälevy

7

8

7 Liittimet (seinä, video jne.)
8 Telineen lokero (valinnainen)

4.3 PROVEO 8 -optiikan 
kannatinmoduulit

4.3.1 PROVEO 8 ja IVC-moduuli

• Optiikan kannatin integroidulla kameralla ja integroiduilla 
inverttereillä

4.3.2 PROVEO 8 ja IVC-moduuli ilman invertteriä

• Optiikan kannatin integroidulla kameralla, ilman integroituja 
inverttereitä
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Toiminnot

4.3.3 PROVEO 8 ja IVA-moduuli

• Optiikan kannatin C-mount-liittymällä, ilman integroituja 
inverttereitä

5 Toiminnot
5.1 Tasapainotusjärjestelmä
Kun PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on tasapainotettu, optiikan 
kannatin voidaan siirtää mihin tahansa asentoon kallistamatta tai 
siirtymättä alas. 
Tasapainotuksen jälkeen kaikissa liikkeissä tarvitaan vain hyvin 
vähän voimaa leikkauksen aikana.
Suunnikas tasapainottaa ylös/alasliikkeen.
Suunnikkaan tasapainottaminen, katso luku 7.7.1.

Optiikan kannattimen tasapainottaminen F42-lattiajalustassa
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Toiminnot

Optiikan kannattimen tasapainottaminen CT42-
teleskooppikiinnikkeessä

5.2 Jarrut
PROVEO 8 -leikkausmikroskoopissa on neljä sähkömagneettista 
jarrua, jotka pysäyttävät jalustan, kattojalustan ja 
leikkausmikroskoopin liikkeet:
Sähkömagneettiset jarrut voidaan vapauttaa kahvan tai 
sairaanhoitajan kytkimen kautta.

5.2.1 Jarrut F42-lattiajalustassa

1

1 Tornin pyörintä 
2 Suunnikkaan pyörintä
3 Suunnikkaan ylös/alasliike
4 Mikroskoopin kannattimen pyörintä
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Toiminnot

5.2.2 Valitut jarrut F42-lattiajalustassa
"Selected brakes" -toiminnolla käyttäjä voi vapauttaa minkä 
tahansa yksittäisen jarrun.

Vain valtuutettu henkilö saa suorittaa tämän toiminnon.

1 Tornin pyörintä
2 Suunnikkaan pyörintä
3 Suunnikkaan ylös/alasliike
4 Mikroskoopin kannattimen pyörintä

Älä siirrä järjestelmää jarruja vapauttamatta.

5.2.3 Jarrut CT42-teleskooppikiinnikkeessä

�

�
�

�

1 Vaakavarren pyörintä 
2 Suunnikkaan pyörintä
3 Suunnikkaan ylös/alasliike
4 Mikroskoopin kannattimen pyörintä
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Toiminnot

5.2.4 Valitut jarrut CT42-teleskooppikiinnikkeessä
"Selected brakes" -toiminnolla käyttäjä voi vapauttaa minkä 
tahansa yksittäisen jarrun.

Vain valtuutettu henkilö saa suorittaa tämän toiminnon.

�

�

�

�

1 Vaakavarren pyörintä
2 Suunnikkaan pyörintä
3 Suunnikkaan ylös/alasliike
4 Mikroskoopin kannattimen pyörintä

5.3 Valaistus
PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin valaistus koostuu kahdesta  
LED-moduulista, jotka sijaitsevat optiikan kannattimessa. 
Lamppuja on kaksi: päälamppu ja Red Reflex -lamppu.

5.4 Fusion Optics
Tämä ominaisuus lisää resoluutiota ja syvätarkkuutta parhaan 
mahdollisen optisen 3-D-kuvan aikaansaamiseksi.
Fusion Optics käyttää kahta erillistä säderataa eri tiedoilla: vasen 
säderata sopii parhaiten korkeaan resoluutioon, oikea säderata 
syvätarkkuuteen.
Ihmisaivot yhdistävät nämä kaksi hyvin erilaista kuvaa yhdeksi 
optimaaliseksi avaruudelliseksi kuvaksi.
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Ohjauselementit

6 Ohjauselementit
6.1 PROVEO 8 -optiikan kannatin, johon sisältyy tarkennus,  

kallistus ja XY IVC:n kanssa

1718
19

1 XY-kytkentä 
2 Kiertonuppi 0° avustajan sijainnin muuttamiseen
3 Kiertonuppi "Inverter" (vain hätäkäyttö, katso luku 4.3.1)
4 Integroidun kameran hienotarkennus
5 Kiertonuppi "Magnification" (käyttö vain hätätilanteessa)
6 Kiertonuppi "Slit illumination" (käyttö vain hätätilanteessa)
7 Rako suodattimen työntimelle
8 Kahva
9 Kiertonuppi Red Reflex -valaistuksen halkaisijalle
10 PROVEO 8 -optiikan kannatin

11 Avustajan hienotarkennus
12 Kiertonuppi "Inverter", avustaja (käyttö vain hätätilanteessa, 

katso luku 4.3.1)
13 0° avustaja
14 Kirurgin paneeli
15 2× CAN-pistorasia - vain Leica-varusteille
16 Jäähdytysraot
17 Objektiivi
18 Varusteiden asennuksen kierteet
19 Pistorasia: BIOM
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Ohjauselementit

6.2 PROVEO 8 -optiikan kannatin, johon sisältyy tarkennus,  
kallistus ja XY IVA:n kanssa

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1 XY-kytkentä 
2 Kiertonuppi 0° avustajan sijainnin muuttamiseen
3 Ulkoisen kameran hienotarkennus
4 Kiertonuppi "Magnification" (käyttö vain hätätilanteessa)
5 Kiertonuppi "Slit illumination" (käyttö vain hätätilanteessa)
6 Rako suodattimen työntimelle
7 Kahva
8 Kiertonuppi Red Reflex -valaistuksen halkaisijalle
9 PROVEO 8 -optiikan kannatin
10 Avustajan hienotarkennus

11 0° avustaja
12 Kirurgin paneeli
13 2× CAN-pistorasia - vain Leica-varusteille
14 C-mount-adapteri
15 Jäähdytysraot
16 Objektiivi
17 Varusteiden asennuksen kierteet
18 Pistorasia: BIOM
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Ohjauselementit

6.3 Kirurgin paneeli

1 Kirurgin paneeli
2 Kaukosäätimen infrapunavastaanotin (tallennin)
3 Kosketuspaneeli

6.4 Tasapainotus

1 Kuljetuslukitus (lukitus suunnikas) 
2 Tasapainotuksen kiertonuppi

Suunnikkaan tasapainottaminen, katso luku 7.7.1.

6.5 Ohjauslaite

1  Kosketuspaneeli (graafinen käyttöliittymä)

6.6 Jalusta F42

6

7

1

2

5

4

3

1 Potentiaalintasausrasia 
PROVEO 8 -mikroskoopin liittämiseksi 
potentiaalintasauslaitteeseen. Tämä on osa asiakkaan 
käyttöpaikan sähköasennusta.  
Huomioi EN 60601-1:n (§ 8.6.7) asettamat vaatimukset.

2 Virrantulo
3 Lämpömagneettinen katkaisin
4 Pääkytkin PROVEO 8 -leikkausmikroskoopille
5 Virran LED-merkkivalo
6 Kaukosäätimen pidike
7 Sairaanhoitajan kytkimen pidike
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6.7 F42-liittimet

LAN*  Dicomiin kytkemiseen
Line In** ulkoiselle musiikkisoittimelle/matkapuhelimelle
ADF 1/2 lisätoiminto
XGA in 1***  ulkoisen videolähteen liittämiseen  

 (valinnaiselle DI C800:lle)
OCT ext.***  ulkoisten OCT-laitteiden liittämiseen
DVI Out ulkoisen monitorin liittämiseen
DVI in*** jalustamonitorin ulkoinen tulo
FS  vain toiselle langattomalle jalkakytkimelle  

 (jalkakytkin 2)
C-VIDEO out*** ulkoisen monitorin liittämiseen
HD SDI out*** ulkoisen monitorin liittämiseen
Brake release vain sairaanhoitajan kytkimelle

* käyttö ei sallittu leikkauksen aikana
** huomaa alla oleva varoitus
*** liitä vain lääkinnällisiä laitteita

VAROITUS

Kovat häiritsevät äänet aiheuttavat inhimillisten 
erehdysten vaaran leikkauksen aikana!
	X  Älä liitä/irrota ulkoisia laitteita "Line In" -tuloon/tulosta 

leikkauksen aikana. 
	X Varmista, että äänilaitteen äänenvoimakkuus on 

asetettu minimiksi, ennen kuin liität sen "Line In" 
-tuloon.
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Ohjauselementit

6.8 CT42-liittimet telineen 
ohjauslaitteessa

CT42-telineen ohjauslaite on asennettu seinään.

LAN*  Dicomiin kytkemiseen
Line In ei käytössä
ADF 1/2 lisätoiminto
XGA in 1** ulkoisen videolähteen liittämiseen (valinnaiselle 

DI C800:lle)
CAN ext.**  ulkoisten CAN-laitteiden liittämiseen
DVI Out ulkoisen monitorin liittämiseen
DVI in** jalustamonitorin ulkoinen tulo
FS vain toiselle langattomalle jalkakytkimelle 

(jalkakytkin 2)
C-VIDEO out** ulkoisen monitorin liittämiseen
HD SDI out** ulkoisen monitorin liittämiseen

* käyttö ei sallittu leikkauksen aikana
** liitä vain lääkinnällisiä laitteita

�

�

�

1 Pääkytkin
2 Pääsulakkeet
3 Potentiaalintasausrasia 

PROVEO 8 -mikroskoopin liittämiseksi 
potentiaalintasauslaitteeseen. Tämä on osa asiakkaan 
käyttöpaikan sähköasennusta.  
Huomioi EN 60601-1:n (§ 8.6.7) -standardin asettamat 
vaatimukset.
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Ohjauselementit

6.9 CT42-vaakavarsi

1 Sairaanhoitajan kytkimen pidike (voidaan kiinnittää haluttuun 
kohtaan)

2 Sairaanhoitajan kytkimen portti
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Ohjauselementit

6.10 Jalkakytkin ja kahvat

Katso myös langattoman jalkakytkimen käyttöohje, 
14 toimintoa.

6.10.1 Vakiokokoonpano "Cataract"

Jalkakytkin ja kahvat voidaan määrittää yksilöllisesti 
kullekin käyttäjälle konfiguraatiovalikossa.

Red Reflex +

Red Reflex−

Focus +

Magnification +

Main light+

Main light−

Focus−

Magnification−

All Lights On/Off

Kahvat

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes

6.10.2 Vakiokokoonpano "Retina"

Jalkakytkin ja kahvat voidaan määrittää yksilöllisesti 
kullekin käyttäjälle konfiguraatiovalikossa.

Focus +

Magnification +

Focus−

VR Synchronized Focus− VR Synchronized Focus+

All Lights On/Off VR Mode On/Off

Magnification−

Kahvat

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes
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6.10.3 Vakiokokoonpano "OCT"

Jalkakytkin ja kahvat voidaan määrittää yksilöllisesti 
kullekin käyttäjälle konfiguraatiovalikossa.

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

Kahvat

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward

6.10.4 Vakiokokoonpano "OCT VR"

Jalkakytkin ja kahvat voidaan määrittää yksilöllisesti 
kullekin käyttäjälle konfiguraatiovalikossa.

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

Kahvat

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward
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Leikkausta edeltävät valmistelut

7 Leikkausta edeltävät 
valmistelut

7.1 Kuljetus (F42)

VAROITUS

Loukkaantumisvaara, jonka syynä:
• suunnikkaan hallitsematon lateraalinen liike
• jalustan kallistuminen
• keveisiin kenkiin puetut jalat voivat jäädä puristuksiin 

jalustan kotelon alle
	X Laita PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi aina 

kuljetusasentoon ennen kuljetusta. 
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa yksikön ojennetussa 

asennossa. 
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse. 
	X Työnnä aina PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia; älä 

koskaan vedä sitä.

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi siirtyä paikoiltaan itsestään!
	X  Lukitse jalkajarrut aina paitsi kuljetuksen aikana.

HUOMIO

PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
tahattoman kallistumisen takia!
	X Pidä kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessä.

HUOMIO

PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
kuljetuksen aikana!
	X Älä koskaan kuljeta jalustaa ojennetussa asennossa.
	X Älä koskaan siirrä lattialla olevan kaapelin ylitse.
	X Älä kuljeta tai säilytä järjestelmää alueilla, joiden 

kaltevuus on suurempi kuin 10°.

HUOMIO

Jalustan kotelon tai ohjausyksikön kosketuspaneelin 
vaurioituminen!
Jos optiikan kannatin siirretään kuljetusasentoon tai 
kuljetusasennosta käyttöasentoon:
	X Kuljetuslukituksen on oltava lukittu.

	X Varmista, että PROVEO 8 on kuljetusasennossa.

Mikäli PROVEO 8 ei ole kuljetusasennossa, katso tietoja 
kohdasta 8.6.

	X Avaa pyörien lukitus painamalla jarrupoljinta oikealla (1).
	X Siirrä mikroskooppia kahvaa käyttämällä.
	X Lukitse pyörien lukitus painamalla jarrupoljinta vasemmalla (2).

1

2
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7.2 Binokulaaritubuksen asennus

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Lukitse suunnikas aina ennen välineiden vaihtamista 

(katso luku 7.7.2). 
	X Tasapainota PROVEO 8, kun olet vaihtanut sen 

kokoonpanoa. 
	X Älä vapauta jarruja, kun instrumentti on 

tasapainottamattomassa tilassa. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.

	X Varmista, että optiset varusteet ovat puhtaita eikä niissä ole 
pölyä ja likaa.
	X Löysää kiristysruuvia (1).
	X Työnnä varusteet pyrstörenkaaseen.
	X Kiristä kiristysruuvi (1).

�

VAROITUS

Putoavista osista aiheutuva loukkaantumisen vaara!
	X Varmista ennen leikkausta, että optiset komponentit ja 

varusteet on kiinnitetty hyvin eivätkä ne pääse 
liikkumaan.

7.2.1 Okulaarien asentaminen
	X Varmista, että optiset varusteet ovat puhtaita eikä niissä ole 

pölyä ja likaa.
	X Kierrä okulaarien pyälletty mutteri (1) binokulaaritubuksessa 

perille asti.

1
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7.3 Binokulaaritubuksen säätö
7.3.1 Silmävälin asettaminen
	X Aseta silmäväli arvoon, joka on arvojen 55 mm ja 75 mm välillä, 

katso asteikko (1).
	X Aseta silmäväli säätöpyörällä (2) siten, että näkyvissä on pyöreä 

kuvakenttä.

1

2

7.3.2 Kallistuksen säätö
	X Tartu kiinni binokularitubuksista molemmin käsin.
	X Kallista binokulaaritubusta ylös- tai alaspäin, kunnes 

katseluasento on mukava.

7.4 Okulaarin säätäminen
7.4.1 Käyttäjien diopteriasetusten määrittäminen/

säätäminen
Yksilölliset diopterit voidaan säätää portaattomasti kummallekin 
okulaarille välille +5 ja –5. Diopterit on asetettava täsmällisesti ja 
erikseen kummallekin silmälle. Vain tämä menetelmä takaa sen, 
että kuva säilyy terävänä koko suurennusalueen sisällä eli on 
parfokaalinen. Kun diopteriasetus on kummallekin silmälle oikea, 
työskentely leikkausmikroskoopilla on hyvin väsyttämätöntä.

Parfokaaliseksi säädetty mikroskooppi mahdollistaa 
avustajan kuvan ja videokuvan jatkuvan terävyyden 
valitusta suurennuksesta riippumatta.

	X Valitse pienin suurennus.
	X Aseta ääriviivoiltaan terävä litteä testikohde linssin alle 

työskentelyetäisyydelle.
	X Tarkenna mikroskooppi.
	X Säädä maksimisuurennus.
	X Tarkenna mikroskooppi.
	X Säädä minimisuurennus.

	X Aseta kumpaankin linssiin +5 diopterit katsomatta 
okulaareihin.
	X Kierrä okulaareja hitaasti asetusta –5 kohti yksilöllisesti 

kummallekin silmälle, kunnes testikohde näkyy terävänä.
	X Valitse suurin suurennus ja tarkista terävyys.
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7.4.2 Pupillivälin säätäminen

	X Kierrä silmäsuppiloita ylös tai alas, kunnes etäisyys on sopiva.

7.4.3 Parfokaliteetin tarkastus
	X Aseta ääriviivoiltaan terävä litteä testikohde linssin alle 

työskentelyetäisyydelle.
	X Zoomaa suurimpaan suurennukseen.
	X Tarkenna testikohteeseen.
	X Zoomaa koko suurennusalueelta testikohdetta tarkastellen.

Kuvan terävyyden on säilyttävä tasaisena kaikissa 
suurennuksissa. Mikäli näin ei ole, okulaarien 
diopteriasetukset tarkistattava.

7.5 0° avustajan muuttaminen toiseen 
asemaan

0° avustaja voidaan sijoittaa vasemmalle ja oikealle puolelle.
	X Avaa nupin (1) lukitus.

Yläosa (2) nousee ylös.

	X Vaihda 0° avustajan asema (3).

	X Kun haluttu asema on saavutettu, paina yläosa alas ja lukitse 
nuppi (1) uudelleen.
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7.6 Kameran vaihtaminen
7.6.1 Integroitu videoadapteri (IVA)
	X Aseta kamera (1) optiikan kannattimen C-mount-adapteriin.

�

	X Kiristä kuusiokoloruuvi (2).

�

	X Liitä esiasennettu kamerajohto kameraan (1).

7.6.2 Lasersuodatin, IVC
	X Avaa nupin (1) lukitus.

Yläosa (2) nousee ylös.

	X Poista lasersuodatindummy (3).

�
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	X Aseta lasersuodatin IVC (4) optiikan kannattimen 
lasersuodatinrakoon.

�

7.6.3 Rako väri- ja erikoissuodattimia varten
Optiikan kannattimen kotelossa on rako, johon suodattimen 
työntimet voidaan laittaa.
	X Poista suojus (1).

Suodattimia varten on kaksi rakoa.
• Vasen suodatinrako: Pää-LEDin värilämpötilasuodatin
• Oikea suodatinrako: Erikoissuodattimet tai himmentimet

Tämä suodatintaso näkyy terävänä näytekentässä.
UV-suojasuodatin GG420 on asennettu laitteeseen. Saatavilla on 
lisäksi "UV-suojasuodatin GG475" ja "Suojasuodatin 5×".
	X Ota suodattimen suojus pois.
	X Työnnä suodattimen työnnintä sisään vinosti ylös, kunnes se 

lukittuu paikoilleen.

7.7 Suunnikkaan tasapainottaminen 
ja lukitseminen

7.7.1 Suunnikkaan tasapainotus

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Kun olet vaihtanut välineet, tasapainota mikroskooppi 

aina uudelleen suunnikkaassa.

	X Vapauta suunnikas (katso luku 7.7.3).
	X Pidä mikroskooppia paikoillaan pitämällä kiinni kahvoista.
	X Kierrä yhtä kahvaa jarrujen (All Brakes) vapauttamiseksi.
	X Testaa, liikkuuko mikroskooppi itsestään ylös tai alas.

Mikroskooppi painuu alaspäin:
	X Kierrä tasapainotuksen nuppia (2) myötäpäivään.

Mikroskooppi nousee ylöspäin:
	X Kierrä tasapainotuksen kiertonuppia (2) vastapäivään.

7.7.2 Suunnikkaan lukitseminen

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Lukitse suunnikas aina:

• mikroskoopin kuljetuksen ajaksi
• välineiden vaihdon ajaksi

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi vaurioitua, jos se kallistuu 
itsestään!
	X Pidä kiinni kahvoista, ennen kuin laukaiset  

"All Brakes" -toiminnon.
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	X Vedä kuljetusvarmistinta (1) ja vie se vaakasuoraan asentoon.

	X Tartu kiinni toisesta tai kummastakin kahvasta ja kierrä jarrujen 
(All Brakes) vapauttamiseksi.
	X Siirrä suunnikasta ylös ja alas, kunnes kuljetusvarmistin 

lukittuu.
Suunnikas on nyt lukittu.

7.7.3 Suunnikkaan vapauttaminen

HUOMIO

Leikkausmikroskooppi voi vaurioitua, jos se kallistuu 
itsestään!
	X Pidä kiinni kahvoista, ennen kuin laukaiset  

"All Brakes" -toiminnon.

	X Tartu kiinni yhdestä kahvasta ja kierrä jarrujen vapauttamiseksi.
	X Vedä samalla kuljetusvarmistinta (1) ja vie se pystysuoraan 

asentoon.

Suunnikas on nyt vapautettu.

Tasapainota suunnikas tarvittaessa uudelleen.

7.7.4 Jarrujen avaaminen

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun muutat 

säätöjä leikkauksen aikana.
	X Asenna mikroskoopin varusteet aina ennen leikkausta.
	X  Lukitse suunnikas aina ennen välineiden vaihtoa.
	X Älä käytä kahvoja tai jarrujen kaukolaukaisua, kun 

tasapainotusta ei ole suoritettu.

Eteen

Taakse

Jos jarruja ei ole konfiguroitu yksilöllisesti sen hetkiselle käyttäjälle, 
jarrujen lukitus avataan kahvoja kiertämällä seuraavassa kuvatulla 
tavalla.
	X Kierrä ja pidä takana: Valitut jarrut avataan
	X Kierrä ja pidä edessä: Kaikki jarrut avataan

"User Settings" -valikossa kukin käyttäjä voi antaa kahvoille 
yksilöllisesti enintään neljä toimintoa. "All brakes"  
-toiminnon on oltava valittu vähintään kerran.
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7.8 Paikoittaminen leikkauspöydälle
7.8.1 F42-lattiajalusta

VAROITUS

Loukkaantumisvaara alaspäin kääntyvän 
leikkausmikroskoopin takia!
	X Suorita kaikki jalustaa koskevat toimenpiteet ja 

asetukset ennen leikkausta. 
	X Älä koskaan tasapainota tai varusta järjestelmää 

uudelleen leikkausalueen yläpuolella.
	X Lukitse suunnikas aina ennen välineiden vaihtamista 

(katso luku 7.7.2). 
	X Tasapainota PROVEO 8, kun olet vaihtanut sen 

kokoonpanoa. 
	X Älä vapauta jarruja, kun instrumentti on 

tasapainottamattomassa tilassa. 
	X Käännä mikroskooppi pois leikkausalueelta, kun vaihdat 

varusteita leikkauksen aikana.

HUOMIO

Vaurioitumisen vaara!
	X Varmista ennen optiikan kannattimen nostamista, että 

suunnikkaan yläpuolinen alue on vapaa välttääksesi 
törmäykset leikkauslamppuihin, kattoon jne.

	X Pidä kiinni kaiteesta ja työnnä leikkausmikroskooppi varovasti 
leikkauspöytään ja paikoita se haluamaasi kohtaan.

• Kaikki asemat ovat mahdollisia peilikuvina.
• Laite on paikoitettava siten, että liikealue on tarpeeksi 

suuri odotettavia toimenpiteitä varten.

	X Lukitse pyörien lukitus painamalla jarrupoljinta vasemmalla (2).

1

2

	X Paikoita jalkakytkin leikkauspöydän alle.
	X Liitä virtajohto pistorasiaan.
	X Liitä potentiaalintasaus runkoon.
	X Käynnistä järjestelmä.
	X Vapauta jarrut (katso luku 7.7.4) ja vie järjestelmä haluamaasi 

asemaan (katso alla oleva kuva). 
Maksimaalinen kääntövarren jatke on 135° kulmassa.

maks. 135° 
kulma



36 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / versio 03

Leikkausta edeltävät valmistelut

7.8.2 CT42-teleskooppikiinnike 

CT42-teleskooppikiinnike

AS N

A

S

1

1 CT42-telineen ohjauslaite
A Avustaja
AS Kirurgin avustaja
S Kirurgi
N Sairaanhoitaja

VAROITUS

Potilaalle CT42-teleskooppikiinnikkeen alaspäin 
suuntautuvasta liikkeestä aiheutuva vaara!
	X Älä käytä ylös/alasliikettä, kun mikroskooppi on 

potilaan yllä.

CT42-teleskooppikiinnikkeen nostaminen ja laskeminen

CT42-teleskooppikiinnikettä voidaan nostaa ja laskea sähköisesti. 
Näitä toimintoja voidaan ohjata kaukosäätimessä olevilla 
painikkeilla.

Aja teleskooppivarsi haluttuun korkeuteen:
• "Ylös"-näppäin (1): Teleskooppivarren nostaminen.
• "Alas"-näppäin (2): Teleskooppivarren laskeminen. 

��

Jatkuvassa käytössä teleskooppia saa käyttää enintään 
yhden minuutin ajan 10 minuutin sisällä. Kun käyttöä on 
jatkunut keskeytyksettä kaksi minuuttia, sisäänrakennettu 
lämpötilakytkin kytkee Leica CT42 -teleskooppikiinnikkeen 
moottorin pois toiminnasta.

Hätäpysäytystoiminnon testaamiseksi siirrä alaspäin ja 
paina samanaikaisesti alas- ja ylös-katkaisinta liikkeen 
pysäyttämiseksi.

CT42-teleskooppikiinnikkeen pysäköintiasema

HUOMIO

Törmäysvaara! 
Leikkausmikroskooppi voi törmätä ympärillä oleviin osiin, 
kattoon tai lamppuihin.
	X Tarkista vaara-alue ennen kääntövarren siirtämistä.
	X Siirrä kattojalustaa varovasti ylös, varo kattoa ja 

lamppua.

	X Käännä mikroskooppi pois.
	X Poista steriilit komponentit.
	X Lukitse kääntövarsi.
	X Kytke kääntövarressa oleva pääkytkin pois päältä.
	X Paina kaukosäätimessä olevaa "Ylös"-painiketta ja siirrä  

jalusta ylös.
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7.9 Steriilien ohjauselementtien ja 
suojuksen kiinnittäminen

VAROITUS

Tartuntavaara!
	X Käytä PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia aina steriileillä 

ohjaimilla ja nupeilla.

7.9.1 Kiertonuppien suojukset

Pistä suojukset paikoilleen myos, kun käytät steriilejä 
kertakäyttöisiä päällyksiä. Ohjaimista on helpompi tarttua.

	X Pistä höyrysteriloitavat suojukset suurennuksen, 
työskentelyetäisyyden ja manuaalisen yliohjauksen Red Reflex-
nuppien päälle.

	X Kiinnitä höyrysteriloitavat suojukset myös lisävarusteisiin (jos 
käytössä).

7.9.2 Optiikan kannattimen steriili suojus

• Käytä vain steriilejä testattuja suojuksia, jotka on 
eritelty Lisävarusteet-kohdassa.

• Laita suojus vain merkittyyn kohtaan asti (katso alla 
oleva kuva). 

HUOMIO

Tartuntavaara!
	X Järjestä riittävästi liikkumavaraa jalustan ympärille, 

jotta steriili suojus ei joudu kosketuksiin epästeriilien 
osien kanssa.

	X Aktivoi kahvassa "All Brakes"-toiminto ja ojenna suunnikas.

Maksimaalinen kääntövarren jatke on 135° kulmassa. 

	X Pue käsiisi steriilit käsineet.
	X  Kiinnitä kaikki steriilit osat.
	X Ota steriili suojus varovasti pois pakkauksesta ja aseta se 

PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin päälle suunnikkaaseen asti.
	X Kiinnitä suojalasi (lisävaruste) objektiiviin.
	X Kiinnitä steriili suojus nauhoilla, mutta älä kiristä niitä liikaa. 

Instrumentin on silti liikuttava kevyesti.
	X Tarkista instrumentin sujuva liikkuminen.

• Noudata steriilin suojuksen valmistajan toimittamia 
ohjeita.

• Käytä suojusta aina suojalasin kanssa.
• Älä aseta suojusta kohtaa (1) kauemmaksi.

F42-lattiajalusta

�
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CT42-teleskooppikiinnike

�

HUOMIO

Järjestelmän ylikuumenemisen vaara!
Ilman sisääntuloaukon (1) peittäminen voi johtaa 
ylikuumenemisesta aiheutuvaan järjestelmän hallittuun 
sammuttamiseen.
	X Huolehdi siitä, että ilman sisääntuloaukon (1) ja 

suojuksen väliin jää aina vapaata tilaa.

7.10 Toimintatarkastus
Katso tarkistusluetteloa ennen leikkausta, (katso luku  17.1).
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8 Käyttö
8.1 Virran kytkeminen 

mikroskooppiin

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
	X Käytä järjestelmää vain moitteettomassa tilassa  

(kaikki suojukset asennettu, luukut suljettu).

VAROITUS

Moottorit palaavat pysäköintiasemaan!
	X Varmista ennen mikroskoopin päällekytkentää, että 

XY-yksikön ja tarkennuksen siirtoreiteillä ei ole esteitä.

Kun sisäänrakennettu Enfocus-moduuli on käytettävissä, 
odota 1–2 min, jotta mikroskooppi on käynnistynyt 
kokonaan äläkä kosketa mikroskooppia, ennen kuin se on 
valmis.

Toimintahäiriöiden välttämiseksi varmista aina, että 
mikroskooppi käynnistetään ja sammutetaan oikein 
erityisesti silloin, jos OCT on liitetty.

8.1.1 F42-lattiajalusta

VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara!
	X PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin saa liittää vain 

maadoitettuun pistorasiaan (F42).

	X Kytke mikroskooppiin virta jalustassa olevalla  
virtakatkaisimella (1).
Järjestelmä käynnistää alustusvaiheen.

1
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8.1.2 CT42-teleskooppikiinnike

Valtuutetun sähköasentajan on suoritettava PROVEO 8 
-ohjausyksikön kiinteä asennus.

	X Kytke mikroskooppiin virta telineen ohjauslaitteessa (2) olevalla 
virtakatkaisimella (1).

Järjestelmä käynnistää alustusvaiheen.

�

�

Tarkista järjestelmän perustoiminnot:
• Tarkasta pää- ja Red Reflex-valaistus.
• Tarkista jalkakytkimen toiminnot.
• Tarkasta kiertokahvat.
• Tarkista, toimivatko jarrut luotettavasti.

Päänäyttö tulee esiin ohjausyksikössä.

8.2 Kirurgin paneeli
Kirurgin paneelissa on seuraava näyttö:

Retina
Protect

Kuvakkeilla on seuraava merkitys (vain tiedotusluontoinen):

1 XY-yksikön tila
2 OCT:n tila
3 Invertterin tila
4 IOL-tila / Retina Protection
5 Tallentimen tila
6 VR-toiminnon tila
7 Päävalaistuksen arvo
8 Red Reflex -valaistuksen arvo
9 Suurennuksen arvo

Kosketustoiminnolla varustetut näppäimet:
10  Kallistuskulman säätö
11 Tarkennuksen nollauspainike (viiva näyttää tarkennuksen 

aseman)
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8.3 Optiikan kannattimen paikoitus 
8.3.1 Ensimmäinen paikoitus

	X Tartu optiikan kannattimesta kummastakin kahvasta (1).
	X Kierrä yhtä kahvaa jarrujen (All Brakes) vapauttamiseksi.
	X Paikoita optiikan kannatin ja vapauta kahva.

Katso myös luku 7.7.4.

HUOMIO

PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin vaurioituminen 
tahattoman liikkumisen takia!
	X Pidä kiinni kahvasta jarrujen avaamisen yhteydessä.

8.3.2 Paikoituksen hienosäätö
	X Paikoita optiikan kannatin XY-käyttölaitteella jalkakytkimessä 

olevaa ohjaussauvaa (1) käyttämällä.

Aja takaisin keskiasentoon painamalla "Reset"-näppäintä (2) 
tai ohjauslaitteessa olevia "Reset"-painikkeita.

Voit muuttaa XY-moottorien liikkumisnopeutta  
"Speed"-valikon näytössä.
Tämä arvo voidaan tallentaa yksilöllisesti jokaiselle 
käyttäjälle.

8.3.3 Kallistuksen säätö
	X Paina kirurgin paneelissa olevaa kallistuksen + -painiketta  

tai – -painiketta säätääksesi kallistuksen haluttuun suuntaan ja 
pitääksesi sen tässä asennossa (katso luku 8.2).

Mikroskooppi kallistuu haluttuun suuntaan.
Mikroskooppia voidaan kallistaa 15° eteenpäin ja 105° taaksepäin.
Painamalla yhtä ohjauslaitteen "Reset"-painiketta mikroskooppi 
voidaan siirtää takaisin perusasentoon (0°).
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8.4 Optiikan kannattimen säätö
8.4.1 Kirkkauden säätö

VAROITUS

Liian voimakas valo voi vahingoittaa verkkokalvoa!
	X Huomioi luvussa "Turvallisuusohjeet" mainitut 

varoitukset.

Päävalon ja Red Reflex -valon kirkkautta voidaan suurentaa tai 
vähentää kosketuspaneelin monitorin, jalkakytkimen tai kahvan 
kautta.

"Main"-valikkosivun kosketuspaneelin monitorissa

	X Paina  tai  -painiketta palkissa päävalon tai Red Reflex 
-valon kirkkauden säätämiseksi.  

– tai –
	X Paina suoraan kirkkauden säädön palkkia.

Aktivoidun valaistuksen kirkkaus muuttuu.

•  tai  -painikkeen napsauttaminen muuttaa 
kirkkauden arvoa 1 arvon askelin. Jos painat painiketta 
kauemmin, arvo muuttuu viiden arvon askelin.

• Aloitusarvo voidaan tallentaa yksilöllisesti jokaiselle 
käyttäjälle (katso luku 9.3.2).

Jalkakytkimessä/kahvassa

Toimintojen asetuksista riippuen (katso luvut 9.3.4 ja 9.3.5) 
päävalaistuksen kirkkautta voidaan lisätä ja pienentää myös 
jalkakytkimessä/kahvassa olevilla painikkeilla.

8.4.2 Red Reflex -valaistuksen halkaisijan säätö
Voit säätää Red Reflex -valaistuksen halkaisijaa käyttämällä 
kiertonuppia (1) tai jalkakytkintä/kahvaa.
	X Kierrä kiertonuppia (1) ja aseta Red Reflex -valaistuksen 

halkaisija sopivaksi.

�

8.4.3 Altistuksen kesto
Lisätietoja (katso Valomyrkylliset verkkokalvovauriot 
silmäkirurgiassa, sivu 5).

8.4.4 Retina Protection
Käyttäjä voi aktivoida Retina Protection -toiminnon leikkauksen 
aikana jalkakytkimen tai ohjauslaitteen kosketuspaneelin kautta. 
Kun Retina Protection -toiminto on aktivoitu, päävalon tehokkuus 
alennetaan 10 prosenttiin ja RedReflex -valaistuksen tehokkuus 
20 prosenttiin. Käyttäjä voi silti säätää valon tehokkuuden 
kynnysarvon alapuolelle. Kun käyttäjä poistaa Retina Protection 
-toiminnon toiminnasta, valon tehokkuus palaa edellisen 
tehokkuuden mukaiseksi.
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8.4.5 Suurennuksen (zoom) asettaminen
Voit säätää suurennusta jalkakytkintä/kahvaa tai ohjausyksikön 
"Main"-valikkosivun "Magnification"-säätöpalkkia käyttämällä.

"Main"-valikkosivun kosketuspaneelin monitorissa

	X Paina  tai  -painiketta suurennuksen säädön palkissa.
– tai –
	X Paina suoraan suurennuksen säädön palkkia.

Suurennus muuttuu.

• - tai  -painikkeen napsauttaminen muuttaa 
suurennuksen arvoa 1 arvon askelin. Jos painat 
painiketta kauemmin, arvo muuttuu viiden arvon 
askelin.

• "Speed"-valikossa voit muuttaa nopeutta, jolla 
suurennusmoottori toimii.

• Aloitusarvo voidaan tallentaa yksilöllisesti jokaiselle 
käyttäjälle (katso luku 9.3.3).

Suurennuksen (zoom) manuaalinen asettaminen

VAROITUS

Suurennusmoottorin vioittuminen merkitsee vaaraa 
potilaalle!
Jos suurennusmoottori ei toimi, suurennus voidaan säätää 
manuaalisesti kiertonupilla (1).

HUOMIO

Suurennusmoottorin vioittuminen!
	X Käytä suurennuksen manuaalista säätöä vain, kun 

suurennuksen moottori on rikki.

�

	X Paina kiertonuppi (1) sisään.
	X Säädä haluttu suurennus nuppia kiertämällä. 

8.4.6 Tarkennuksen säätäminen

• Säädä tarkennus vapauttamalla jarrut manuaalisesti,  
jos tarkennusmoottori ei toimi.

• Tartu kiinni optiikan kannattimesta (katso luku 8.3.1).

Voit tarkentaa mikroskoopin jalkakytkimessä olevilla 
tarkennuspainikkeilla.

• "Speed"-valikkosivulla voit muuttaa nopeutta, jolla 
zoomausmoottori liikkuu (katso luku 9.3.3).

• Tarkennusmoottori saadaan palautettua keskiasemaan 
painamalla "Reset Focus" -näppäintä 
kosketuspaneelissa tai kirurgin paneelissa.
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8.5 Integroitu rakovalaistus
Rakovalaistus voidaan tuoda ulos ja sisään jalkakytkimen tai kahvan 
nupin kautta.
Rakovalaistuksen leveys on muutettavissa jatkuvasti 2 mm:stä 
6 mm:iin ja siirrettävissä vasemmalta oikealle jalkakytkimen kautta.

�

VAROITUS

Integroidun rakovalaisimen vioittuminen merkitsee  
vaaraa potilaalle!
Jos integroidun rakovalaisimen moottoriin tulee vikaa, 
rakovalaisin voidaan aktivoida / poistaa toiminnasta 
manuaalisesti kiertonuppia (2) käyttämällä.

8.6 Kuljetusasento (F42)

HUOMIO

Jalustan kotelon tai ohjausyksikön kosketuspaneelin 
vaurioituminen!
Jos optiikan kannatin siirretään kuljetusasentoon tai 
kuljetusasennosta käyttöasentoon:
	X Kuljetuslukituksen on oltava lukittu.

	X Lukitse suunnikas (katso luku 7.7.2).
	X Irrota kaikki tallennuslaitteet dokumentointi/

tallennusjärjestelmästä.
	X Paina "All Brakes"-painiketta tai sairaanhoitajan painiketta ja 

siirrä PROVEO 8 kuljetusasentoon.

HUOMAUTUS
	X Varmista, että videomonitori ei törmää jalustan 

suunnikkaaseen.
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8.7 Leikkausmikroskoopin 
sammuttaminen

HUOMAUTUS

Kun sisäänrakennettu Enfocus-moduuli on käytettävissä, odota 
1–2 min, jotta järjestelmä sammuu kokonaan. Älä irrota virtajohtoa 
pistokkeesta ennen kuin järjestelmä on sammunut kokonaan.

	X Vie leikkausmikroskooppi kuljetusasentoon (F42).
	X Kytke mahdollisesti käytössä oleva TrueVision-

talllennusjärjestelmä pois päältä valmistajan ilmoittamien 
ohjeiden mukaisesti.
	X Sammuta järjestelmä kytkemällä leikkausmikroskooppi pois 

päältä virtakytkimellä (katso kohta 8.1).
	X Irrota virtajohto (F42) ja varmista se.
	X Säilytä jalkakytkintä jalustan (F42) päällä tai telineen (CT42) alla.

9 Ohjauslaite kosketuspanee-
litoiminnolla

HUOMIO

Kosketuspaneelin vaurioituminen!
	X Paina kosketuspaneelia vain sormillasi. 

Älä koskaan käytä kovia, teräviä tai teräväkärkisiä puisia, 
metallisia tai muovisia esineitä.
	X Älä puhdista kosketuspaneelia missään tapauksessa 

hankaavia ainesosia sisältävillä aineilla. Nämä aineet 
voivat naarmuttaa pintaa ja tehdä sen himmeäksi.

9.1 Valikon rakenne
1

2

3

4

1 Pikakäyttörivi ikkunoihin "Main", "Speed", "Menu", "DIC" ja 
"Recording"

2 Tilarivi
3 Näyttöalue
4 Dynaaminen painikerivi

Toimintatilassa tilarivi näyttää nykyisen käyttäjän ja 
määrittää aina nykyisen sijainnin valikossa.
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1 2 3 4 5 6 7

Pikakäyttörivi näytetään jokaisen ikkunan yläosassa 
mahdollistamaan pääsy milloin tahansa seuraavassa lueteltuihin 
valikkoihin.
1 Main-päävalikko
2 Speed-valikko (katso luku 9.3.3)
3 Valikko (katso luku 9.3)
4 DIC-valikko
5 Varoitukset
6 Monitorin näyttökuvan muuttaminen (aktivoitu, kun OCT on 

otettu käyttöön lisävarusteluettelossa)
7 Näytön tallennus käynnissä (vihreä vilkkuu), ei tallennusta  

(ei väriä)

9.2 Käyttäjän valinta
Valikon näyttösivujen "Main" ja "Speed" dynaamisella painikerivillä 
on aina kolme painiketta "Presets", "User List" ja "Show Settings".

9.2.1 Presets
"Presets"-kohdassa luetellaan Leican esiasettamat vakiokäyttäjät 
tavallisimmille leikkaustyypeille.

	X Napsauta yhtä asetetuista vakiokäyttäjistä ja sen jälkeen 
"Select".
PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on valmis käytettäväksi.

• Voit sovittaa ja tallentaa vakiokäyttäjien asetukset 
tarvittavalla tavalla (katso luku 9.3.13).

• Voit napsauttaa milloin tahansa  
"Show Settings" -painiketta nähdäksesi yhteenvedon 
nykyisen käyttäjän käyttäjäasetuksista.
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9.2.2 User list
"User List" avaa kaksisivuisen käyttäjäluettelon, jossa voit valita 
yhden yhteensä 30 tallennettavasta käyttäjästä.

Painikkeilla "1-15" ja "16-30" voit vaihtaa sivujen välillä.
	X Valitse käyttäjä.

"Select"-painike on näytössä.
	X Napsauta "Select".

Käyttäjäasetukset ladataan.

• Käyttäjäluettelon työstäminen on mahdollista aina 
luettelon ollessa avattu.

• Varmista ennen jokaista leikkausta, että on valittu oikea 
käyttäjä, ja tutustu kahvan ja valinnaisesti käytetyn 
jalkakytkimen toimintoihin.

Käyttäjäasetukset voidaan suojata salasanalla. Katso 
käyttäjäasetusten muuttamista koskevia tietoja luvusta 9.3.

9.2.3 Show Settings
	X Paina "Show Settings" -painiketta dynaamisella painikerivillä 

nähdäksesi yhteenvedon nykyisen käyttäjän 
käyttäjäasetuksista.

9.3 Menu – User Settings
Tässä valikossa voit konfiguroida käyttäjäasetukset.

	X Napsauta "Menu"-painiketta ja paina "USER SETTINGS".

Näyttöön tulee seuraava näyttö:
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"Load"  Lataa olemassa olevan käyttäjän asetukset  
 käyttäjäluettelosta niiden muokkausta varten.

"Create New User" Avaa uuden käyttäjän "tyhjillä" asetuksilla.
"New (Preset)"  Avaa "Preset"-näytön, jossa voidaan valita  

 vakiokäyttäjä, jonka pohjalta uudelle käyttäjälle  
 annetaan halutut esiasetukset ja jonka asetukset  
 otetaan käyttöön tai joita muokataan.

"Edit User List"  Mahdollistaa käyttäjien nimeämisen uudelleen,  
 siirtämisen tai poistamisen.

• Voit myös lisätä käyttäjän toimintavalikosta. 
• Kun haluat säilyttää ajankohtaiset asetukset, voit 

tallentaa ne napsauttamalla "Save"-näppäintä  
(se tulee näkyviin heti, kun ajankohtaisen käyttäjän 
perusasetuksia on muutettu) ajankohtaiselle käyttäjälle 
("Save") tai uudelle käyttäjänimelle ("Save as").

Käyttäjäluettelon työstö

Tilanteesta riippuen käyttäjäluettelossa on käytettävissä eri 
toimintoja.

	X Valitse käyttäjä.
Käytettävissä olevat toiminnot näytetään dynaamisella 
painikerivillä:

"Cancel"   Toiminnon peruuttaminen. 
"Move"   Siirtää valitun käyttäjän toiseen  

  valittavissa olevaan vapaaseen  
  paikkaan.

"Delete"   Poistaa valitun käyttäjän. 
"Rename"   Antaa olemassa olevalle käyttäjälle  

  uuden nimen. Käyttäjän asetukset  
  eivät muutu.

"Change password" Vaihtaa salasanan.

HUOMIO

Käyttäjäasetusten muuttamisesta aiheutuva potilaaseen 
kohdistuva vaara!
	X Älä koskaan muuta konfiguraatioasetuksia tai muokkaa 

käyttäjäluetteloa leikkauksen aikana.
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9.3.1 Käyttäjäasetuksen suojaaminen
Jokainen käyttäjäasetus voidaan suojata salasanalla/PIN-koodilla, 
jotta käyttäjäasetusten luvaton tai tahaton muuttaminen vältetään. 
Silloin työskentelyparametrit säilyvät identtisinä joka kerran, kun 
ladataan suojattu käyttäjäasetus. Muutoksia voidaan tehdä käytön 
aikana, mutta niitä ei tallenneta, ellei paineta "Saved as current" tai 
"Saved as new" ja anneta oikea salasana/PIN. 

Käyttäjäasetusten tallentaminen ja suojaaminen tehdään kahdella 
tavalla:
Nykyisenä käyttäjäasetuksena
Näyttöön tulee salasanan/PIN-koodin pyyntö.
	X Jos on määritetty salasana/PIN, tallenna käyttäjäasetusten 

muutokset antamalla oikea salasana/PIN.
Jos se on väärä, järjestelmä palaa takaisin kohtaan "Start values main".
	X Valitse "Save as current" ja anna salasana/PIN uudelleen.

Jos salasanaa/PIN-koodia ei ole määritetty, voit määrittää 
salasanan/PIN-koodin (4-10 merkkiä). 
	X Paina "OK" uudelleen antamista ja vahvistusta varten. 

Jos uudelleen annettu salasana/PIN ei ole oikea, antamisen / 
uudelleen antamisen prosessi on toistettava.
Jos salasanaa/PIN-koodia ei ole tarkoitus määrittää, voit poistua 
vaiheesta painamalla "Skip" tai ennen uudelleen antamista 
painamalla "Cancel".

Uutena käyttäjäasetuksena
Näyttöön tulee viesti ja salasanan/PIN-koodin pyyntö sen jälkeen, 
kun käyttäjäasetuksen nimi on annettu. Jos asetukset tulee suojata:
	X Anna salasana/PIN (4-10 merkkiä) ja paina "OK" uudelleen 

antamista ja vahvistamista varten. Salasanan merkit voivat olla 
kirjaimia, numeroita tai erikoismerkkejä.

Jos salasanaa/PIN-koodia ei ole tarkoitus määrittää, voit poistua 
vaiheesta painamalla "Skip" tai ennen uudelleen antamista 
painamalla "Cancel".
Jos uudelleen annettu salasana/PIN ei ole oikea, antamisen / 
uudelleen antamisen prosessi on toistettava.

Käyttäjä voi nollata salasanan myös painamalla "Change Password" 
-painiketta ja antaa uuden salasanan.
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Käyttäjäasetuksen suojaamisesta salasanan/PIN-koodin kautta 
ilmoitetaan tekstillä "(locked)" aivan käyttäjäasetuksen nimen 
perässä graafisen käyttöliittymän pääsivulla tai lukkokuvakkeen 
kautta käyttäjäasetuksen nimen edessä Select User -sivulla.

9.3.2 "Main"-aloitusarvojen asettaminen
Tässä ikkunassa voit asettaa valitulle käyttäjälle päävalon,  
Red Reflex -valon ja suurennuksen aloitusarvot.

	X Näppäimen  tai  napsauttaminen muuttaa arvoja yhden 
arvon askelin. Jos painat painiketta kauemmin, arvo muuttuu 
viiden arvon askelin.
	X Voit muuttaa haluamaasi arvoa myös napsauttamalla palkkia.

9.3.3 "Speed"-aloitusarvojen asettaminen
Tässä ikkunassa voit asettaa valitulle käyttäjälle suurennuksen, 
tarkennuksen, XY-moottorien ja rakolampun siirtonopeuden.

	X Näppäimen  tai  napsauttaminen muuttaa arvoja yhden 
arvon askelin. Jos painat painiketta kauemmin, arvo muuttuu 
viiden arvon askelin.
	X Voit muuttaa haluamaasi arvoa myös napsauttamalla palkkia.
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Fast Slitlamp Kun aktivoitu, rakolamppu liikkuu nopealla 
siirtonopeudella.

Focus Linked to Zoom Kun aktivoitu, tarkennuksen nopeus 
riippuu suurennuksesta: 
• alhainen suurennus –  

nopea tarkennusnopeus 
• korkea suurennus –  

hidas tarkennusnopeus
XY Linked to Zoom Kun aktivoitu, XY-nopeus riippuu 

suurennuksesta: 
• alhainen suurennus –  

nopea XY-nopeus 
• korkea suurennus –  

hidas XY-nopeus

9.3.4 Jalkakytkimen toimintojen määrittäminen 
(jalkakytkin 1 ja jalkakytkin 2)

Käyttäjä voi konfiguroida tässä jalkakytkimen yksilölliset asetukset.

Sisäänrakennettu jalkakytkimen langaton vastaanotin on 
jalkakytkin 1, lisätty valinnainen jalkakytkin on jalkakytkin 2.

	X Valitse ensin jalkakytkin 14 tai 12 toiminnolla.
	X Napsauta vasenta tai oikeaa nuolta   valitaksesi Normal 

Mode, VR Mode, IOL Mode, OCT Mode tai OCT VR Mode.
	X Napsauta painiketta "Cataract", "Retina", "IOL" tai "OCT".

Jalkakytkimeen määritetään oletusasetukset.
	X Voit muokata näitä asetuksia haluamallasi tavalla. 

"Clear All" -painiketta napsauttamalla poistetaan kaikille 
näppäimille kohdistetut toiminnot.

Yksilöllisten näppäimien konfigurointi
	X Valitse vasemmassa valintakentässä halutuilla toiminnoilla 

varustettu toimintoryhmä.
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.
	X Valitse haluttu toiminto.
	X Napsauta merkintäkentässä haluamaasi painiketta antaaksesi 

sille valitsemasi toiminnon. 

Toimintoryhmien yleiskuva

Mahdollinen konfiguraatio jaetaan seuraaviin toimintoryhmiin:

XY
• X+
• X–
• Y+
• Y–
• XY Reverse

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

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



52 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / versio 03

Ohjauslaite kosketuspaneelitoiminnolla

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 Voit vaihtaa toiminnon tilaa "Toggle" -toiminnolla  
(esim. on/off tai next). "Pulse"-toiminto muuttaa tilaa jatkuvasti 
(esim. kirkkauden lisääminen).
	X Kun haluat poistaa toimintoja, valitse kaikissa toimintoryhmissä 

oleva kohta "No Function" ja kohdista se haluamallesi 
painikkeelle.
	X Jos luot ainoastaan yhden jalkakytkimen konfiguraation yhdelle 

käyttäjälle, suosittelemme monistamaan sen toiseen 
jalkakytkintuloon "Duplicate"-painiketta painamalla.  
Varmistat näin sen, että jalkakytkin toimii haluamallasi tavalla 
riippumatta siitä, mihin tuloon se liitetään.
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9.3.5 Kahvan toiminnot
Voit antaa kahvalle vapaasti enintään kolme toimintoa.  
Neljännen toiminnon on aina oltava "All Brakes".
Tämän toiminnon asema voidaan valita vapaasti.

	X Valitse kahva oikeassa valintakentässä. 
	X  Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.
	X  Valitse vasemmasta valintakentästä toimintoryhmä,  

joka sisältää haluamasi toiminnon. 
 Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 
napsauttamalla.
	X Valitse haluttu toiminto.

 Napsauta merkintäkentässä haluamaasi painiketta antaaksesi sille 
valitsemasi toiminnon.

Toimintoryhmien yleiskuva

Mahdollinen konfiguraatio jaetaan seuraaviin toimintoryhmiin:

XY
• XY Reverse

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

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

Reset
• Reset magnification
• Reset Focus
• Reset Tilt
• Reset XY
• Reset All

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

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

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

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

9.3.6 Combination Mode
Combination Mode -toiminnon avulla voit luoda yksilöllisen 
toiminnan jokaiselle käyttäjälle. Usein toistuville leikkauksen eri 
vaiheille (enint. viisi vaihetta) voidaan tallentaa seuraavat 
parametrit: 
• Main Light brightness 
• Red Reflex brightness 
• Magnification 
• Focus Mode
• Inverter 
• ADF1 (Additional function 1)
• ADF2 (Additional function 2)

Tässä ikkunassa käyttäjä voi sallia tai estää halutut Combination 
Mode -parametrit yksilöllisille käyttäjille.

Kytkettäessä Combination Mode -toiminnon läpi yksittäisen 
käyttäjän vain aktiivisesti asetetut parametrit aktivoituvat.

	X Anna vaiheiden kokonaismäärä napsauttamalla  tai  
-näppäintä kohdassa "Number of Steps".
	X Valitse sopivat parametrit jokaiselle vaiheelle kohdassa "Step".
	X Aseta kaikille parametreille sopiva tarkennustila "Relative" tai 

"Absolute".
• Suhteellinen alue: –75 mm … +75 mm
• Absoluuttinen alue: –37,5 mm … +37,5 mm

Combination Mode -parametrit
• Suurennus, aktivointi (on) ja poistaminen toiminnasta (off).  

Kun asetus on "off", suurennus säilyy nykyisen arvon 
mukaisena.

• Invertterin signaali; esim. sisäisen tai ulkoisen invertterin 
laukaisemiseen, SDI Oculus

• ADF1, ADF2 pulssisignaali ulkoisten järjestelmien 
laukaisemiseen, esim. salin valo päälle / pois päältä, ulkoinen 
rakolamppu...

Tarkennuksella voi olla kaksi eri tilaa: 
• "Absolute": opittu, absoluuttinen asema ajetaan tarkasti. 

Alue: –37,5 mm … +37,5 mm  
• "Relative": opittu etäisyys kahden pisteen välillä, esim. 

määritetyille piilolaseille verkkokalvon leikkauksissa. 
Alue: –75 mm … +75 mm
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HUOMIO

Loukkaantumisen vaara!
	X  Huomioi erityisesti vaaditut turvaetäisyydet, kun käytät 

Combination Mode -toimintoa yhdessä vieraan 
valmistajan välineiden kanssa, jotka voivat pienentää 
työskentelyetäisyyden alle 140 mm:iin 
(kosketuksettomat laajakulmatarkastelujärjestelmät), 
koska tarkennus yhdessä Combination Mode -toiminnon 
kanssa on puoliautomaattinen toiminto.

Combination Mode -toiminto on kohdistettava jalkakytki-
men jollekin näppäimelle, jotta sen käyttö on mahdollista. 

Combination Mode -toiminnon ajaminen
	X Aktivoi jalkakytkimessä näppäin, jolle Combination Mode 

-toiminto on kohdistettu, napsauttamalla kyseistä näppäintä.
Tallennettujen vaiheiden silmukka ajetaan jatkuvasti.

9.3.7 VR Mode
Tällä sivulla voit tallentaa käyttäjäkohtaisia asetuksia VR-tilalle 
(vitreoretinal mode).

Seuraavien toimintojen asetukset (ON/OFF) voidaan tallentaa 
erityisesti VR-tilalle:
XY Reverse – XY suunnanvaihto
Mainlight Off – päävalaistuksen kytkentä pois päältä
RedReflex Off – Red Reflex -valaistuksen kytkentä pois päältä
Roomlight off – lisätoiminto (ADF1 / ADF2) pois päältä
Electronic inverter active – invertterin aktivointi
Footswitch for VR mode active – jalkakytkimen erillisen 
määrityksen aktivointi
Quick Focus Active – pikatarkennuksen aktivointi (katso luku 9.3.11)
Integrated inverters synchronized – on: kumpikin invertteri 
aktivoitu,  
off: vain pääkirurgin invertteri aktivoitu 

Nämä toiminnot on aktivoitu tehtaalla.
Voit poistaa toimintojen aktivoinnin käyttämällä "ON"-näppäintä.
"Electronic Inverter active" -asetus riippuu liitetystä invertteristä:
• Oculus SDI 4c ja BIOM: Electronic Inverter active = inactive
• kaikki muut:  Electronic Inverter active = active

Jalkakytkimen toimintojen määrittäminen VR

Voit tallentaa tässä erityiset jalkakytkimen toiminnot VR 
(vitreoretinal) -tilalle.

Seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta vaihtaminen 
"normaalien" toimintojen ja VR-tilan toimintojen välillä olisi 
mahdollista:
• "VR Mode" -välilehdessä on aktivoitava "footswitch for  

VR mode active".
• Kummassakin kahdesta jalkakytkimen toimintojen 

määrityksestä kohta "VR Mode on/off" on määritettävä.

Säätö tehdään samalla tavalla kuin jalkakytkimen 
toimintojen määrittämisessä (katso luku 9.3.4).

VR-tilan käyttö
	X Paina "VR Mode on/off" -toiminnolla varustettua painiketta.

VR-tila on aktivoitu. Käyttäjäasetuksissa aktivoidut toiminnot 
suoritetaan kerran.
Aktivoitu VR-tila näytetään "Main"-valikkosivulla vihreällä taustalla.

Käyttäjäasetusten suorittaminen ei ole mahdollista VR-tilan 
ollessa aktivoitu.
VR-tila on sitä ennen aktivoitava.

VR-tilan päättäminen
	X Paina uudelleen "VR Mode on/off" -toiminnolla varustettua 

painiketta.
Mikroskooppi peruuttaa kaikki toiminnot.

Kun sähköinen BIOM on käytössä, VR-tila aktivoidaan / 
poistetaan toiminnasta automaattisesti.



56 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / versio 03

Ohjauslaite kosketuspaneelitoiminnolla

9.3.8 OCT-tila
OCT-toimintoja voidaan ohjata jalkakytkimellä kohdistamalla OCT-
toiminnot OCT-tilassa.

Jalkakytkimen toiminnot OCT

Käyttäjä voi kytkeä normaalista jalkakytkimen tilasta OCT-tilaan. 
Seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta voidaan kytkeä 
"normaalien" toimintojen ja OCT:n välillä jalkakytkimessä:
• "Footswitch 1" -välilehdellä "OCT Mode On/Off" -toiminto on 

kohdistettava jalkakytkimelle.
• "Footswitch 1 OCT Mode" -välilehdellä "OCT Mode On/Off" 

-toiminto on kohdistettava jalkakytkimelle.
Suositeltu työnkulku on siirtyä normaalista tilasta OCT-tilaan, ottaa 
ja tarkastella OCT-kuvia ja mennä sitten takaisin normaaliin tilaan. 
Käyttäjä voi myös ohjelmoida OCT-toimintoja "Handles OCT" 
-kohdassa ja ohjata OCT-toimintoja kahvoilla, kun OCT-tila on 
aktivoituna (esim. "play frame forward").

OCT-tilan käyttö
	X Paina "OCT Mode on/off" -toiminnolla varustettua painiketta. 

OCT-tila on aktivoitu. Käyttäjäasetuksissa aktivoidut toiminnot 
suoritetaan kerran. 
Aktivoitu OCT-tila näytetään "Main"-valikkosivulla vihreällä 
taustalla. 

OCT-tilan lopettaminen
	X Paina "OCT Mode on/off" -toiminnolla varustettua painiketta 

uudelleen.
Mikroskooppi peruuttaa kaikki toiminnot.

Jalkakytkimen toiminnot OCT VR

Käyttäjä voi kytkeä VR-jalkakytkimen tilasta OCT VR -jalkakytkimen 
tilaan. Seuraavien edellytysten on täytyttävä, jotta voidaan kytkeä 
"VR-tilan" ja OCT:n välillä jalkakytkimessä:
• "Footswitch 1 VR Mode" -välilehdellä "OCT Mode On/Off" 

-toiminto on kohdistettava jalkakytkimelle.
• "Footswitch 1 OCT VR Mode" -välilehdellä "OCT Mode On/Off" 

-toiminto on kohdistettava jalkakytkimelle.
Kun sähköinen BIOM on käytössä, VR-tila aktivoidaan / poistetaan 
toiminnasta automaattisesti. Käyttäjä voi painaa "OCT mode On/
Off" siirtyäkseen VR-tilasta OCT VR -tilaan, ottaa ja tarkastella  
OCT-kuvia ja mennä takaisin VR-tilaan painamalla "OCT mode  
On/Off" jalkakytkimessä.
Jos käytössä on mekaaninen BIOM tai piilolinssi, "VR mode On/Off" 
on ohjelmoitava normaaliin jalkakytkimeen VR-tilan aktivoimiseksi. 
Käyttäjä voi painaa "OCT mode On/Off" siirtyäkseen VR-tilasta OCT 
VR -tilaan ja painaa sitä uudelleen siirtyäkseen takaksin VR-tilaan.
Käyttäjä voi myös ohjelmoida OCT-toimintoja "Handles OCT VT" 
-kohdassa ja ohjata OCT-toimintoja kahvoilla, kun OCT-tila on 
aktivoituna (esim. "frame forward"). 

OCT VR -tilan käyttö
	X Paina "OCT Mode on/off" -toiminnolla varustettua painiketta. 

OCT-tila on aktivoitu. Käyttäjäasetuksissa aktivoidut toiminnot 
suoritetaan kerran. 
Aktivoitu OCT-tila näytetään "Main"-valikkosivulla vihreällä 
taustalla. 

OCT VR -tilan lopettaminen
	X Paina "OCT Mode on/off" -toiminnolla varustettua painiketta 

uudelleen.
Mikroskooppi peruuttaa kaikki toiminnot.

Katso yksittäisen OCT-toiminnon tarkka selvitys Enfocus-
käyttöohjeesta.
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9.3.9 BIOM synchronized focus

VR Synchronized Focus+ / VR Synchronized Focus– synkronisoi sekä 
Proveo 8 -optiikan kannattimen että BIOM-etulinssin tarkennuksen 
ja mahdollistaa seuraavaa:
• VR Synchronized focus:  Optiikan kannattimen ja BIOM-etu-

linssin synkronoitu tarkennus, jonka ansiosta BIOM-etulinssin  
ei enää tarvitse liikkua pystysuunnassa silmän suhteen

• Focus: Kapea näkymä ja leveämpi näkymä samalla 
suurennuksella ja tarkennuksella jalkakytkimen määritettyä 
painiketta painamalla. 

• VR Lens Focus: BIOM-etulinssin riippumaton tarkennus 
verkkokalvon nopeampaan tarkentamiseen ennen lasiais-
verkkokalvotoimenpiteitä 

Footswitch Automatic Change to VR Mode: Takaosaa 
koskevissa toimenpiteissä BIOM voidaan kääntää 
säderadalle, ja jalkytkin vaihtaa asetukset automaattisesti 
VR-tilaan mahdollisesti aktivoitu synkronisoitu tarkennus 
mukaan luettuna.

9.3.10 DI C800
Tässä ikkunassa käyttäjä voi muokata liitetyn DI C800:n tietojen 
heijastusasetuksia.

Tämä valikon välilehti tulee näyttöön vain, kun DI C800 on liitetty.

9.3.11 Quick tilt/focus 

Käyttäjä voi asettaa pikatarkennuksen ja pikakallistuksen halutut 
arvot mieltymyksensä mukaisesti.
	X Aktivoi pikatarkennukselle tai pikakallistukselle määritetty 

jalkakytkimen painike napsauttamalla kyseistä painiketta.
Distance for quick 
focus

Etäisyys siirtymiseen ylöspäin nykyisestä 
asemasta määritetyn näppäimen aktivoinnin 
jälkeen.
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Quick focus timeout 1 - 10 minuuttia tai pois päältä.
Palaaminen aloitusasemaan aikakatkaisun 
esiasetetun aikakehyksen sisällä vain 
määritetyn näppäimen aktivoinnin jälkeen.
Jos aikakatkaisu on kulunut umpeen ja 
määritettyä näppäintä painetaan, optiikan 
kannatin ei liiku.
Huomautus
Jos käyttäjä vapauttaa sähkömagneettiset 
jarrut kahvojen kautta, 
pikatarkennustoiminto menee pois 
toiminnasta.
Oletus pois päältä

Angle for quick tilt Kulma, jossa optiikan kannatin liikkuu sen 
jälkeen, kun pikakallistukselle määritettyä 
näppäintä on painettu.
Oletus 35°

Kallistustoiminnon käyttö on estetty, kun sähköinen BIOM 
on liitetty.

9.3.12 Auto Reset 
Jos käyttäjä siirtää suunnikkaan sen pääteasemaan leikkauksen 
jälkeen, auto Reset -toiminto laukaistaan: 
• Kaikki moottorit (zoomaus, tarkennus ja XY) siirtyvät reset-

asemaan.
• Tallennin pysähtyy.
• Kallistusmoottori ei ole nollattu.
• Nykyiset käyttäjäasetukset ladataan uudelleen. 
• Valaistus kytkeytyy pois toiminnasta. 

Jos käyttäjä siirtää PROVEO 8 -mikroskoopin takaisin alaspäin 
leikkausalueen yi, valaistus kytkeytyy päälle ja PROVEO 8 on 
välittömästi valmis käytettäväksi.

HUOMAUTUS
	X Leica Microsystems -huoltoteknikko voi poistaa tämän 

toiminnon toiminnasta.

9.3.13 Käyttäjäasetusten tallentaminen

Suojaa asetuksesi salasanalla (katso luku 9.3.1).

	X Napsauta "Save"-painiketta päävalikossa.
	X Valitse käyttäjäluettelossa vapaa paikka, johon käyttäjä 

halutaan tallentaa.

Jos haluat, voit ensin muokata käyttäjäluetteloa.

	X Anna näppäimistöllä haluamasi käyttäjänimi.

	X Napsauta "OK"-painiketta tallentaaksesi käyttäjän haluttuun 
paikkaan antamaasi nimeä käyttämällä.
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10 Valikko
10.1 Menu – "Maintenance"
	X Paina valikkopainiketta ja valitse "MAINTENANCE" (1).

1

Maintenance-valikossa on seuraavat näytöt:
• Lamp History
• Check Switches
• Microscope Settings

10.1.1 Maintenance –> Lamp History
Tällä sivulla voit katsoa ja nollata Main Light ja Red Reflex Light 
-käyttötunnit.

10.1.2 Maintenance –> Check Switches
Tässä ikkunassa voit testata kahvoissa, jalkakytkimissä, 
kaukosäätimessä olevat kytkimet.

Oikean yläreunan valintakenttä
Tässä kentässä voidaan valita käytössä oleva liitäntä tai halutut 
kytkimet.
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla valitaksesi yhteyden.

10.1.3 Maintenance –> Microscope Settings
Tällä sivulla asetetaan käyttämäsi lisätarvikkeet.
Sen kautta varmistetaan, että "Main"-valikkosivulla näytetään 
oikea suurennus.

Select Surgeon Tube
Voit antaa tähän kenttään kirurgin sillä hetkellä käyttämän 
binokulaaritubuksen.
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.
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Select Eyepiece
Tässä kentässä voit valita kirurgin käyttämien okulaarien tyypin.
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.

Jos et suorita valintaa, suurennus lasketaan vakiolaitteille: 
binokulaaritubus 30°–150° ja okulaari suurennuksella 10 .

Select Objective
Voit antaa tähän kenttään kirurgin sillä hetkellä käyttämän 
objektiivin.
	X Voit selata luetteloa eteen- ja taaksepäin nuolten kärkiä 

napsauttamalla.

10.2 Menu – "How to..."
	X Paina valikkopainiketta ja valitse "HOW TO" (1).

1

Tällä sivulla saat leikkausmikroskooppisi käyttöä koskevia 
perusohjeita.

	X Paina haluamasi aiheen painiketta.
Näyttöön tulevat yksityiskohtaiset "How to ..."-tiedot.

10.3 Menu – "Service"
	X Paina valikkopainiketta ja valitse "SERVICE MENU" (1).

1

Tämä alue on suojattu salasanalla.

Lopeta taltiointi dokumentointijärjestelmään ennen 
Service-valikon käynnistämistä. Tiedot voivat muuten 
kadota.
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11 Lisätarvikkeet
Laajan lisätarvikevalikoiman ansiosta PROVEO 8 -leikkausmikros-
kooppi on sovitettavissa käyttäjän vaatimuksiin sopivaksi. Leican 
edustaja auttaa mielellään sopivien varusteiden valinnassa.

11.1 Leica Microsystems (Schweiz) 
AG:n valmistamat laitteet ja 
varusteet

11.1.1 Tarkastelijan puoli

Kuva Laitteet ja lisätarvikkeet

Oculus SDI - can-väylä

Binokulaaritubus kallistettavissa 
5° - 25°, PD

Binokulaaritubus 10° - 50°, PD

Binokulaaritubus, 30° - 150°,  
T, tyyppi II L

Binokulaaritubus, 10° - 50°, tyyppi II, 
UltraLow ™III 

Binokulaaritubus, kallistettu, T,  
tyyppi II

Binokulaaritubus, 0° - 180°

Kuva Laitteet ja lisätarvikkeet

DI C800

Okulaari 10×
Okulaari 8.33×
Okulaari 12.5×

ToricEyePiece

Ophthalmology Bridge

Lasersuodatin 532/810 nm, IVC

Lasersuodatin 532/810 nm, IVA

11.1.2 Potilaan puoli

Kuva Laitteet ja lisätarvikkeet

Objektiivi APO WD175 OCT ready
Objektiivi APO WD200 OCT ready
Objektiivi APO WD225 OCT ready

RUV800 WD175
RUV800 WD200

Rakovalaistus

Pidike suojalasille
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Kuva Laitteet ja lisätarvikkeet

Suojalasi

Oculus BIOM 5

11.2 Lisätarvikeluettelo 
laajennuskonfiguraatioille

Enfocus OCT -järjestelmä

HD-tallennusjärjestelmät
• HDR
• Evolution 4K -tallennin
• IOLcompass

Kamerajärjestelmät
• Kamerajärjestelmä HD C100
• Kamerajärjestelmä HD C300

Monitorit
• 24" montori (ilman kosketustoimintoa)
• 27" montori (kosketustoiminnon kanssa)

Jalkakytkin
• Langaton jalkakytkin, 14 toimintoa
• Langaton jalkakytkin, 12 toimintoa

Leica ei vastaa hyväksymättömien kolmannen osapuolen 
valmistamien tuotteiden käytöstä.

11.3 Suojukset
Toimittaja Tuotenro Pää 

edessä
Avustaja 
takana

Avustaja 
vasem-
malla

Avustaja 
oikealla

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Suojalasin 10446058 käyttö on suositeltavaa.
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12 Hoito ja huolto
12.1 Hoito-ohjeet
• Aseta instrumentin päälle pölynsuojus, kun jarrut ovat 

toiminnassa.
• Säilytä tarvikkeita pölyttömässä paikassa, kun ne eivät ole 

käytössä.
• Poista pöly paljepuhaltimella ja pehmeällä siveltimellä.
• Puhdista okulaarit ja objektiivit objektiivien puhdistuskankailla 

ja puhtaalla alkoholilla.
• Suojaa leikkausmikroskooppia kosteudelta, höyryiltä ja hapoilta 

sekä emäksisiltä ja syövyttäviltä aineilta. 
Älä säilytä kemikaaleja instrumentin läheisyydessä.

• Suojaa leikkausmikroskooppia epäasianmukaiselta käsittelyltä. 
Asenna muita laitepistokkeita tai kierrä optisia järjestelmiä ja 
mekaanisia osia vain, kun tässä käyttöohjeessa kehotetaan 
nimenomaan tekemään niin.

• Suojaa leikkausmikroskooppia öljyltä ja rasvalta. 
Älä koskaan rasvaa ohjauspintoja ja mekaanisia osia.

• Poista karkeat epäpuhtaudet kostealla kertakäyttörätillä.
• Käytä leikkausmikroskoopin desinfiointiin 

pintadesinfiointiaineiden ryhmään kuuluvia aineita, joissa on 
seuraava tehoainepohja:
• aldehydit, 
• alkoholit, 
• kvaternaariset ammoniumyhdisteet. 

Materiaalien mahdollisten vaurioiden takia ei tule käyttää 
tuotteita, joiden tehoainepohjana ovat
• halogeeneja hajottavat yhdisteet, 
• voimakkaat orgaaniset hapot, 
• happea hajottavat yhdisteet.
	X Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita.

Suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen Leica Service 
-huollon kanssa.

12.2 Kosketuspaneelin puhdistus
	X Katkaise PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin virta, ennen kuin 

puhdistat kosketuspaneelin. 
	X Käytä kosketuspaneelin puhdistukseen pehmeää, 

nukkaamatonta kangasta.
	X Älä levitä puhdistusainetta suoraan ohjauspaneelille; laita sitä 

puhdistusliinalle.
	X Käytä kosketuspaneelin puhdistukseen tavallista 

puhdistusainetta, joka on tarkoitettu lasin, silmälasien tai 
muovipintojen puhdistukseen. 
	X Älä paina kosketuspaneelia puhdistaessasi sitä.

Suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen Leica Service 
-huollon kanssa.

HUOMIO

Kosketuspaneelin vaurioituminen!
	X Paina kosketuspaneelia vain sormillasi. 

Älä koskaan käytä kovia, teräviä tai teräväkärkisiä puisia, 
metallisia tai muovisia esineitä.
	X Älä puhdista kosketuspaneelia missään tapauksessa 

hankaavia ainesosia sisältävillä aineilla. Nämä aineet 
voivat naarmuttaa pintaa ja tehdä sen himmeäksi.

12.3 Huolto
PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi ei yleensä kaipaa huoltoa. 
Varmistaaksesi jatkuvasti turvallisen ja luotettavan toiminnan 
suosittelemme sinua ottamaan yhteyttä vastaavaan huolto-
organisaatioon.
Voit sopia sen kanssa määräaikaisista tarkastuksista tai solmia 
tarvittaessa huoltosopimuksen.

• Suosittelemme solmimaan huoltosopimuksen Leica 
Service -huollon kanssa.

• Käytä huollossa vain alkuperäisiä varaosia.
• 18 kuukauden kuluttua saa muistutuksen tarkastuksen 

suorittamisesta, kun kytket mikroskoopin päälle.

	X Paina "CONFIRM"-painiketta.
Valintaikkuna sulkeutuu.
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12.4 Sulakkeen vaihto
12.4.1 CT42-teleskooppikiinnike
Tarvittava sulaketyyppi: T6.3 AH 250 V

	X Kierrä sulakkeenpidin (2) irti telineen ohjauslaitteesta.

� �

	X Ota sulakkeet (1) pois pidikkeistä ja vaihda uusiin. 

12.5 Uudelleensteriloitavia tuotteita 
koskevat huomautukset

12.5.1 Yleistä

Tuotteet

Leica Microsystems (Schweiz) AG:n toimittamat uudelleenkäytettä-
vät tuotteet (esim. kiertonupit, objektiivin suojalasit ja suojukset).

Puhdistusta ja sterilointia koskeva rajoitus:

Puhdistettaessa, desinfioitaessa ja steriloitaessa lääkintätuotteita, 
joita on käytetty Creutzfeldt-Jacob-sairautta (CJD) tai sen 
muunnoksia (vCJD) sairastavilla potilailla, tai potilailla, joiden 
epäillään sairastavan kyseisiä tauteja, on noudatettava paikallisia 
lakisääteisiä määräyksiä. Yleensä tällaisilla potilailla käytettävät 
uudelleensteriloitavat tuotteet on hävitettävä vaarattomasti 
polttamalla.

Työturvallisuus ja terveyden suojelu

Likaantuneiden tuotteiden puhdistukseen valtuutettujen 
henkilöiden on oltava tietoisia puhdistukseen liittyvistä vaaroista. 
Tuotteiden valmistelussa, puhdistuksessa ja desinfioinnissa on 
noudatettava sairaalahygieniaa ja tartuntojen ehkäisyä koskevia 
voimassa olevia normeja.

Puhdistusta ja sterilointia koskeva rajoitus

Usein toistuva puhdistus ja sterilointi ei juurikaan vaikuta 
tuotteiden käyttöikään. Tuotteen käyttöikä riippuu tavallisesti 
käytön aikaisesta kulumisesta ja vioittumisesta.

12.5.2 Ohjeet

Työskentelypaikka
	X Puhdista pinnat kertakäyttöisellä liinalla/paperipyyhkeellä. 

Säilytys ja kuljetus
• Ei erikoisvaatimuksia.
• Puhdistus ja desinfiointi kannattaa suorittaa välittömästi 

tuotteen käytön jälkeen.

Puhdistuksen valmistelu
	X Ota tuote pois PROVEO 8 -leikkausmikroskoopista.

Puhdistus: manuaalisesti
• Varusteet: vesi, puhdistusaine, alkoholit, mikrokuituliina

Menettely
	X  Poista tuotteen pinnalla oleva lika (lämpöt. < 40 °C).  

Käytä likaisuudesta riippuen hieman pesuainetta.
	X Puhdista optiikassa olevat sormenjäljet, rasva tms. pinttinyt lika 

lisäksi spriillä.
	X Kuivaa tuote optisia komponentteja lukuun ottamatta 

kertakäyttöliinalla/paperipyyhkeellä. Kuivaa optiset pinnat 
mikrokuituliinalla.

Puhdistus: automaattisesti
• Varusteet: puhdistus-/desinfiointilaite

Emme suosittele puhdistamaan puhdistus-/desinfiointilaitteessa 
tuotteita, joissa on optisia komponentteja. Optisia komponentteja 
ei myöskään saa puhdistaa ultraäänikylvyssä, sillä tämä puhdistus 
voi vaurioittaa niitä.

Desinfiointi

Alkoholia sisältävää desinfiointiaineliuosta "Mikrozid, Liquid"  
saa käyttää etikettiin merkittyjä ohjeita noudattaen.
Huomaa, että optiset pinnat on desinfioinnin jälkeen huuhdeltava 
huolellisesti raikkaalla juomakelpoisella vesijohtovedellä ja sen 
jälkeen demineralisoidulla vedellä. Tuotteet on kuivattava 
huolellisesti ennen sterilointia.

Huolto

Ei erikoisvaatimuksia.

Tarkastus ja toimintakoe

Tarkista kiertonuppien ja kahvojen kiinnitys.

Pakkaus

Erikseen: Voit käyttää tavallista polyeteenipussia. Pussin on oltava 
tuotteelle tarpeeksi suuri, jotta se saadaan suljettua ilman 
pingotusta.

Sterilointi

Katso sterilointitaulukko luvussa 12.5.3.



PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / versio 03 65

Hoito ja huolto

Säilytys

Ei erikoisvaatimuksia.

Lisätietoja

Ei ole

Valmistajan yhteystiedot

Paikallisen edustajan osoite
Leica Microsystems (Schweiz) AG vahvistaa, että edellä mainitut 
tuotteen puhdistusmenetelmät soveltuvat tuotteen uudelleenkäy-
tön valmisteluun. Puhdistaja on vastuussa puhdistuksessa, desin-
fioinnissa ja steriloinnissa käytettävistä välineistä, materiaaleista ja 
henkilökunnasta ja haluttujen tulosten saavuttamisesta puhdistus-
tiloissa. Tämä vaatii yleensä prosessin validointeja ja rutiinin-
omaista valvontaa. Jos annetuista ohjeista poiketaan, puhdistajan 
on selvitettävä toimenpiteiden tehokkuus ja mahdolliset haitalliset 
vaikutukset.
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12.5.3 Sterilointitaulukko 
Seuraava taulukko antaa yleiskuvan Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division -yhtiön leikkausmikroskooppien saatavilla olevista 
steriloitavista komponenteista.

Sallitut sterilointimenetelmät Tuotteet

Tuotenro Nimike Höyryautoklaavi 
134 °C,  

t > 10 min

Etylee-
nioksidi 

enint. 
60 °C

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

M525 M530 M720

10180591 Paikoituskahva  –  – –   – – –

10428328 Kiertonuppi,  
binokulaaritubus T

 – – –  –    

10384656 Kiertonuppi, läpinäkyvä  –  –   – – – –

10443792 Vivun jatke  – – – –   – – –

10446058 Suojalasi, monifokaalilinssi –   – – – –   –

10448439 Suojalasi   – – – –  – – 

10448440 Suojus, steriloitava  – –  – – – – – –

10448431 Objektiivin suojalasi     – – – – – –

10448296 Objektiivin suojalasi,  
varaosa (pakkaus, jossa 10 kpl)

  – – – –  – – 

10448280 Objektiivin suojalasi, kaikki 
osat, steriloitava

  – – – –  – – 

10448581 Suojus, steriloitava, RUV800:lle  – – – – –  – – –

10731702 Suojus, steriloitava  –   – –  – – –

10429792 Rakovalaisimen suojus  –  – – –  – – –

1)    Tämä lääkintälaite on validoitu steriloitavaksi STERRAD®100S / STERRAD® 100 NX™ / STERRAD®50 / STERRAD®200 -järjestelmillä. Lue 
STERRAD®-järjestelmän käyttäjän oppaassa mainitut ohjeet, ennen kuin steriloit laitteita STERRAD®-järjestelmissä.
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13 Hävittäminen
Tuotteiden hävittämisessä on noudatettava kansallisia lakisääteisiä 
määräyksiä ja käännyttävä jätehuoltoyritysten puoleen. Yksikön 
pakkaus on kierrätettävä.



68 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / versio 03

Mitä tehdä, jos...?

14 Mitä tehdä, jos...?
Käänny Leican edustajan puoleen, jos laitteeseen tulee 
häiriö, jota ei mainita käyttöohjeessa.

14.1 Toimintahäiriöt

Häiriö Syy Korjaaminen

Kuva ei pysy terävänä. Okulaareja ei ole asennettu oikein. 	X Kierrä okulaarit perille asti.

Dioptereja ei ole asetettu oikein. 	X Korjaa dioptria-arvot täsmälleen käyttöohjeessa kuvatulla 
tavalla (katso luku 7.4.1).

Suurennuksen sähköinen säätö ei 
mahdollista.

Suurennusmoottori ei toimi. 	X Paina suurennuksen kiertonuppia.
	X Aseta suurennus kiertämällä (katso sivu 8.4.5).

Suunnikasta ei voi siirtää. Suunnikas on lukittu paikoilleen. 	X Avaa lukitus (katso luku 7.7.3).

PROVEO 8 -mikroskooppia ei ole 
tasapainotettu oikein.

Lisätarvikkeen asentoa on muutettu 
tasapainotuksen jälkeen.

	X Tasapainota PROVEO 8 (katso luku 7.7.1).

Mikroskoopissa näkyvässä kuvassa on 
varjostetut reunat ja valaisukenttä on 
kuvakentän ulkopuolella.

Varusteita ei ole asennettu oikein. 	X Asenna lisätarvikkeet tarkasti kiinnikkeisiin (katso luku 7.2).

Toimintoja ei voi aktivoida jalkakytkintä 
käyttämällä.

Ohjauslaite on konfiguroitu väärin. 	X Muuta toimintoja ohjauslaitteella.

14.1.1 F42-lattiajalusta

Häiriö Syy Korjaaminen

PROVEO 8 -mikroskoopin jalusta 
liikkuu.

Jalkajarrut eivät ole kiinni. 	X Kiinnitä jalkajarrut (katso luku 7.1)

14.1.2 CT42-teleskooppikiinnike

Häiriö Syy Korjaaminen

Leica CT42:ta ei voi siirtää ylös/alas Leica CT42 on suojattu lämpötilakytki-
mellä, joka kytkeytyy pois päältä liian 
kuumenemisen yhteydessä.

	X Odota n. 30-45 minuuttia, kunnes teleskooppimoottori 
on jäähtynyt.

Huono pistokosketus. 	X Tarkasta pinneliitäntä.

14.2 Dokumentoinnin lisävarusteiden toimintahäiriöt

Häiriö Syy Korjaaminen

Videokuvat epätarkkoja. Mikroskooppia tai hienotarkenninta ei ole 
tarkennettu täsmällisesti.

	X Tarkenna täsmällisesti, ota tarvittaessa 
käyttöön ristipöytä.
	X Korjaa dioptria-arvot täsmälleen 

käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
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14.3 Ohjauslaitteessa olevat virheilmoitukset 
Kun ohjauslaite havaitsee virheen, keltainen "Check"-painike syttyy.
	X Paina "Check"-painiketta.

Näyttöön tulee virheilmoitusten luettelo.
	X Kuittaa viesti valitsemalla se ja painamalla "Confirm"-painiketta.

Kun toimenpidettä odottavaa virheilmoitusta ei ole, keltainen "Check"-painike katoaa.

Virhekoodi Lähde Näkyvissä käyttäjälle Merkitys Virheen mahdollinen syy

0112 h PROVEO 8 
-optiikka

kyllä Pää-LEDin ylilämpötila • Pää-LED on liian kuuma. 
• Ilman virtaus ei ole mahdollista. 
• Optiikan kannatin voi olla peitettynä.

0116 h PROVEO 8 
-optiikka

kyllä RedReflex LED -ylilämpötila • RedReflex LED on liian kuuma. 
• Ilman virtaus ei ole mahdollista. 
• Optiikan kannatin voi olla peitettynä.

0402 h Rakolamp-
puadapteri

kyllä Lamppu on viallinen Lamppu on viallinen

FE01 h MDC kyllä Optiikan kannatinta ei löytynyt • CAN-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.

FE02 h MDC kyllä XY-ohjauslaitetta ei löytynyt • CAN-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.

FE03 h MDC kyllä F42-ohjauslaitetta ei löytynyt • CAN-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.

FE04 h MDC kyllä Rakolamppuadapteria ei 
löytynyt

• CAN-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.
• Rakolamppuadapteria ei ole asennettu (laiteluetteloa 

ei ole konfiguroitu oikein).

FE06 h MDC kyllä DIC800 ei löytynyt • CAN-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.
• DIC800:aa ei ole asennettu (laiteluetteloa ei ole 

konfiguroitu oikein)

FE07 h MDC kyllä HDR ei löytynyt • RS232-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.
• IVR850:tä ei ole asennettu (laiteluetteloa ei ole 

konfiguroitu oikein).

FE08 h MDC kyllä Ulkoista invertteriä (SDI)  
ei löytynyt

• CAN-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.
• SDI-moduulia ei ole asennettu (laiteluetteloa ei ole 

konfiguroitu oikein)
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Virhekoodi Lähde Näkyvissä käyttäjälle Merkitys Virheen mahdollinen syy

FE09 h MDC kyllä Kameran ohjausyksikköä ei 
löytynyt

• RS232-liitäntä irrallinen.
• Kaapeli on vioittunut.
• Ohjauslaite on viallinen.
• CCU-moduulia ei ole asennettu (laiteluetteloa ei ole 

konfiguroitu oikein).
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15 Tekniset tiedot
15.1 PROVEO 8
15.1.1 Mikroskoopin ominaisuudet

Suurennus 6:1 zoom, moottorikäyttöinen

Objektiivi/
työskentelyetäisyys

OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Työskentelyetäisyys 
f: Polttoväli

Okulaarit Laajakulmaokulaarit silmälasien käyttäjille 
8.3×, 10× ja 12.5× dioptria-arvojen säätö 
±5 diopteriasetukset; 
säädettävä silmäsuppilo

Valaistus Päävalo:
lntegroitu LED-valaistusjärjestelmä näkökentän 
tehokkaaseen, tasaiseen valaisemiseen.
Jatkuvasti säädettävä kirkkaus halogeenin 
kaltaisella värilämpötilalla.

Koaksiaalinen valaistus:
Valaistusyksikkö kirkkaan ja muuttumattoman  
Red Reflex -valon luomiseen, silmän kovakalvon 
läpi menevän hajavalon vähentämiseen ja kuvan 
kontrastin lisäämiseen.
lntegroitu LED-valaistusjärjestelmä näkökentän 
tehokkaaseen, tasaiseen valaisemiseen.
Jatkuvasti säädettävä kirkkaus halogeenin 
kaltaisella värilämpötilalla.

Säädettävä iiris Koaksiaalisen valaistuksen halkaisija voidaan 
säätää välille 4 mm - 23 mm (WD).

Hienotarkennus Saataville avustajalle ja integroidulle kameralle tai 
C-mount-liittymälle

IR-tunnistin HDR-tallentimen kaukosäätimeen

15.1.2 Optiset tiedot

UltraLow™ II -binokulaaritubuksen kanssa

Okulaari

Objektiivi 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Kokonaissuurennus Näkökenttä (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

Okulaari

Objektiivi 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Kokonaissuurennus Näkökenttä (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

Okulaari

Objektiivi 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Kokonaissuurennus Näkökenttä (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

Edellä mainitut arvot sisältävät toleranssin, joka on ±5 %.
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15.1.3 Mikroskoopin kannatin

Kiertoalue 380°

Kallistusalue –15° / +105°

XY-nopeus Zoomiin yhdistetty XY-nopeus

Osoitin LED videonauhoituksen tilalle

IR-tunnistin HDR:n kaukosäätimeen

XY-alue 62 × 62 mm

Tarkennusalue 75 mm

Kameran kuvan koko suhteessa näkökenttään

• Näkyvän valon 
kamera

Kameran kuvakoko

Näkökenttä

Näkökenttä

15.2 F42-lattiajalusta
Sähkötiedot 

Virtaliitäntä 600 VA
100–240 V~ 50–60 Hz

Suojausluokka Luokka 1

Tyyppi Lattiajalusta, jossa 4 sähkömagneettista jarrua.

Jalusta 760 × 760 mm, neljä 360° kääntyvää pyörää, 
joiden halkaisija 150 mm, yksi lukitusjarru

Tasapainotus Tasapainotusnupin kautta säädettävä kaasujousi

Lattiajalustan 
ohjauslaite

Uusin elektroninen ohjaus kaikkien 
moottoritoimintojen ja valaistuksen voimakkuuden 
jatkuvaan valvontaan.  
Valikon valikoima pohjautuu käyttäjäkohtaisen 
konfiguraation mahdollistavaan yksilölliseen 
ohjelmistoon, johon kuuluu sisäänrakennettu 
elektroninen automaattinen diagnosointi ja 
käyttäjätuki

Ohjauslaitteen 
jalusta

Avoin arkkitehtuuri tulevaa ohjelmiston 
kehittämistä varten

Ohjauselementit 14/12 toiminnon langaton jalkakytkin ja 
kiertokahvat

Sisäänrakennettu 
dokumentointi

Valmisteltu videokamerajärjestelmän ja 
digitaalisen kuvausjärjestelmän integroimiseen.  
Avoin arkkitehtuuri

Liittimet Lukuisia sisäänrakennettuja liittimiä videoiden ja 
ohjaustietojen siirtoon. Sisäinen virtalähde 12 VDC, 
19 VDC, 24 VDC ja AC -liittimet

Monitorin 
kääntövarsi

860 mm pitkä ja taipuisa varsi 4 kierron ja 
kallistuksen akselilla, valinnaisen videomonitorin 
kiinnittämiseen. 
Monitorin maks.paino: 15,5 kg

Materiaalit RoHS-direktiivin mukaisten materiaalien käyttö

Pintakäsittely Mikroskooppi on pinnoitettu maalilla, jonka 
tarkoitus on muodostaa antimikrobisen pinta.

Maksimikorkeus Pysäköintiasennossa: 1950 mm

Ulkonema Enint. 1925 mm

Kuormitus Enint. 8,0 kg mikroskoopin pyrstörengasliittymästä

Maksimipaino Noin 345 kg ilman tarvikkeita

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

Sähkötiedot 

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

Suojausluokka Luokka 1

Kiinnitys kattoon Betonikaton maksimietäisyys välikatosta: 
1500 mm
Kiinnitys betonirunkokattoon:
440 mm reikäympyrä
4 x M12 HSLB M12/15

Paino Kääntövarsi 70 kg
Monitorin varsi 15,5 kg
Kattokiinnike 60 kg
Teleskooppi 50 kg

Kokonaispaino Noin 200 kg

Jarrut Kääntövarsi:
Neljä sähkömagneettista jarrua, joita käytetään 
kahvoja kääntämällä, yksi vertikaalisen liikkeen 
pysäytinvipu

Kuormitus Kääntövarsi: Enint. 8,0 kg mikroskoopin/
pyrstörenkaan liittymästä
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Alue Jatke: 1492 mm
Kääntövarren jatke: 1492 mm

Siirtoalue Teleskooppiyksikkö: 500 mm
Kääntövarsi: +390 mm / -350 mm

Tasapainotus Tasapainotusnupin kautta säädettävä kaasujousi

Kääntöalue Akseli 1 (kattojalusta): ±110°
Akseli 2 (keskellä): ±150°
Akseli 3 (XY-yksikön kautta): ±190°

Toimintasuhde 
(jaksottainen 
toiminta)

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

Toimintasuhde 
(lyhytaikainen 
toiminta)

120 V  AC: 1,2 min
230 V AC: 2 min

15.4 CT42-telineen ohjauslaite
Sähkötiedot 

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

Suojausluokka Luokka 1

PROVEO 8 -telineen ohjauslaitteen sisällä on kaksi T6.3 AH 
-sulaketta. Käyttöpaikan sähköasennus on varmistettava 
äärijohtimessa sulakkeella, joka on suurempi kuin 6.3 A. 
Käyttöpaikan sähköasennuksen neutraalijohdinta ei saa varmistaa 
sulakkeella.
Poista käyttöpaikan sähköasennuksen sulake varmistaaksesi, että 
laite on irrotettu virrasta.
Noudata myös asennusohjeessa annettuja tietoja.

Mitat 660 mm x 330 mm x 480 mm

Paino Enint. 52 kg (dokumentoinnin lisävarusteet 
mukaan luettuna)

Kiinnitys seinään Tiiliseinä
Metallikiinnitin 406 mm (kipsilevy)
Metallikiinnitin 625 mm (kipsilevy)

Pöytäjalusta mahdollinen

15.5 Ympäristön olosuhteet
Käytön aikana +10 °C ... +30 °C 

+50 °F ... +86 °F 
Suhteell. ilmankosteus 30 % ... 95 % 
Ilmanpaine 800 mbar ... 1060 mbar

Säilytys –30 °C ... +70 °C 
–22 °F ... +158 °F 
Suhteell. ilmankosteus 10 % ... 100 % 
Ilmanpaine 500 mbar ... 1060 mbar

Kuljetus –30 °C ... +70 °C 
–22 °F ... +158 °F 
Suhteellinen kosteus 10 % ... 100 % 
Ilmanpaine 500 mbar ... 1060 mbar

15.6 Täytetyt standardit
CE-vaatimustenmukaisuus
• Lääkintälaitedirektiivi 93/42/ETY mukaan lukien muutokset.
•  Luokitus: Luokka I, lääkintälaitedirektiivin liitteen IX, säännön 1 

ja säännön 12 mukaisesti.
•  Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 1: Turvallisuus määritetty 

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

•  Sähkömagneettinen yhteensopivuus 
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Muut sovelletut yhdenmukaistetut standardit: IEC 62366, 
EN 15004-2, EN 10936-2, EN 62471, EN 980.

• Leica Microsystems (Schweiz) AG -yritykseen kuuluvalla Medical 
Division -yhtiöllä on laadunhallintaan ja laadunvarmistukseen 
liittyvän kansainvälisen ISO 13485 -standardin mukainen 
hallintajärjestelmäsertifikaatti.

15.7 Käytön rajoitukset (vain F42)
PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia saa käyttää vain suljetuissa 
tiloissa ja kiinteällä, tasaisella alustalla.
PROVEO 8 ei sovellu siirrettäväksi kynnysten yli, joiden korkeus on 
yli 20 mm.
Leikkausmikroskooppia voidaan siirtää 20 mm korkeiden kynnysten 
yli, kun käytetään apuna pakkauksessa olevaa kiilaa (1). 
	X Avaa ruuveja (2) saranan yhdellä puolella poistaaksesi kiilan (1).
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	X Aseta kiila (1) kynnyksen eteen.
	X Siirrä leikkausmikroskooppi kynnyksen yli kuljetusasennossa 

käsikahvasta työntämällä.
Ilman apuvälineitä PROVEO 8 voidaan siirtää enintään 5 mm 
korkeiden kynnysten yli.
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15.8 Mittapiirustukset
15.8.1 F42-lattiajalusta

(380)

ma
ks.

 19
50

maks. 1571

maks. 1231
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maks. 150°

maks. 190°

maks. 180°

ei loppupys.

maks. 190°
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15.8.2 CT42-teleskooppikiinnike
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* muunneltava, riippuu leikkauspöydän korkeudesta
** suunnikkaan ylös/alasliike, ilman Tilt-Focus-toimintoa



78 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / versio 03

Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva valmistajan vakuutus

16 Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskeva 
valmistajan vakuutus

Välineiden päästöominaisuudet tekevät välineistä soveltuvia käyttöön teollisuuden alalla ja sairaaloissa (CISPR 11 luokka A). Jos 
välineitä käytetään asuintiloissa (joissa tavallisesti tarvitaan CISPR 11 luokkaa B), ne eivät ehkä tarjoa riittävää suojausta 
radiotaajuisille viestintäpalveluille. Käyttäjän on ehkä ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin, joita ovat esimerkiksi välineiden 
siirtäminen toiseen paikkaan tai niiden suuntaaminen uudelleen.

Tämä "Ohjeistus ja valmistajan vakuutus" -asiakirja perustuu standardiin EN 60601-1-2.

16.1 Taulukko 1, EN 60601-1-2

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettiset päästöt

PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on tarkoitettu käytettäväksi alla mainitussa ympäristössä.  
PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin asiakkaan tai käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tämänkaltaisessa ympäristössä.

Päästötesti Yhteensopivuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

RF-päästöt, CISPR 11 Ryhmä 1 PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi käyttää 
radiotaajuusenergiaa ainoastaan sisäisiin toimintoihinsa. 
Laitteen RF-päästöt ovat sen vuoksi hyvin vähäisiä eivätkä 
ne todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähellä oleviin 
elektronisiin laitteisiin. 

Johtuvat päästöt, CISPR 11 Luokka A PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on tarkoitettu 
käytettäväksi laitoksissa (ei asuintiloissa), jotka on liitetty 
suoraan julkiseen sähköverkkoon, josta myös asuintiloina 
käytetyt rakennukset saavat jännitteensä.

Harmoniset päästöt IEC 61000-3-2 -standardin mukaisesti Luokka A

Jännitteenvaihtelut ja välkyntä IEC 61000-3-3 -standardin 
mukaisesti

Vastaa vaatimuksia
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16.2 Taulukko 2, EN 60601-1-2
Ohjeistus ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto

PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on tarkoitettu käytettäväksi alla mainitussa ympäristössä.  
PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin asiakkaan tai käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tämänkaltaisessa ympäristössä.
Kun PROVEO 8 -leikkausmikrooppi altistuu jollekin alla mainituista häiriöistä, seuraavat vaikutukset ovat mahdollisia:
• välkyntää/kohinaa HD-monitorissa
• katkoksia HD-monitorissa
Millään luetelluista vaikutuksista ei ole vaikutusta PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin oleelliseen suoritustehoon tai turvallisuuteen ja tehokkuuteen. 
Odotettavissa ei ole käyttäjälle, potilaalle tai ympäristölle kohdistuvaa kohtuutonta riskiä.

Häiriönsietotesti IEC 60601-tarkastustaso Yhteensopivuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – 
ohjeistus

Staattisen sähkön 
purkautuminen (ESD), 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV kontakti 
 
± 15 kV ilma 

± 8 kV kontakti 
 
± 15 kV ilma 

Lattian tulisi olla puuta, betonia tai keraamista 
laattaa. Jos lattiat on pinnoitettu synteettisellä 
materiaalilla, suhteellisen ilmankosteuden on 
oltava ainakin 30 %. 

Nopea sähköinen 
transientti/ purske, 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV verkkovirtajohdoille 
± 1 kV tulo- ja lähtöjohdoille

± 2 kV verkkovirtajohdoille 
± 1 kV tulo- ja lähtöjohdoille

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan 
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.

Ylijänniteaaalto,  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV differentiaalimuoto  
 
± 2 kV yhteismuoto

± 1 kV differentiaalimuoto  
 
± 2 kV yhteismuoto

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan 
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.

Syöttöjännitteen 
jännitekuopat, lyhytaikaiset 
katkokset ja vaihtelut 
IEC 61000-4-11

<5 % U T (>95 % kuoppa U T:ssä) 
½ jakson ajan  
 
40 % UT (60 % kuoppa UT:ssä) 
5 jakson ajan 
 
 70 % UT (30 % kuoppa UT:ssä) 
25 jakson ajan  
 
< 5 % UT (>95 % kuoppa UT:ssä) 
 5 s ajan 

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

40 % UT  5/6 jaksoa 

0 % UT  0,5/0,5 jaksoa 

0 % UT  1/1 jaksoa 

0 % UT  250/300 jaksoa

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan 
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa.
Kun esiintyy lyhyitä katkoksia 5 % UT viiden 
sekunnin ajan, PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi 
lakkaa toimimasta ja käynnistyy 
automaattisesti uudelleen. Se voidaan 
palauttaa tilaan, jossa se oli ennen käyttäjän 
väliintuloa.
Jos PROVEO 8-leikkausmikroskoopin käyttäjä 
vaatii, että mikroskoopin toiminnot jatkuvat 
myös sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa 
järjestää PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin 
virransaanti keskeytymättömästä virtalähteestä 
tai akusta. 

Virran taajuuden (50/60 Hz) 
magneettikentät,  
IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m

Huomautus UT tarkoittaa vaihtovirtajännitettä ennen testaustasoon siirtymistä.
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16.3 Taulukko 4, EN 60601-1-2
Ohjeistus ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto

PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on tarkoitettu käytettäväksi alla mainitussa ympäristössä.  
PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin asiakkaan tai käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tämänkaltaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601-tarkastustaso Yhteensopivuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Kannettavien ja siirrettävien radiolaitteiden etäisyys 
PROVEO 8 -leikkausmikroskoopista (mukaan lukien johdot) 
ei saa alittaa etäisyyttä, joka lasketaan lähetystaajuuden 
laskentaan tarkoitettua yhtälöä käyttäen.

Johtuva radiotaajuus - 
Häiriösuureet,  
IEC 61000-4-6:n mukaisesti

Säteilevä radiotaajuus - 
Häiriösuureet  
IEC 61000-4-3:n mukaisesti

Läheiset alueet

3/6 Veff  
150 kHz - 80 MHz  
 

3 V/m  
80 MHz - 2,7 GHz

10 Veff  
 
 

10 V/m 
80 MHz - 3 GHz

Suositeltava erotusetäisyys  

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

Jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen 
maksiminimellisteho watteina (W) ja d on suositeltava  
erotusetäisyys metreinä (m). Kiinteiden radiotaajuuslähet-
timien ympäristömittausten mukaisten kentänvoimak-
kuuksien pitää olla alle yhteensopivuustason jokaisella  
taajuusalueella. Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla 
merkittyjen laitteiden läheisyydessä: 

Huomautus 1: 80 MHz:n taajuudella pätee korkeampi taajuusalue  

Huomautus 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden,  
 esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

a Kiinteiden lähettimien, kuten radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, AM- ja 
FM-radiolähetysten sekä tv-lähetysten tukiasemien kentänvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti.  
Jotta sähkömagneettinen ympäristö voidaan määrittää kiinteiden lähettimien osalta, kannattaa harkita sijaintipaikan tarkempaa tutkimista.  
Jos mitattu kenttävahvuus paikalla, jossa PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia käytetään, ylittää yllä mainitut yhteensopivuustasot, PROVEO 8 
-leikkausmikroskooppia tulee tarkkailla, jotta määräysten mukainen toiminta pystytään osoittamaan toteen. Jos leikkausmikroskoopin 
toiminnassa huomataan jotakin epätavallista, lisätoimenpiteet voivat olla tarpeen (esimerkiksi varustuksen muuttaminen tai PROVEO 8 
-leikkausmikroskoopin sijoittaminen toiseen paikkaan).
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Suositeltava välimatka siirrettävien ja kannettavien suurtaajuusviestintälaitteiden ja PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin välillä

PROVEO 8 -leikkausmikroskooppi on tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka ympäristöön säteileviä 
radiotaajuushäiriöitä valvotaan. PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin asiakas tai käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä 
alla olevan suosituksen mukaisen minimietäisyyden radiotaajuista säteilyä käyttävien kannettavien ja siirrettävien viestintälaitteiden (lähettimet) ja 
PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin välillä viestintälaitteen maksimitehon mukaisesti.

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)

Lähettimen nimellinen 
maksimilähtöteho W

150 kHz - enint. 80 MHz
d = 0,35 √P

80 MHz - enint. 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz - enint. 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

Jos lähettimen nimellistä maksimilähtötehoa ei löydy edempänä olevasta taulukosta, suositeltava erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan määrittää 
käyttäen lähettimen taajuuden laskennassa käytettävää yhtälöä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen maksimilähtöteho 
watteina (W).

Huomautus 1: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden,  
  esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

Jos käytetään muita kuin tässä ilmoitettuja tarvikkeita tai muita johtoja tai muita kuin PROVEO 8 -leikkausmikroskoopin valmistajan 
sallimia tarvikkeita tai johtoja, seurauksena voi olla häiriöpäästöjen lisääntyminen tai häiriönsiedon heikkeneminen.

PROVEO 8 -leikkausmikroskooppia ei saa sijoittaa muiden laitteiden välittömään läheisyyteen. Jos laitetta on käytettävä muiden 
laitteiden lähellä, sitä tulee tarkkailla, jotta sen määräysten mukainen käyttö kyseisessä paikassa voidaan varmistaa.
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Liite

17 Liite
17.1 Tarkistusluettelo, ennen leikkausta

Potilas  .......................................................................................................................................................................................

Kirurgi  .......................................................................................................................................................................................

Päivämäärä  .......................................................................................................................................................................................

Vaihe Menettely Tiedot Tarkistettu/allekirjoitus

1 Optisten lisätarvikkeiden 
puhdistus

	X Tarkista, että tubukset, okulaarit ja mahdollisesti käytettävät 
dokumentoinnin lisätarvikkeet ovat puhtaita.
	X Poista pöly ja lika.

2 Lisätarvikkeiden asennus 	X Lukitse PROVEO 8 paikoilleen ja asenna kaikki varusteet 
mikroskooppiin, jolloin se on valmis käytettäväksi  
(katso luku 7.2).
	X Paikoita kahvat haluamallasi tavalla.
	X Liitä tarvittaessa suukytkin ja/tai jalkapoljin.
	X Tarkasta monitorissa näkyvä kameran kuva ja kohdista 

tarvittaessa.
	X Tarkista, että kaikki varusteet ovat oikeilla paikoillaan  

(kaikki suojukset kiinnitetty, ovet suljettu).

3 Tubussäädön tarkistus 	X Tarkista valitun käyttäjän tubus- ja okulaarisäätö.

4 Toimintatarkastus 	X Liitä virtajohto (vain F42).
	X Kytke mikroskooppiin virta.
	X Testaa kaikki kahvojen ja jalkakytkimen toiminnot.
	X Tarkista valitun käyttöjän käyttäjäasetukset ohjauslaitteessa.

5 Tasapainotus 	X Tasapainota PROVEO 8 (katso luku 7.7.1).
	X Paina kahvan "All Brakes" -painiketta ja tarkista tasapainotus.

6 Steriiliys 	X Kiinnitä steriilit komponentit ja steriili suojus, jos sitä käytetään 
(katso luku 7.9.2).
	X Toista tasapainotus.

7 Paikoittaminen  
leikkauspöytään

	X Paikoita PROVEO 8 leikkauspöytään tarvittavaan kohtaan ja 
lukitse jalkajarru (katso luku 7.1) (vain F42).
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