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Dziękujemy za zakup mikroskopu chirurgicznego Leica.
Opracowując nasze systemy, zwracamy szczególną uwagę na prostą, intuicyjną 
obsługę. Mimo to zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, jeśli 
chcą Państwo w pełni wykorzystać wszystkie zalety Waszego nowego mikroskopu 
chirurgicznego.
Cenne informacje o produktach i usługach Leica Microsystems oraz adres 
najbliższego przedstawiciela firmy Leica można znaleźć na naszej stronie 
internetowej: 

www.leica-microsystems.com

Dziękujemy za wybranie naszych produktów. Mamy nadzieję, że jakość i wydajność 
mikroskopu chirurgicznego Leica Microsystems spełni Państwa oczekiwania.

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

Zastrzeżenie prawne
Wszystkie specyfikacje mogą być zmienione bez ostrzeżenia.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są bezpośrednio związane z obsługą 
urządzenia. Decyzje kliniczne pozostają w gestii lekarza klinicysty.
Firma Leica Microsystems dołożyła wszelkich starań, by przygotować kompletną 
i jasną instrukcję obsługi, opisującą podstawowe obszary zastosowania produktu. 
Gdyby potrzebne były dodatkowe informacje dotyczące zastosowania produktu, 
prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica.
Nie wolno stosować produktu medycznego firmy Leica Microsystems bez pełnego 
zrozumienia zastosowania i działania produktu.

Odpowiedzialność
W kwestiach naszej odpowiedzialności, prosimy o przeczytanie standardowych 
terminów i warunków sprzedaży. Nic w niniejszym zastrzeżeniu prawnym nie 
ogranicza naszej odpowiedzialności w sposób niezgodny z obowiązującym 
prawem, ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności, która nie może być 
wykluczona zgodnie z obowiązującym prawem.
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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie
1.1 Informacje o instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi opisano mikroskop chirurgiczny 
PROVEO 8.
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy urządzenia PROVEO 8 z 
następującymi wariantami podstawy: F42 i CT42.

Poza informacjami na temat zastosowania urządzenia 
niniejsza instrukcja obsługi podaje również ważne 
informacje dotyczące bezpieczeństwa (patrz rozdział 
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa").

	X Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 
obsługi przed rozpoczęciem pracy z produktem.

Pełna nazwa niniejszego mikroskopu operacyjnego brzmi 
PROVEO 8. 

1.2 Symbole stosowane w niniejszej 
instrukcji obsługi

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące 
znaczenie:

Symbol Słowo 
ostrzeżenia

Znaczenie

Ostrzeżenie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które mogłoby skutkować poważnym 
uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

Ostrożnie Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które w razie dojścia do skutku, może 
prowadzić do lekkiego lub średnio poważ-
nego uszkodzenia ciała. 

Uwaga Symbol ten wskazuje na sytuację poten-
cjalnie niebezpieczną lub niewłaściwe uży-
cie, które w razie dojścia do skutku, może 
prowadzić do znacznych strat materiało-
wych, finansowych i środowiskowych.

Informacje na temat stosowania, mające 
pomóc użytkownikowi obsługiwać urzą-
dzenie w sposób prawidłowy i efektywny. 

Symbol Słowo 
ostrzeżenia

Znaczenie

	X  Wymagane działanie; ten symbol wska-
zuje potrzebę wykonania określonego 
działania lub szeregu działań.

MD Medical Device (urządzenie medyczne)

1.3 Opcjonalne cechy produktu
Opcjonalnie dostępne są inne cechy produktu i akcesoria. Ich 
dostępność jest różna w różnych krajach i zależy od lokalnych 
wymagań ustawowych. Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym 
przedstawicielem, w celu uzyskania informacji o dostępności.

2 Identyfikacja produktu
Model i numer seryjny produktu umieszczone są na tabliczce 
identyfikacyjnej na podstawie, w pobliżu wtyczki zasilania. 
	X Prosimy przepisać te informacje do instrukcji obsługi, aby 

później łatwo było je sprawdzić w momencie, gdy będą 
Państwo kontaktować się z naszymi przedstawicielami lub 
technikami serwisu. 

Typ Nr seryjny

 
...

 
...
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa

3 Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa

Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest systemem najnowszej 
technologii. Mimo to w czasie korzystania z niego mogą pojawiać 
się pewne niebezpieczeństwa. 
	X Dlatego zawsze należy przestrzegać instrukcji zawartych 

w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności informacji 
dotyczących bezpieczeństwa.

3.1 Przeznaczenie urządzenia
• Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest urządzeniem optycznym 

służącym do lepszej wizualizacji obiektów, za pomocą 
powiększenia i oświetlenia. Może być używany do obserwacji 
i dokumentacji w chirurgii medycznej i weterynaryjnej.

• Głównym polem zastosowania jest okulistyka.
• Mikroskop nie jest przeznaczony do zastosowań w mikrochirur-

gii (neurochirurgii, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chi-
rurgii ucha, nosa i gardła).

• Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 może być stosowany wyłącz-
nie w zamkniętych pomieszczeniach, na stabilnej podłodze lub 
po zamocowaniu do sufitu.

• Urządzenie jest dostępne w wersji na podstawie podłogowej 
F42 i na uchwycie teleskopowym CT42.  
F42 to podstawa podłogowa do pozycjonowania trójwymiaro-
wego urządzenia PROVEO 8 w pomieszczeniu. 
CT42 to liniowy siłownik elektryczny montowany do sufitu, słu-
żący do podnoszenia i opuszczania urządzenia PROVEO 8. Jest 
on obsługiwany za pomocą przełącznika ręcznego.

• Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 podlega specjalnym 
przepisom dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej. 
Musi on być zainstalowany i stosowany zgodnie z zaleceniami, 
deklaracjami producenta i przy zachowaniu zalecanych 
odległości (tabele EMC zgodnie z normą EN60601-1-2).

• Przenośne, mobilne i stacjonarne urządzenia działające na czę-
stotliwości radiowej mogą mieć negatywny wpływ na nieza-
wodność mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8.

• Przed przesunięciem lub przestawieniem mikroskopu chirur-
gicznego PROVEO 8 należy zawsze zwolnić hamulce.

• Jedną z głównych funkcji urządzenia PROVEO 8 jest zapewnienie 
oświetlenia i stabilności mechanicznej przystawki optyki w 
dowolnej pozycji.

3.2 Informacje dla osoby 
odpowiedzialnej za urządzenie

	X Upewnić się, że mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest 
stosowany przez wykwalifikowany personel.

	X Upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi jest zawsze 
dostępna w miejscu, gdzie stosowany jest mikroskop chirur-
giczny PROVEO 8.
	X Przeprowadzać systematyczne kontrole w celu upewnienia się, 

że uprawnieni użytkownicy przestrzegają wymogów 
bezpieczeństwa.
	X Dokładnie przeszkolić nowych użytkowników, wyjaśniając im 

znaczenie symboli i komunikatów ostrzegawczych.
	X Rozdzielić obowiązki dotyczące uruchamiania, obsługi i konser-

wacji. Nadzorować wypełnianie obowiązków.
	X Urządzenie PROVEO 8 jest przeznaczone wyłącznie do użytku 

specjalistycznego.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	X Podłączać sprzęt wyłącznie do zabezpieczonego 

uziemieniem źródła zasilania. 

	X Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 można stosować tylko, gdy 
jest w pełni sprawny.
	X Natychmiast poinformować przedstawiciela firmy Leica lub 

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
9435 Heerbrugg w Szwajcarii o wszelkiego rodzaju usterkach, 
które mogą spowodować obrażenia lub stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa. 
	X W przypadku zastosowania w systemie mikroskopu chirurgicz-

nego PROVEO 8 akcesoriów innych producentów, należy upew-
nić się, że producenci ci potwierdzają bezpieczeństwo takiego 
zastosowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w instrukcji obsługi dla tych akcesoriów.

• Modyfikacje, instalacja i serwis mikroskopu chirurgicznego 
PROVEO 8 mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
techników serwisu autoryzowanych przez firmę Leica.  
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacji.

• W przypadku napraw serwisowych należy stosować wyłącznie 
oryginalne części zamienne firmy Leica.

• Po wykonaniu prac serwisowych lub modyfikacji technicznych 
urządzenie powinno zostać ponownie ustawione zgodnie 
z naszymi specyfikacjami technicznymi.

• W przypadku dokonywania modyfikacji lub serwisowania 
urządzenia przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień, 
nieprawidłowej konserwacji (jeśli zabiegów konserwacyjnych 
nie przeprowadził autoryzowany inżynier) albo niewłaściwej 
obsługi, firma Leica Microsystems nie będzie ponosić żadnej 
odpowiedzialności.

• Wpływ mikroskopu chirurgicznego na inne urządzenia został 
przetestowany zgodnie z normą EN 60601-1-2. System przeszedł 
testy dotyczące emisji i odporności. Należy podjąć standardowe 
środki ostrożności i bezpieczeństwa związane z promieniowa-
niem elektromagnetycznym oraz innymi formami promienio-
wania.
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• Instalacja elektryczna w budynku powinna odpowiadać stan-
dardom przyjętym w danym kraju, np. posiadać sterowane elek-
trycznie zabezpieczenie przed prądem upływu (zabezpieczenie 
przed prądem zakłóceniowym).

• Podobnie jak każde inne urządzenie na sali operacyjnej, także  
i to może ulec awarii. Dlatego też firma Leica Microsystems 
(Schweiz) AG zaleca, aby w czasie operacji dostępny był dodat-
kowy system awaryjny. 

3.3 Informacje dla osoby obsługującej 
urządzenie

	X Należy przestrzegać opisanych w tym miejscu instrukcji.
	X Postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez 

pracodawcę, a dotyczącymi organizacji pracy i BHP.

Fototoksyczne uszkodzenie siatkówki w czasie zabiegu 
okulistycznego

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie oczu w związku z dłuższą ekspozycją!
Światło urządzenia może być szkodliwe. Ryzyko uszkodzenia 
siatkówki wzrasta wraz z czasem ekspozycji.
	X W czasie ekspozycji na światło urządzenia nie należy 

przekraczać limitów referencyjnych. 
Jeśli w czasie pracy z urządzeniem na maksymalnej 
mocy wyjściowej czas ekspozycji jest dłuższy niż 
wartość określona w tabeli na stronie 5, wartość 
referencyjna zagrożenia zostanie przekroczona.

W poniższej tabeli podano wytyczne, dzięki którym chirurg może 
zapoznać się z istniejącym zagrożeniem. Dane zostały obliczone 
przy założeniu najgorszej sytuacji:
• Oko bez soczewki
• Całkowicie nieruchome oko (ciągłe napromieniowanie tego 

samego miejsca)
• Nieprzerwana ekspozycja na światło, np. brak urządzeń 

chirurgicznych w oku
• Źrenice rozszerzone do 7 mm

Obliczenia opierają się na odpowiedniej normie ISO1) i wartościach 
limitu ekspozycji określonych w tej normie.

Oświetlenie główne

Ustawienie 
oświetlenia

Zalecany maksymalny czas ekspozycji zgodnie z 1) [min.]

25% 6.5

50 % 2.5

75% 1.5

100 % 1

Włączona funkcja 
Retina Protection

16.5

Oświetlenie koaksjalne Red Reflex

Ustawienie 
oświetlenia

Zalecany maksymalny czas ekspozycji zgodnie z 1) [min.]

25% 10

50 % 4.5

75% 3

100 % 2

Włączona funkcja 
Retina Protection

14

Źródła:
1)  DIN EN ISO 15004-2; Przyrządy okulistyczne – Podstawowe 

wymagania i metody diagnostyczne – Część 2: Ochrona przed 
zagrożeniami świetlnymi.

Jeśli stosowane są oba źródła światła, należy zastosować 
niższą z dwóch wartości dopuszczalnego czasu ekspozycji, 
zgodnie ze skonfigurowaną mocą światła. Oba zagrożenia 
nie sumują się, ponieważ ich odbicia na siatkówce nie nakła-
dają się na siebie. Dotyczy to również oświetlenia szczelino-
wego "Uszkodzenie fototoksyczne siatkówki w czasie 
zabiegu na oku" na stronie 5.

Oświetlenie szczelinowe 

Poniższa tabela przedstawia dopuszczalne czasy trwania zabiegu 
oraz ich możliwość wydłużenia przy zmniejszeniu szerokości 
szczeliny:

Szerokość szczeliny 
[mm]

Czas [min.]

>6 1

5 1.2

4 1.5

3 2

2 3

Chronić pacjenta, stosując następujące środki zapobiegawcze:
• krótkie czasy ekspozycji
• niewielka jasność
• wyłączanie oświetlenia w czasie przerw w operacji

Zaleca się ustawić jasność na wartość minimalną konieczną do 
przeprowadzenia zabiegu. Niemowlęta, pacjenci z afakią (u których 
nie założono sztucznej soczewki z ochroną UV), małe dzieci oraz 
osoby z chorobami oczu narażone są na większe ryzyko. Ryzyko jest 
także podwyższone, jeśli osoba, która ma być poddana zabiegowi, 
była w ciągu ostatnich 24 godzin narażona na działanie oświetlenia 
takiego samego lub podobnego urządzenia okulistycznego 
wyposażonego w źródło intensywnego światła widzialnego. 
Dotyczy to szczególnie pacjentów, którzy byli badani za pomocą 
fotografii siatkówki.
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Decyzję dotyczącą jasności należy podejmować indywidualnie.  
W każdym wypadku chirurg powinien wziąć pod uwagę ryzyko i 
zalety związane ze stosowaną intensywnością oświetlenia. Pomimo 
wszelkich wysiłków, mających na celu zminimalizowanie ryzyka 
uszkodzenia siatkówki przez mikroskop chirurgiczny, może dojść do 
jej uszkodzenia. Fotochemiczne uszkodzenie siatkówki stanowi 
potencjalne zagrożenie związane z koniecznością zastosowania 
intensywnego światła do uwidocznienia struktur oka w czasie 
trudnych zabiegów okulistycznych.

Ponadto w czasie zabiegu można aktywować funkcję Retina 
Protection, aby zmniejszyć natężenie oświetlenia głównego do 10% 
i oświetlenia RedReflex do 20%.

3.4 Niebezpieczeństwa związane 
z użytkowaniem

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	X Podłączać sprzęt wyłącznie do zabezpieczonego 

uziemieniem źródła zasilania. 

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie oczu w związku z dłuższą ekspozycją!
Światło urządzenia może być szkodliwe. Ryzyko uszkodzenia 
siatkówki wzrasta wraz z czasem ekspozycji.
	X W czasie ekspozycji na światło urządzenia nie należy 

przekraczać limitów referencyjnych. 
Jeśli w czasie pracy z urządzeniem na maksymalnej 
mocy wyjściowej czas ekspozycji jest dłuższy niż 
wartość określona w tabeli na stronie 5, wartość 
referencyjna zagrożenia zostanie przekroczona.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo popełnienia błędów przez obsługę na 
skutek niespodziewanych odgłosów w czasie zabiegu!
	X  Nie podłączać/odłączać urządzeń zewnętrznych do 

wejścia "Line In" w czasie zabiegu. 
	X Przed podłączeniem urządzenia do wejścia "Line In" 

należy upewnić się, że poziom głośności w urządzeniu 
audio jest ustawiony na minimum.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek:
• niekontrolowanego przesunięcia bocznego 

równoległoboku
• przechylenia podstawy
• zakleszczenia stóp w zbyt lekkim obuwiu pod podstawą 

urządzenia
	X Przed planowanym transportem, należy zawsze ustawić 

mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 w pozycji 
transportowej. 
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w czasie, gdy jednostka 

jest wysunięta. 
	X Nigdy nie przesuwać urządzenia po przewodach 

leżących na podłodze. 
	X Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 należy przemieszczać, 

popychając go; nigdy nie wolno ciągnąć urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta na skutek awarii 
zintegrowanego oświetlenia szczelinowego!
W przypadku awarii silnika zintegrowanego oświetlenia 
szczelinowego oświetlenie szczelinowe można włączyć/
wyłączyć ręcznie za pomocą pokrętła (2).

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek ruchu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Przed każdą wymianą akcesoriów należy zablokować 

równoległobok (patrz rozdział 7.7.2). 
	X Po wymianie akcesoriów, ponownie zrównoważyć 

urządzenie PROVEO 8. 
	X Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje 

się w stanie równowagi. 
	X Przed wymianą akcesoriów w czasie pracy należy 

najpierw wychylić mikroskop poza pole operacyjne.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek ruchu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Po wymianie akcesoriów należy ponownie zrównoważyć 

mikroskop na równoległoboku.
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OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała przy przesunięciu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Przed zmianą ustawień w czasie pracy należy najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.
	X Jeśli zachodzi potrzeba wymiany sprzętu, należy to 

zrobić przed operacją.
	X  Przed wymianą akcesoriów należy zawsze blokować 

równoległobok.
	X Nie korzystać z uchwytów ani zdalnego zwalniania 

hamulca, jeżeli urządzenie nie znajduje się w stanie 
równowagi.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek ruchu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Zawsze blokować równoległobok:

• przy transporcie mikroskopu
• przy wymianie akcesoriów

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przez spadające akcesoria!
	X Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że elementy 

optyczne i akcesoria są odpowiednio zablokowane i nie 
mogą się przemieszczać.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji!
	X Należy zawsze używać mikroskopu chirurgicznego 

PROVEO 8 ze sterylnymi elementami sterującymi i 
pokrętłami.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	X System można obsługiwać wyłącznie, kiedy cały sprzęt 

ustawiony jest w odpowiednich pozycjach (założone 
wszystkie pokrywy, drzwiczki zamknięte).

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	X  Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 można podłączać 

wyłącznie do uziemionego gniazdka (F42).

OSTRZEŻENIE

Silniki powracają do pozycji parkowania!
	X Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że 

ścieżki przesuwu osi XY i ogniskowania są wolne.

OSTRZEŻENIE

Zbyt intensywne światło może uszkodzić siatkówkę!
	X Prosimy o zapoznanie się z komunikatem 

ostrzegawczym w rozdziale "Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa".

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta na skutek awarii silnika 
powiększenia!
W przypadku awarii silnika powiększenia powiększenie 
można wyregulować ręcznie za pomocą pokrętła.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta, wynikające z przesuwania 
się w dół uchwytu teleskopowego CT42!
	X Nie wykonywać ruchu w górę/w dół w czasie, gdy 

mikroskop znajduje się nad pacjentem.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie panelu dotykowego!
	X Panel dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcami. 

Nigdy nie stosować twardych, ostrych i szpiczastych 
przedmiotów wykonanych z drewna, metalu lub 
plastiku.
	X Nigdy nie czyścić panelu dotykowego za pomocą 

chemikaliów zawierających substancje ścierne. 
Substancje takie mogłyby porysować powierzchnię i 
spowodować, że stanie się ona matowa.

OSTROŻNIE

Mikroskop chirurgiczny może przemieścić się bez 
ostrzeżenia!
	X  Kiedy system nie jest przemieszczany, należy zawsze 

blokować hamulce nożne.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 na 
skutek niekontrolowanego przechylenia!
	X W czasie zwalniania hamulca trzymać uchwyt.



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

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE

Uszkodzenie mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 w czasie 
transportu!
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w pozycji niezłożonej.
	X Nigdy nie przesuwać urządzenia po przewodach 

leżących na podłodze.
	X Nie transportować ani nie przechowywać systemu w 

obszarach o nachyleniu ponad 10°.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie obudowy podstawy lub panelu dotykowego 
jednostki sterującej!
Jeśli przystawka optyki jest przesuwana do pozycji 
transportowej lub z pozycji transportowej do pozycji pracy:
	X Upewnić się, że blokada transportowa jest włączona.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego 
przy niekontrolowanym przechyleniu!
	X Przed uruchomieniem funkcji "All Brakes" należy mocno 

trzymać uchwyty.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!
	X Przed podniesieniem przystawki optyki upewnić się, że 

przestrzeń ponad równoległobokiem jest wolna, aby 
uniknąć kolizji z lampami operacyjnymi, sufitem itp.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo infekcji!
	X Pozostawić wokół podstawy wystarczająco dużo 

miejsca, by nie dopuścić do kontaktu osłony sterylnej  
z niesterylnymi przedmiotami.

OSTROŻNIE

Ryzyko przegrzania systemu!
Przykrycie wlotu powietrza może skutkować 
kontrolowanym wyłączeniem systemu z powodu 
przegrzania.
	X Upewnić się, że pomiędzy wlotem powietrza a osłoną 

jest nieco wolnej przestrzeni.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie silnika powiększenia!
	X Powiększenie należy regulować ręcznie tylko wtedy, gdy 

silnik powiększenia jest uszkodzony.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta na skutek zmian w 
ustawieniach użytkownika!
	X Nigdy nie zmieniać konfiguracji ustawień użytkownika 

ani nie edytować listy użytkowników w czasie operacji.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia!
	X  Przy stosowaniu funkcji Combination Mode z 

akcesoriami innych producentów, które mogą 
zmniejszyć odległość roboczą do mniej niż 140 mm 
(bezdotykowe szerokokątne systemy obserwacji), należy 
zwrócić szczególną uwagę na wymagane bezpieczne 
odległości, ponieważ ogniskowanie z funkcją 
Combination Mode działa półautomatycznie.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo kolizji! 
Mikroskop chirurgiczny może kolidować z otaczającymi go 
komponentami, sufitem lub lampami.
	X Przed przesunięciem ramienia wychylnego należy 

sprawdzić dostępne miejsce.
	X Ostrożnie przesuwać uchwyt sufitowy w górę, uważając 

na sufit i lampy.
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3.5 Oznaczenia i etykiety
3.5.1 Podstawa podłogowa F42
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1 Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

MODEL  PROVEO 8
STAND F42

(OCT Ready)
100 – 240 V    50 - 60 Hz
600 VA 

MD
Tabliczka znamionowa

MD Medical Device 
(urządzenie medyczne)

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Numer prefiksu
b Nr katalogowy systemu 

Leica
c Numer seryjny
d Numer kolejny, rosnący od 

wartości 1 dla każdej partii
e JJ = rok (2 cyfry)
f MM = miesiąc (2 cyfry)
g TT = dzień (2 cyfry)
h Data rozpoczęcia produkcji

Tabliczka producenta

3 Przestrzegać instrukcji 
obsługi

4   
 

 
 

 

Etykieta uziemienia

  
 

 
 

 

5 Etykieta MET

6 Etykieta wskazująca na 
niski stopień ryzyka

7 Etykieta ciężaru systemu

8  
 Przeszkolony personel

  
 

9 Połączenie 
ekwipotencjalne

10
 

Maksymalne obciążenie 
przystawki optyki 

11

 

Otwarte

12

 

Zamknięte

13 Etykieta 
niebezpieczeństwa 
przycięcia

14
 

Etykieta ciężaru monitora

15 Etykieta kodu UDI

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

Identyfikator produkcji (PI)
Numer seryjny
Data produkcji

Kod kreskowy GS1 DataMatrix
Identyfikator wyrobu (DI)
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Uchwyt teleskopowy CT42

��

B

��
A

�� �

��

��

�

� ��
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1

MODEL

PRIM

 PROVEO 8
STAND C42/CT42

MODULE Rack Controller

 100 –240 V    50 - 60 Hz
 500 VA
 

  2x T6.3 AH  250 V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg MD

Tabliczka 
znamionowa

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Numer prefiksu
b Nr katalogowy systemu Leica
c Numer seryjny
d Numer kolejny, rosnący od 

wartości 1 dla każdej partii
e JJ = rok (2 cyfry)
f MM = miesiąc (2 cyfry)
g TT = dzień (2 cyfry)
h Data rozpoczęcia produkcji

Tabliczka producenta

3 Przestrzegać 
instrukcji obsługi

4   
 

 
 

 
 

Etykieta uziemienia

  
 

 
 

 

5 Etykieta MET

6 Etykieta INMETRO

7 Połączenie 
ekwipotencjalne

8
 

Maksymalne 
obciążenie 
przystawki optyki 

9

 

Otwarte

10

 

Zamknięte

11 Etykieta 
niebezpieczeństwa 
przycięcia

12
 

Etykieta ciężaru 
monitora

13 Etykieta typu SKF

14 Tabliczka 
znamionowa 

15 Etykieta kodu UDI

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

Identyfikator produkcji (PI)
Numer seryjny
Data produkcji

Kod kreskowy GS1 DataMatrix
Identyfikator wyrobu (DI)
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4 Konstrukcja
4.1 Podstawa podłogowa F42

1 PROVEO 8 Przystawka optyki
2 Równoległobok 
3 Monitor wideo (opcja)
4 Jednostka sterująca z panelem dotykowym
5 Kamera i jednostka sterująca wideo (opcja)
6 Hamulec nożny 
7 Podstawa
8 Złącza (np. elektryczne, wideo itp.)
9 Poręcz
10 Ramię monitora (opcja)
11 Głośnik

Dzięki architekturze otwartej urządzenie PROVEO 8 
zapewnia miejsce na kamerę i jednostki sterujące wideo.
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Konstrukcja

4.2 Uchwyt teleskopowy CT42

1 PROVEO 8 Przystawka optyki
2 Równoległobok 
3 Ramię monitora (opcja)
4 Monitor wideo (opcja)
5 Uchwyt teleskopowy CT42
6 Ramię poziome
7 Pilot teleskopu
8 W górę
9 W dół

�

� �

�
�

�

�

�

��
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4.2.1 Szafka sterownicza CT42

�

�

�

�

��

�

1 Zasilanie
2 Uchwyt przełącznika nożnego 
3 Jednostki sterujące wideo i systemy rejestracji (opcja)
4 Jednostka sterująca z panelem dotykowym
5 Bezprzewodowy przełącznik nożny
6 Płyta ścienna

7

8

7 Złącza (elektryczne, wideo itp.)
8 Zestaw statywu (opcja)

4.3 PROVEO 8 – moduły przystawki 
optyki

4.3.1 PROVEO 8 z modułem IVC

• Przystawka optyki ze zintegrowaną kamerą i zintegrowanymi 
inwerterami

4.3.2 PROVEO 8 z modułem IVC, bez inwertera

• Przystawka optyki ze zintegrowaną kamerą, bez 
zintegrowanych inwerterów
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Funkcje

4.3.3 PROVEO 8 z modułem IVA

• Przystawka optyki z interfejsem C-mount, bez zintegrowanego 
inwertera

5 Funkcje
5.1 System równoważenia
Przy zrównoważonym mikroskopie chirurgicznym PROVEO 8 można 
przesuwać przystawkę optyki w dowolną pozycję, a mikroskop nie 
przechyla się ani nie wywraca. 
Po zrównoważeniu, wszystkie ruchy w czasie pracy wymagają 
jedynie niewielkiego wysiłku.
Równoległobok równoważy ruch w górę/dół.
Równoważenie równoległoboku opisano w rozdziale 7.7.1.

Równoważenie przystawki optyki na podstawie podłogowej F42
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Równoważenie przystawki optyki na uchwycie teleskopowym CT42 5.2 Hamulce
Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest wyposażony w 4 hamulce 
elektromagnetyczne, które zatrzymują ruch podstawy, uchwytu 
sufitowego i mikroskopu chirurgicznego:
Hamulce elektromagnetyczne można zwalniać za pomocą uchwytu 
lub przycisku pielęgniarki.

5.2.1 Hamulce na podstawie podłogowej F42

1

1 Obrót wieży 
2 Obrót równoległoboku
3 Ruch równoległoboku w górę/w dół
4 Obrót przystawki mikroskopu
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5.2.2 Wybrane hamulce na podstawie  
podłogowej F42

Za pomocą funkcji "Selected brakes" użytkownik może zwalniać 
poszczególne hamulce.

Funkcja ta może być aktywowana wyłącznie przez 
wykwalifikowanego pracownika.

1 Obrót wieży
2 Obrót równoległoboku
3 Ruch równoległoboku w górę/w dół
4 Obrót przystawki mikroskopu

Nie przesuwać systemu bez zwolnionych hamulców.

5.2.3 Hamulce na uchwycie teleskopowym CT42

�

�
�

�

1 Obrót ramienia poziomego 
2 Obrót równoległoboku
3 Ruch równoległoboku w górę/w dół
4 Obrót przystawki mikroskopu
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5.2.4 Wybrane hamulce na uchwycie 
teleskopowym CT42

Za pomocą funkcji "Selected brakes" użytkownik może zwalniać 
poszczególne hamulce.

Funkcja ta może być aktywowana wyłącznie przez 
wykwalifikowanego pracownika.

�

�

�

�

1 Obrót ramienia poziomego
2 Obrót równoległoboku
3 Ruch równoległoboku w górę/w dół
4 Obrót przystawki mikroskopu

5.3 Oświetlenie
Oświetlenie mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 obejmuje dwa 
moduły LED i jest umieszczone w przystawce optyki. 
Znajdują się tam dwie lampy, lampa główna i lampa Red Reflex.

5.4 Fusion Optics
Funkcja ta zapewnia jednocześnie zwiększenie rozdzielczości i pola 
widzenia, zapewniając idealny obraz 3-D.
Funkcja Fusion Optics operuje dwiema oddzielnymi wiązkami 
zapewniającymi różne informacje: lewa wiązka zapewnia wysoką 
rozdzielczość, prawa wiązka zapewnia optymalną głębię pola.
Mózg ludzki łączy te dwa różniące się od siebie obrazy w jeden, 
optymalny obraz przestrzenny.
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6 Sterowanie
6.1 Przystawka optyki PROVEO 8 z ogniskowaniem, pochyleniem i XY z IVC

1718
19

1 Złącze XY 
2 Pokrętło do zmiany pozycji asystenta 0°
3 Pokrętło "Inverter" (do stosowania tylko w razie awarii, wersja – 

patrz rozdział 4.3.1)
4 Ogniskowanie dokładne dla zintegrowanej kamery
5 Pokrętło "Magnification" (do stosowania tylko w razie awarii)
6 Pokrętło "Slit illumination" (do stosowania tylko w razie awarii)
7 Szczelina na pojedynczy filtr
8 Uchwyt
9 Pokrętło średnicy oświetlenia Red Reflex
10 PROVEO 8 Przystawka optyki

11 Ogniskowanie dokładne dla asystenta
12 Pokrętło "Inverter" asystenta (do stosowania tylko w razie 

awarii, wersja – patrz rozdział 4.3.1)
13 Asystent 0°
14 Panel chirurga
15 2× gniazda CAN – tylko dla akcesoriów Leica
16 Szczeliny chłodzące
17 Obiektyw
18 Gwint dla akcesoriów
19 Gniazdo BIOM
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6.2 Przystawka optyki PROVEO 8 z ogniskowaniem, pochyleniem i XY z IVA

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1 Złącze XY 
2 Pokrętło do zmiany pozycji asystenta 0°
3 Ogniskowanie dokładne dla zewnętrznej kamery
4 Pokrętło "Magnification" (do stosowania tylko w razie awarii)
5 Pokrętło "Slit illumination" (do stosowania tylko w razie awarii)
6 Szczelina na pojedynczy filtr
7 Uchwyt
8 Pokrętło średnicy oświetlenia Red Reflex
9 PROVEO 8 Przystawka optyki
10 Ogniskowanie dokładne dla asystenta

11 Asystent 0°
12 Panel chirurga
13 2× gniazda CAN – tylko dla akcesoriów Leica
14 Adapter gwintu C-mount
15 Szczeliny chłodzące
16 Obiektyw
17 Gwint dla akcesoriów
18 Gniazdo BIOM
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6.3 Panel chirurga

1 Panel chirurga
2 Odbiornik podczerwieni dla pilota (rejestratora)
3 Panel dotykowy

6.4 Równoważenie

1 Blokada transportowa (równoległobok blokowy) 
2 Pokrętło balansowania

Równoważenie równoległoboku opisano w rozdziale 7.7.1.

6.5 Jednostka sterująca

1  Panel dotykowy (graficzny interfejs użytkownika)

6.6 Podstawa F42

6

7

1

2

5

4

3

1 Gniazdo ekwipotencjalne 
Do podłączania urządzenia PROVEO 8 do urządzenia 
ekwipotencjalnego. Jest to część instalacji budowlanej 
użytkownika.  
Należy przestrzegać wymagań normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Podłączenie zasilania
3 Wyłącznik termomagnetyczny
4 Włącznik główny mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8
5 Dioda LED zasilania
6 Uchwyt pilota
7 Uchwyt włącznika pielęgniarki
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6.7 Złącza F42

LAN*  do podłączenia do Dicom
Wejście Line In**  dla zewnętrznego odtwarzacza muzyki/

telefonu komórkowego
ADF 1/2 Funkcja dodatkowa
Wejście XGA in 1***  do podłączenia zewnętrznego źródła 

wideo (dla opcjonalnego DI C800)
Wejście OCT ext.***   do podłączenia zewnętrznych urządzeń 

OCT
Wyjście DVI Out do podłączenia zewnętrznego monitora
Wejście DVI in***  wejście zewnętrzne dla podstawy 

monitora
Wejście FS   tylko dla drugiego bezprzewodowego 

przełącznika nożnego (Footswitch 2)
Wyjście C-VIDEO out*** do podłączenia zewnętrznego monitora
Wyjście HD SDI out*** do podłączenia zewnętrznego monitora
Zwolnienie hamulca  tylko do podłączenia włącznika 

pielęgniarki

* nie może być stosowane w czasie zabiegu
** patrz poniższe ostrzeżenie
*** tylko do podłączenia sprzętu medycznego

OSTRZEŻENIE

Ryzyko błędów ludzkich na skutek głośnych i niepokojących 
odgłosów w czasie zabiegu!
	X Nie podłączać/odłączać urządzeń zewnętrznych do 

wejścia "Line In" w czasie zabiegu. 
	X Przed podłączeniem urządzenia do wejścia "Line In" 

należy upewnić się, że poziom głośności w urządzeniu 
audio jest ustawiony na minimum.
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6.8 Złącza CT42 w szafce 
sterowniczej

Szafka sterownicza CT42 jest montowana na ścianie.

LAN*   do podłączenia do Dicom
Wejście Line In  nie do użycia
ADF 1/2  Funkcja dodatkowa
Wejście XGA in 1**  do podłączenia zewnętrznego źródła 

wideo (dla opcjonalnego DI C800)
Zewn. CAN ext.**   do podłączenia zewnętrznych urządzeń 

CAN
Wyjście DVI Out do podłączenia zewnętrznego monitora
Wejście DVI in**  wejście zewnętrzne dla podstawy 

monitora
Wejście FS    tylko dla drugiego bezprzewodowego 

przełącznika nożnego (Footswitch 2)
Wyjście C-VIDEO out** do podłączenia zewnętrznego monitora
Wyjście HD SDI out** do podłączenia zewnętrznego monitora

* nie może być stosowane w czasie zabiegu
** tylko do podłączenia sprzętu medycznego

�

�

�

1 Włącznik zasilania
2 Bezpieczniki
3 Gniazdo ekwipotencjalne 

Do podłączania urządzenia PROVEO 8 do urządzenia 
ekwipotencjalnego. Jest to część instalacji budowlanej 
użytkownika.  
Należy przestrzegać wymagań normy EN 60601-1 (§ 8.6.7).
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6.9 Ramię poziome CT42

1 Uchwyt przycisku pielęgniarki (może być ustawiony 
indywidualnie)

2 Port przycisku pielęgniarki
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6.10 Przełącznik nożny i uchwyty

Patrz także instrukcja obsługi bezprzewodowego 
przełącznika nożnego, 14 funkcji.

6.10.1 Konfiguracja standardowa "Cataract"

Przełączniki nożne i uchwyty można programować 
indywidualnie dla każdego użytkownika w menu 
konfiguracji.

Red Reflex +

Red Reflex −

Focus +

Magnification +

Main light +

Main light −

Focus −

Magnification −

All Lights On/Off

Uchwyty

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes

6.10.2 Konfiguracja standardowa "Retina"

Przełączniki nożne i uchwyty można programować 
indywidualnie dla każdego użytkownika w menu 
konfiguracji.

Focus +

Magnification +

Focus −

VR Synchronized Focus − VR Synchronized Focus +

All Lights On/Off VR Mode On/Off

Magnification −

Uchwyty

Selected Brake:

All Brakes

Selected Brake:

All Brakes
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6.10.3 Konfiguracja standardowa "OCT"

Przełączniki nożne i uchwyty można programować 
indywidualnie dla każdego użytkownika w menu 
konfiguracji.

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

Uchwyty

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward

6.10.4 Konfiguracja standardowa "OCT VR"

Przełączniki nożne i uchwyty można programować 
indywidualnie dla każdego użytkownika w menu 
konfiguracji.

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

Uchwyty

Change View

All Brakes

OCT Frame Forward

OCT Frame Backward
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7 Przygotowanie przed 
operacją

7.1 Transport (F42)

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek:
• niekontrolowanego przesunięcia bocznego 

równoległoboku
• przechylenia podstawy
• zakleszczenia stóp w zbyt lekkim obuwiu pod podstawą 

urządzenia
	X Przed planowanym transportem, należy zawsze ustawić 

mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 w pozycji 
transportowej. 
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w czasie, gdy jednostka 

jest wysunięta. 
	X Nigdy nie przesuwać urządzenia po przewodach 

leżących na podłodze. 
	X Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 należy przemieszczać, 

popychając go; nigdy nie wolno ciągnąć urządzenia.

OSTROŻNIE

Mikroskop chirurgiczny może przemieścić się bez 
ostrzeżenia!
	X  Kiedy system nie jest przemieszczany, należy zawsze 

blokować hamulce nożne.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 na 
skutek niekontrolowanego przechylenia!
	X W czasie zwalniania hamulca trzymać uchwyt.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 w czasie 
transportu!
	X Nigdy nie przesuwać podstawy w pozycji niezłożonej.
	X Nigdy nie przesuwać urządzenia po przewodach 

leżących na podłodze.
	X Nie transportować ani nie przechowywać systemu  

w obszarach o nachyleniu ponad 10°.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie obudowy podstawy lub panelu dotykowego 
jednostki sterującej!
Jeśli przystawka optyki jest przesuwana do pozycji 
transportowej lub z pozycji transportowej do pozycji pracy:
	X Upewnić się, że blokada transportowa jest włączona.

	X Upewnić się, że urządzenie PROVEO 8 znajduje się w pozycji 
transportowej.

Jeśli urządzenie PROVEO 8 nie znajduje się w pozycji 
transportowej, należy zapoznać się z rozdziałem 8.6.

	X Nacisnąć przycisk hamulca nożnego po prawej stronie (1), aby 
zwolnić blokadę kółek.
	X Przesunąć mikroskop za pomocą uchwytu.
	X Nacisnąć przycisk hamulca nożnego po lewej stronie (2), aby 

zwolnić blokadę kółek.
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1

2

7.2 Instalacja tubusu 
dwuokularowego

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek ruchu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Przed każdą wymianą akcesoriów należy zablokować 

równoległobok (patrz rozdział 7.7.2). 
	X Po wymianie akcesoriów, ponownie zrównoważyć 

urządzenie PROVEO 8. 
	X Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje 

się w stanie równowagi. 
	X Przed wymianą akcesoriów w czasie pracy należy 

najpierw wychylić mikroskop poza pole operacyjne.

	X Upewnić się, że akcesoria optyczne są czyste i wolne od kurzu  
i brudu.
	X Odkręcić śrubę mocującą (1).
	X Włożyć akcesoria w pierścień wczepowy.
	X Dokręcić śrubę mocująca (1).

�

OSTRZEŻENIE

Ryzyko uszkodzenia ciała przez spadające akcesoria!
	X Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że elementy 

optyczne i akcesoria są odpowiednio zablokowane i nie 
mogą się przemieszczać.

7.2.1 Instalacja okularów
	X Upewnić się, że akcesoria optyczne są czyste i wolne od kurzu  

i brudu.
	X Założyć nakrętkę radełkowaną (1) okularów na tubus 

dwuokularowy i dokręcić do końca.

1
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7.3 Regulacja tubusu 
dwuokularowego

7.3.1 Ustawianie rozstawu źrenic
	X Ustawić rozstaw źrenic na wartość z zakresu między 55 mm a 

75 mm, patrz na skali (1).
	X Za pomocą pokrętła (2) ustawić rozstaw źrenic w taki sposób, by 

widoczne było okrągłe pole obrazu.

1

2

7.3.2 Regulacja pochylenia
	X Przytrzymać tubusy dwuokularowe obiema dłońmi.
	X Przechylić tubus dwuokularowy w górę lub w dół, do osiągnięcia 

wygodnej pozycji obserwacji.

7.4 Regulacja okularu
7.4.1 Określanie/regulacja ustawienia dioptrii dla 

użytkowników
Indywidualne ustawienie dioptrii można korygować w sposób 
ciągły dla każdego okularu w zakresie od +5 do –5. Ustawienia 
dioptrii należy dokonać precyzyjnie i oddzielnie dla obu oczu. Tylko 
ta metoda zapewni pozostawanie obrazu w zakresie ostrości  
w całym zakresie powiększenia = parafokalność. W przypadku 
prawidłowego ustawienia dioptrii dla obu oczu funkcja ta zapewnia 
dużą wytrzymałość operującego na zmęczenie.

Parafokalne ustawienie mikroskopu sprawia, że obraz 
asystenta oraz obraz na ekranie pozostają zawsze ostre, 
niezależnie od wybranego powiększenia.

	X Wybrać najmniejsze powiększenie.
	X Umieścić płaski obiekt testowy o ostrym obrysie pod 

obiektywem, w odległości roboczej.
	X Wyregulować ostrość obrazu w mikroskopie.
	X Ustawić maksymalne powiększenie.
	X Wyregulować ostrość obrazu w mikroskopie.
	X Ustawić minimalne powiększenie.

	X Nie patrząc w obiektywy, ustawić obie soczewki na wartość 
+5 dioptrii.
	X Powoli obracać okulary w kierunku –5 dioptrii oddzielnie dla 

każdego oka, aż obiekt testowy znowu będzie ostry.
	X Wybrać najwyższe powiększenie i sprawdzić ostrość obrazu.
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7.4.2 Regulacja rozstawu źrenic

	X Obrócić muszle oczne w górę lub w dół, do ustawienia żądanego 
rozstawu.

7.4.3 Sprawdzanie parafokalności
	X Umieścić płaski obiekt testowy o ostrych brzegach pod 

obiektywem, w odległości roboczej.
	X Ustawić powiększenie na najwyższą wartość.
	X Ustawić ostrość na obiekcie.
	X Powiększać obraz w całym zakresie powiększenia, obserwując 

obiekt testowy.

Ostrość obrazu musi być stała przy wszystkich 
powiększeniach. Jeśli tak nie jest, sprawdzić ustawienia 
dioptrii w okularach.

7.5 Przestawić asystenta 0° w inną 
pozycję

Asystent 0° może być ustawiony po lewej lub po prawej stronie.
	X Odblokować pokrętło (1).

Górny element (2) jest podnoszony.

	X Zmienić pozycję asystenta 0° (3).

	X Po osiągnięciu wybranej pozycji, należy docisnąć od góry  
i zablokować pokrętło (1).
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7.6 Wymiana kamery
7.6.1 Zintegrowany adapter wideo (IVA)
	X Umieścić kamerę (1) w adapterze gwintu C-mount przystawki 

optyki.

�

	X Dokręcić śrubę z łbem sześciokątnym (2).

�

	X Podłączyć załączony fabrycznie przewód kamery do kamery (1).

7.6.2 Filtr laserowy dla IVC
	X Odblokować pokrętło (1).

Górny element (2) jest podnoszony.

	X Wyjąć zaślepkę filtra (3).

�
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	X Umieścić filtr IVC (4) w szczelinie filtra przystawki optyki.

�

7.6.3 Szczelina dla filtrów barwnych i filtrów 
specjalnych

W obudowie przystawki optyki istnieje szczelina, w którą wsuwa się 
filtry.
	X Zdjąć pokrywę (1).

Dostępne są dwie szczeliny dla filtrów.
• Lewa szczelina filtra: Filtr temperatury barwowej dla głównego 

oświetlenia LED
• Prawa szczelina filtra: Specjalne filtry lub przysłony

Płaszczyzna filtra jest dokładnie zobrazowana w tej samej 
płaszczyźnie, co obiekt.
Wbudowany filtr ochronny GG420 UV. Dodatkowo dostępne są filtry 
"GG475 UV protection filter" i "Protection Filter 5×".
	X Zdjąć osłonę filtra.
	X Wsunąć filtr, w niewielkim pochyleniu w górę, aż zaskoczy w 

odpowiednią pozycję.

7.7 Równoważenie i blokowanie 
równoległoboku

7.7.1 Równoważenie równoległoboku

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek ruchu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad operowa-
nym miejscem.
	X Po wymianie akcesoriów należy ponownie zrównoważyć 

mikroskop na równoległoboku.

	X Zwalnianie równoległoboku (patrz rozdział 7.7.3).
	X Trzymać mikroskop za uchwyty.
	X Obrócić jeden uchwyt, by zwolnić hamulce (All Brakes).
	X Sprawdzić, czy mikroskop nie przesuwa się w górę lub w dół.

Mikroskop przesuwa się w dół:
	X Obrócić pokrętło równoważenia (2) zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara.
Mikroskop przesuwa się w górę:
	X Obrócić pokrętło równoważenia (2) w kierunku przeciwnym do 

wskazówek zegara.

7.7.2 Blokowanie równoległoboku

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek ruchu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Zawsze blokować równoległobok:

• przy transporcie mikroskopu
• przy wymianie akcesoriów
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OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego 
przy niekontrolowanym przechyleniu!
	X Przed uruchomieniem funkcji "All Brakes"  

należy mocno trzymać uchwyty.

	X Pociągnąć blokadę transportową (1) i ustawić ją w pozycji 
poziomej.

	X Schwycić i obrócić jeden lub oba uchwyty, by zwolnić hamulce 
(All Brakes).
	X Poruszać równoległobokiem w górę i w dół do zadziałania 

blokady transportowej.
Równoległobok jest teraz zablokowany.

7.7.3 Zwalnianie równoległoboku

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia mikroskopu chirurgicznego 
przy niekontrolowanym przechyleniu!
	X Przed uruchomieniem funkcji "All Brakes"  

należy mocno trzymać uchwyty.

	X Schwycić i obrócić jeden uchwyt, by zwolnić hamulce.
	X Równocześnie pociągnąć blokadę transportową (1) i ustawić ją 

w pozycji pionowej.

Równoległobok jest teraz zwolniony.

Jeśli potrzeba, można ponownie zrównoważyć 
równoległobok.

7.7.4 Zwalnianie hamulców

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała przy przesunięciu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Przed zmianą ustawień w czasie pracy należy najpierw 

wychylić mikroskop poza pole operacyjne.
	X Jeśli zachodzi potrzeba wymiany sprzętu, należy to 

zrobić przed operacją.
	X  Przed wymianą akcesoriów należy zawsze blokować 

równoległobok.
	X Nie korzystać z uchwytów ani zdalnego zwalniania 

hamulca, jeżeli urządzenie nie znajduje się w stanie 
równowagi.
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W przód

W tył

Jeśli konkretny użytkownik nie zmienił konfiguracji, następujące 
hamulce są zwalniane przy obróceniu uchwytów:
	X Obrót do tyłu i przytrzymanie: Zwolnienie wybranych hamulców
	X Obrót do przodu i przytrzymanie: Zwolnienie wszystkich 

hamulców

W menu "User Settings" dla uchwytów można 
zaprogramować maks. 4 funkcje dla każdego użytkownika. 
Funkcję "All Brakes" należy wybrać przynajmniej raz .

7.8 Pozycjonowanie przy stole 
operacyjnym

7.8.1 Podstawa podłogowa F42

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała na skutek ruchu 
mikroskopu chirurgicznego w dół!
	X Dokończyć wszystkie przygotowania i regulację 

podstawy przed rozpoczęciem pracy. 
	X Nigdy nie wymieniać akcesoriów ani nie równoważyć 

mikroskopu w czasie, gdy znajduje się on nad 
operowanym miejscem.
	X Przed każdą wymianą akcesoriów należy zablokować 

równoległobok (patrz rozdział 7.7.2). 
	X Po wymianie akcesoriów, ponownie zrównoważyć 

urządzenie PROVEO 8. 
	X Nie zwalniać hamulców, jeżeli urządzenie nie znajduje 

się w stanie równowagi. 
	X Przed wymianą akcesoriów w czasie pracy należy 

najpierw wychylić mikroskop poza pole operacyjne.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!
	X Przed podniesieniem przystawki optyki upewnić się, że 

przestrzeń ponad równoległobokiem jest wolna, aby 
uniknąć kolizji z lampami operacyjnymi, sufitem itp.

	X Przy użyciu poręczy ostrożnie przepchnąć mikroskop chirur-
giczny do stołu operacyjnego i ustawić zgodnie z życzeniem.

• Wszystkie ustawienia mogą być także dokonane w 
wersji lustrzanej, po drugiej stronie stołu.

• Urządzenie musi być ustawione w taki sposób, aby 
zasięg ruchu był odpowiedni do wykonywanych zadań.

	X Nacisnąć przycisk hamulca nożnego po lewej stronie (2), aby 
zwolnić blokadę kółek.

1

2

	X Umieścić przełącznik nożny pod stołem operacyjnym.
	X Podłączyć przewód zasilający do gniazda.
	X Podłączyć połączenie ekwipotencjalne do podstawy.
	X Uruchomić system.
	X Zwolnić hamulce (patrz rozdział 7.7.4) i ustawić system  

w odpowiedniej pozycji (patrz poniższy rysunek). 
Maksymalny zasięg ramienia wychylnego wynosi 135°.

maks. kąt 
135°
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7.8.2 Uchwyt teleskopowy CT42 

Uchwyt teleskopowy CT42

AS N

A

S

1

1 Szafka sterownicza CT42
A Asystent
AS Asystent chirurga
S Chirurg
N Pielęgniarka

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta, wynikające z przesuwania 
się w dół uchwytu teleskopowego CT42!
	X Nie wykonywać ruchu w górę/w dół w czasie, gdy 

mikroskop znajduje się nad pacjentem.

Podnoszenie i opuszczanie uchwytu teleskopowego CT42

Uchwyt teleskopowy CT42 może być podnoszony i opuszczany 
elektrycznie. Funkcjami tymi można sterować za pomocą 
przycisków na pilocie.

Przesunąć ramię teleskopowe na odpowiednią wysokość:
• Przycisk "Up" (1): Podniesienie ramienia teleskopowego.
• Przycisk "Down" (2): Obniżenie ramienia teleskopowego. 

��

Przy stałym obciążeniu teleskop nie może działać przez 
dłużej niż 1 w okresie 10-minutowym. Po 2 minutach 
nieprzerwanego działania wbudowany wyłącznik 
temperaturowy wyłącza silnik uchwytu teleskopowego 
urządzenia Leica CT42.

Aby przetestować funkcję blokady niebezpieczeństwa, 
należy przesunąć mikroskop w dół i nacisnąć jednocześnie 
przełącznik w górę i w dół, aby zatrzymać ruch.

Pozycja parkowania uchwytu teleskopowego CT42

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo kolizji! 
Mikroskop chirurgiczny może kolidować z otaczającymi go 
komponentami, sufitem lub lampami.
	X Przed przesunięciem ramienia wychylnego należy 

sprawdzić dostępne miejsce.
	X Ostrożnie przesuwać uchwyt sufitowy w górę, uważając 

na sufit i lampy.

	X Odsunąć mikroskop.
	X Zdjąć elementy sterylne.
	X Zablokować ramię wychylne.
	X Wyłączyć przycisk zasilania na ramieniu wychylnym.
	X Nacisnąć przycisk "Up" na pilocie i podnieść podstawę.
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7.9 Zakładanie sterylnych elementów 
sterujących i osłony

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo infekcji!
	X Należy zawsze używać mikroskopu chirurgicznego 

PROVEO 8 ze sterylnymi elementami sterującymi  
i pokrętłami.

7.9.1 Pokrowce na pokrętła

Pokrowce należy stosować również wtedy, gdy stosuje się 
sterylne jednorazowe osłony. Łatwiej będzie chwytać za 
elementy sterujące.

	X Nałożyć pokrowce sterylizowane parowo na ręcznie sterowane 
pokrętła powiększenia, odległości roboczej i oświetlenia Red 
Reflex.

	X Nałożyć pokrowce sterylizowane parowo również na akcesoria 
(jeśli są stosowane).

7.9.2 Osłona sterylna przystawki optyki

• Stosować wyłącznie sterylne, przetestowane osłony, 
wymienione w rozdziale Akcesoria.

• Osłony nakładać tylko w zakresie wskazanym na 
poniższym rysunku. 

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo infekcji!
	X Pozostawić wokół podstawy wystarczająco dużo miej-

sca, by nie dopuścić do kontaktu osłony sterylnej z nie-
sterylnymi przedmiotami.

	X Uruchomić funkcję "All Brakes" na uchwycie i wysunąć 
równoległobok.

Maksymalny zasięg ramienia wychylnego wynosi 135°. 

	X Założyć sterylne rękawiczki.
	X  Zamontować wszystkie sterylne elementy sterujące.
	X Ostrożnie rozpakować osłonę sterylną i nasunąć ją na mikroskop 

chirurgiczny PROVEO 8 do równoległoboku.
	X Założyć szybkę ochronną (opcja) na obiektyw.
	X Nie mocować osłony sterylnej zbyt ściśle za pomocą załączonych 

taśm. Musi istnieć możliwość łatwego przesuwania urządzenia.
	X Sprawdzić, czy urządzenie daje się łatwo przesunąć.

• Postępować zgodnie z instrukcjami załączonymi przez 
producenta osłony sterylnej.

• Zawsze stosować osłonę z szybką ochronną.
• Nie zakładać osłony dalej, niż pozycja (1).

Podstawa podłogowa F42

�
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Uchwyt teleskopowy CT42

�

OSTROŻNIE

Ryzyko przegrzania systemu!
Przykrycie wlotu powietrza (1) może skutkować 
kontrolowanym wyłączeniem systemu z powodu 
przegrzania.
	X Upewnić się, że pomiędzy wlotem powietrza (1) a osłoną 

jest nieco wolnej przestrzeni.

7.10 Próba działania
Przed uruchomieniem, sprawdzić listę kontrolną (patrz 
rozdział 17.1).
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8 Obsługa
8.1 Włączanie mikroskopu

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	X System można obsługiwać wyłącznie, kiedy cały sprzęt 

ustawiony jest w odpowiednich pozycjach (założone 
wszystkie pokrywy, drzwiczki zamknięte).

OSTRZEŻENIE

Silniki powracają do pozycji parkowania!
	X Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że 

ścieżki przesuwu osi XY i ogniskowania są wolne.

Jeżeli dostępny jest wbudowany moduł Enfocus, należy 
zaczekać 1–2 min, aż mikroskop zakończy procedurę 
uruchamiania i nie dotykać go, dopóki nie będzie gotowy.

Aby uniknąć usterek, należy zawsze upewnić się, że 
mikroskop został prawidłowo uruchomiony i wyłączony, 
zwłaszcza, jeżeli podłączony jest do niego OCT.

8.1.1 Podstawa podłogowa F42

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	X Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 można podłączać 

wyłącznie do uziemionego gniazdka (F42).

	X Włączyć mikroskop włącznikiem zasilania (1) umieszczonym na 
podstawie.
System uruchamia procedurę inicjalizacji.

1
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8.1.2 Uchwyt teleskopowy CT42

Trwała instalacja jednostki sterującej PROVEO 8 musi być 
przeprowadzona przez uprawnionego elektryka.

	X Włączyć mikroskop włącznikiem zasilania (1) umieszczonym na 
szafce sterowniczej (2).

System uruchamia procedurę inicjalizacji.

�

�

Sprawdzić podstawowe funkcje systemu:
• Sprawdzić oświetlenie główne i Red Reflex.
• Sprawdzić funkcje przełącznika nożnego.
• Sprawdzić uchwyty obrotowe.
• Sprawdzić, czy hamulce działają pewnie.

Główny ekran jest wyświetlany na jednostce sterującej.

8.2 Panel chirurga
W panelu chirurga wyświetlany jest następujący ekran:

Retina
Protect

Ikony mają następujące znaczenie (tylko informacyjne):

1 Status jednostki XY
2 Status OCT
3 Status inwertera
4 IOL Mode/Retina Protect
5 Status rejestratora
6 Status trybu VR
7 Wartość oświetlenia głównego
8 Wartość oświetlenia Red Reflex
9 Wartość powiększenia

Przyciski z funkcją dotykową:
10  Regulacja kąta pochylenia
11 Przycisk resetowania dla ogniskowania (linia wskazuje na 

pozycję ogniskowania)
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8.3 Ustawianie przystawki optyki 
8.3.1 Wstępne ustawianie

	X Schwycić przystawkę optyki za dwa uchwyty (1).
	X Obrócić jeden uchwyt, by zwolnić hamulce (All Brakes).
	X Ustawić przystawkę optyki i zwolnić uchwyt.

Patrz również rozdział 7.7.4.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 na 
skutek niekontrolowanego ruchu!
	X W czasie zwalniania hamulca trzymać uchwyt.

8.3.2 Ustawianie dokładne
	X Ustawić przystawkę optyki z napędem XY za pomocą joysticka 

(1) na przełączniku nożnym.

Powrócić do pozycji środkowej naciskając przycisk "Reset" 
(2) lub przyciski "Reset" na jednostce sterującej.

Na ekranie z menu "Speed" można zmienić prędkość 
przesuwu silników XY.
Wartość tę można zapisać indywidualnie dla każdego 
użytkownika.

8.3.3 Regulacja pochylenia
	X Nacisnąć i przytrzymać przycisk pochylenia + lub – na panelu 

chirurga w celu zmiany pochylenia w odpowiednim kierunku 
(patrz rozdział 8.2).

Mikroskop pochyla się w wybranym kierunku.
Mikroskop można pochylić o 15° do przodu i 105° do tyłu.
Naciśnięcie przycisku "Reset" na jednostce sterującej przywraca 
mikroskop do pozycji początkowej (0°).
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8.4 Regulacja przystawki optyki
8.4.1 Regulacja jasności

OSTRZEŻENIE

Zbyt intensywne światło może uszkodzić siatkówkę!
	X Prosimy o zapoznanie się z komunikatem 

ostrzegawczym w rozdziale "Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa".

Można wzmocnić lub osłabić oświetlenie główne lub oświetlenie 
Red Reflex przy użyciu monitora z panelem dotykowym, 
przełącznika nożnego lub uchwytu.

Na monitorze z panelem dotykowym, na ekranie z menu 
"Main"

	X Nacisnąć przycisk  lub  na pasku, w celu skorygowania 
intensywności oświetlenia głównego i Red Reflex.  

– lub –
	X Nacisnąć bezpośrednio pasek regulacji jasności.

Intensywność aktywnego oświetlenia zmienia się.

• Kliknięcie przycisku  lub  zmienia intensywność 
oświetlenia w skokach co 1. Przytrzymanie palcem 
przycisku myszy spowoduje zmianę wartości w skokach 
co 5.

• Wartość początkową można zapisać indywidualnie dla 
każdego użytkownika (patrz rozdział 9.3.2).

Na przełączniku nożnym / uchwycie

W zależności od konfiguracji (patrz rozdziały 9.3.4 i 9.3.5), można 
również zwiększyć lub zmniejszyć intensywność oświetlenia za 
pomocą przycisków na przełączniku nożnym / uchwycie.

8.4.2 Regulacja średnicy oświetlenia Red Reflex
Można zmieniać średnicę oświetlenia Red Reflex za pomocą 
pokrętła (1) na przełączniku nożnym / uchwycie.
	X Za pomocą pokrętła (1) ustawić odpowiednią średnicę 

oświetlenia Red Reflex.

�

8.4.3 Czas ekspozycji
Więcej informacji na temat fototoksycznego uszkodzenia siatkówki 
w czasie zabiegu można znaleźć na stronie 5.

8.4.4 Retina Protection
Użytkownik może aktywować funkcję Retina Protection w czasie 
zabiegu za pomocą przełącznika nożnego lub panelu dotykowego 
jednostki sterującej. Przy aktywnej funkcji Retina Protection 
natężenie oświetlenia głównego jest zmniejszone do 10%, a 
natężenie oświetlenia Red Reflex do 20%. Użytkownik może nadal 
regulować natężenie oświetlenia poniżej tego progu. Gdy 
użytkownik zdezaktywuje funkcję Retina Protection, natężenie 
oświetlenia powróci do poprzedniego poziomu.
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8.4.5 Regulacja powiększenia (zoom)
Powiększenie można zmieniać przy użyciu przełącznika nożnego / 
uchwytu lub paska "Magnification" w menu "Main" jednostki 
sterującej.

Na monitorze z panelem dotykowym, na ekranie z menu 
"Main"

	X Nacisnąć przycisk  lub  na pasku, w celu zmiany 
powiększenia.

– lub –
	X Nacisnąć bezpośrednio pasek regulacji powiększenia.

Powiększenie zmienia się.

• Kliknięcie przycisku  lub  zmienia wartość 
powiększenia w skokach co 1. Przytrzymanie palcem 
przycisku myszy spowoduje zmianę wartości w skokach 
co 5.

• W menu "Speed" można ustawić prędkość silnika 
powiększenia.

• Wartości te można zapisać dla każdego użytkownika 
indywidualnie (patrz rozdział 9.3.3).

Ręczna regulacja powiększenia (zoom)

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta na skutek awarii silnika 
powiększenia!
W przypadku awarii silnika powiększenia powiększenie 
można wyregulować ręcznie za pomocą pokrętła (1).

OSTROŻNIE

Uszkodzenie silnika powiększenia!
	X Powiększenie należy regulować ręcznie tylko wtedy, gdy 

silnik powiększenia jest uszkodzony.

�

	X Nacisnąć przycisk obrotowy (1).
	X Obracając pokrętłem ustawić żądane powiększenie. 

8.4.6 Regulacja ostrości

• Jeśli silnik ogniskowania ulegnie awarii, ostrość można 
wyregulować ręcznie, zwalniając hamulce.

• Chwycić przystawkę optyki (patrz rozdział 8.3.1).

Ostrość mikroskopu można ustawić za pomocą przycisków 
ogniskowania na przełączniku nożnym.

• W menu "Speed" można zmienić prędkość przesuwu 
silnika powiększenia (patrz rozdział 9.3.3).

• Można przywrócić silnik ogniskowania do pozycji 
środkowej, naciskając przycisk "Reset Focus" na panelu 
dotykowym lub na panelu chirurga.
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8.5 Zintegrowane oświetlenie 
szczelinowe

Można wysunąć i wsunąć oświetlenie szczelinowe za pomocą 
przełącznika nożnego lub pokrętła na uchwycie.
Szerokość oświetlenia szczelinowego można zmieniać w sposób 
ciągły, od 2 mm do 6 mm, a także przesuwać z lewa w prawo za 
pomocą przełącznika nożnego.

�

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta na skutek awarii 
zintegrowanego oświetlenia szczelinowego!
W przypadku awarii silnika zintegrowanego oświetlenia 
szczelinowego oświetlenie szczelinowe można włączyć/
wyłączyć ręcznie za pomocą pokrętła (2).

8.6 Pozycja transportowa (F42)

OSTROŻNIE

Uszkodzenie obudowy podstawy lub panelu dotykowego 
jednostki sterującej!
Jeśli przystawka optyki jest przesuwana do pozycji 
transportowej lub z pozycji transportowej do pozycji pracy:
	X Upewnić się, że blokada transportowa jest włączona.

	X Zwalnianie równoległoboku (patrz rozdział 7.7.2).
	X Odłączyć wszystkie urządzenia magazynujące od systemu 

dokumentacji/rejestracji.
	X Nacisnąć przycisk "All Brakes" lub przycisk pielęgniarki i 

przestawić urządzenie PROVEO 8 w pozycję transportową.

UWAGA
	X Upewnić się, że monitor wideo nie koliduje z równoległobokiem 

podstawy.



PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / wersja 03 45

Jednostka sterująca z funkcją panelu dotykowego

8.7 Wyłączanie mikroskopu 
chirurgicznego

UWAGA

Jeżeli dostępny jest wbudowany moduł Enfocus, należy zaczekać 
1–2 minuty, aż system zakończy procedurę wyłączania i nie odłą-
czać przewodu zasilania, dopóki system nie zostanie wyłączony.

	X Ustawić mikroskop w pozycji transportowej (F42).
	X Jeśli system rejestracji TrueVision jest używany, należy go 

wyłączać zgodnie z instrukcjami producenta.
	X Wyłączyć system poprzez wyłączenie mikroskopu 

chirurgicznego przyciskiem zasilania (patrz punkt 8.1).
	X Odłączyć i zabezpieczyć przewód zasilania (F42).
	X Przełącznik nożny można przechowywać na podstawie (F42) lub 

pod szafką (CT42).

9 Jednostka sterująca z 
funkcją panelu dotykowego

OSTROŻNIE

Uszkodzenie panelu dotykowego!
	X Panel dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcami. 

Nigdy nie stosować twardych, ostrych i szpiczastych 
przedmiotów wykonanych z drewna, metalu lub 
plastiku.
	X Nigdy nie czyścić panelu dotykowego za pomocą 

chemikaliów zawierających substancje ścierne. 
Substancje takie mogłyby porysować powierzchnię 
i spowodować, że stanie się ona matowa.

9.1 Struktura menu
1

2

3

4

1 Wiersz szybkiego dostępu do ekranów "Main", "Speed", "Menu", 
"DIC" i "Recording"

2 Wiersz stanu
3 Zakres wyświetlania
4 Dynamiczny pasek przycisków

W trybie pracy, linia statusu wyświetla przez cały czas 
aktualnego użytkownika oraz aktualną pozycję w menu.
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1 2 3 4 5 6 7

Wiersz szybkiego dostępu wyświetlany jest na górze każdego 
ekranu, w celu umożliwienia dostępu w dowolnej chwili do 
następujących menu.
1 Główne menu
2 Menu prędkości (patrz rozdział 9.3.3)
3 Menu (patrz rozdział 9.3)
4 Menu DIC
5 Ostrzeżenia
6 Zmiana widoku wyświetlania monitora (włączona przy 

aktywnym OCT na liście akcesoriów)
7 Trwa nagrywanie (miga na zielono), brak nagrywania  

(bez koloru)

9.2 Wybór użytkownika
W ekranach menu "Main" i "Speed" przez cały czas wyświetlane są 
na dynamicznym pasku przycisków trzy przyciski "Presets","User 
List" i "Show Settings".

9.2.1 Presets
Listę domyślnych wartości użytkowników dla najczęstszych 
rodzajów prac zdefiniowaną przez firmę Leica można znaleźć  
w "Presets".

	X Kliknąć użytkowników domyślnych, następnie kliknąć "Select".
Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest gotowy do użycia.

• Można dostosować ustawienia użytkowników 
domyślnych zgodnie z preferencjami (patrz 
rozdział 9.3.13).

• W dowolnym momencie można kliknąć przycisk "Show 
Settings", aby przejrzeć ustawienia użytkownika dla 
aktualnego użytkownika.
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9.2.2 Lista użytkowników
Opcja "User List" otwiera dwustronicową listę użytkownika, z której 
wybrać można jednego z maks. trzydziestu użytkowników, których 
można zapisać.

Kliknąć przycisk "1–15" lub "16–30", aby przełączać się między 
ekranami.
	X Wybrać użytkownika.

Pojawia się przycisk "Select".
	X Kliknąć "Select".

Wczytywane są ustawienia użytkownika.

• Kiedy otwarta jest lista użytkowników, można ją 
edytować.

• Przed obsługą urządzenia należy zawsze upewnić się, że 
wybrany jest odpowiedni użytkownik i zapoznać się z 
konfiguracją uchwytów oraz opcjonalnego przełącznika 
nożnego (jeśli jest używany).

Ustawienia użytkownika można zabezpieczyć hasłem. Aby zmienić 
ustawienia użytkownika, patrz Rozdział 9.3.

9.2.3 Wyświetlanie ustawień
	X Nacisnąć przycisk "Show Settings" na dynamicznym pasku 

przycisków, aby zobaczyć widok ogólny ustawień aktualnego 
użytkownika.

9.3 Menu – User Settings
W niniejszym menu można skonfigurować ustawienia użytkownika.

	X Kliknąć przycisk "Menu" i wybrać "USER SETTINGS".

Pojawia się następujący ekran:
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"Load" Wczytuje ustawienia istniejącego użytkownika 
z listy użytkowników celem modyfikacji.

"Create New User" Otwiera nowego użytkownika z pustymi 
ustawieniami.

"New (Preset)" Otwiera ekran "Preset" do wybierania 
domyślnego użytkownika w celu stworzenia 
nowego użytkownika z ustawieniami wstępnie 
ustawionego profilu oraz do wczytywania lub 
modyfikowania ustawień użytkownika.

"Edit User List" Umożliwia zmianę nazwy, przeniesienie lub 
usunięcie użytkowników.

• Z menu roboczego można również dodać użytkownika. 
• Jeśli aktualne ustawienia mają być zachowane, należy je 

zapisać klikając przycisk "Save" (który pojawia się, gdy 
zmienione zostaną podstawowe ustawienia aktualnych 
użytkowników) i zapisując je jako aktualnego 
użytkownika ("Save") lub pod nową nazwą użytkownika 
("Save as New").

Edycja listy użytkowników

W liście użytkowników, w zależności od sytuacji, dostępne są różne 
funkcje.

	X Wybrać użytkownika.
Dostępne funkcje pojawiają się na dynamicznym pasku 
przycisków:

"Cancel" anulowanie działania. 
"Move" przesuwa wybranego użytkownika do innej 

dostępnej pozycji.
"Delete" usuwa wybranego użytkownika. 
"Rename" zmienia nazwę istniejącego użytkownika. 

Ustawienia użytkownika nie są zmieniane.
"Change password" zmienia hasło.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo dla pacjenta na skutek zmian  
w ustawieniach użytkownika!
	X Nigdy nie zmieniać konfiguracji ustawień użytkownika 

ani nie edytować listy użytkowników w czasie operacji.

9.3.1 Ochrona ustawień użytkownika
Aby zapobiec nieautoryzowanym lub przypadkowym zmianom 
ustawień użytkownika, każde ustawienie użytkownika można 
zabezpieczyć hasłem / kodem PIN. Pozwala to zachować identyczne 
parametry pracy za każdym razem, gdy zostanie załadowane chro-
nione ustawienie użytkownika. Podczas pracy można wprowadzać 
zmiany, ale nie zostaną one zapisane, dopóki nie zostaną zapisane 
jako aktualne ("Saved as current") lub zapisane jako nowe ("Saved 
as new") po wprowadzeniu prawidłowego hasła / kodu PIN. 

Zapisywanie oraz ochrona ustawień użytkownika mogą zostać 
wykonane na dwa sposoby:
Jako aktualne ustawienie użytkownika
Pojawi się prośba o hasło / kod PIN.
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	X Jeśli hasło / kod PIN zostały zdefiniowane, należy zapisać 
zmiany ustawień użytkownika, wprowadzając hasło / kod PIN.

Jeśli zostaną wprowadzone nieprawidłowe dane, system powróci 
do "Start values main".
	X Wybrać "Save as current" i ponownie wprowadzić hasło / kod 

PIN.
Jeśli hasło / kod PIN nie zostały zdefiniowane, można zdefiniować 
hasło / kod PIN (4–10 znaków). 
	X Nacisnąć "OK" aby ponownie wprowadzić i potwierdzić. 

Jeśli ponownie wprowadzone hasło / kod PIN nie pasują, proces 
(ponownego) wprowadzania należy powtórzyć.
Jeśli nie chcą Państwo definiować hasła / kodu PIN, można pominąć 
procedurę, naciskając "Skip" lub przed procesem ponownego 
wprowadzenia hasła / kodu PIN – "Cancel".

Jako nowe ustawienie użytkownika
Otrzymają Państwo komunikat z prośbą o podanie hasła / kodu PIN 
po wprowadzeniu nazwy ustawienia użytkownika. Jeśli ustawienia 
mają być chronione:
	X Wprowadzić hasło / kod PIN (4–10 znaków) i nacisnąć "OK", aby 

ponownie wprowadzić i potwierdzić. Znaki w haśle mogą być 
literami, cyframi lub znakami specjalnymi.

Jeśli nie chcą Państwo definiować hasła / kodu PIN, można pominąć 
procedurę, naciskając "Skip" lub przed procesem ponownego 
wprowadzenia hasła / kodu PIN – "Cancel".
Jeśli ponownie wprowadzone hasło / kod PIN nie pasują, proces 
(ponownego) wprowadzania należy powtórzyć.

Użytkownik może także zresetować hasło, naciskając przycisk 
"Change Password", a następnie wprowadzić nowe hasło.
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Zabezpieczenie ustawienia użytkownika hasłem / kodem PIN jest 
sygnalizowane tekstem "(locked)" tuż za nazwą ustawienia 
użytkownika na głównej stronie interfejsu lub ikoną kłódki przed 
nazwą ustawienia użytkownika na stronie Select User.

9.3.2 Ustawianie wartości początkowych "Main"
Na tym ekranie można wprowadzić wartości początkowe dla 
oświetlenia głównego, Red Reflex i powiększenia.

	X Kliknięcie przycisku  lub  zmienia wartości w skokach co 
1. Przytrzymanie palcem przycisku myszy spowoduje zmianę 
wartości w skokach co 5.
	X Można również zmienić odpowiednią wartość bezpośrednio, 

klikając pasek.

9.3.3 Ustawianie wartości początkowych "Speed"
Na tym ekranie można wprowadzić wartości początkowe dla 
prędkości zmiany powiększenia, ogniskowania, silników XY i lampy 
szczelinowej.

	X Kliknięcie przycisku  lub  zmienia wartości w skokach co 
1. Przytrzymanie palcem przycisku myszy spowoduje zmianę 
wartości w skokach co 5.
	X Można również zmienić odpowiednią wartość bezpośrednio, 

klikając pasek.

Fast Slitlamp Po włączeniu, lampa szczelinowa porusza 
się szybko.
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Focus Linked to Zoom Po włączeniu prędkość ogniskowania 
zależy od powiększenia: 
• małe powiększenie – szybkie 

ogniskowanie 
• duże powiększenie – wolne 

ogniskowanie
XY Linked to Zoom Po włączeniu prędkość XY zależy od 

powiększenia: 
• małe powiększenie – szybki przesuw 

XY 
• duże powiększenie – wolny przesuw 

XY

9.3.4 Programowanie przełącznika nożnego  
(Footswitch 1 i Footswitch 2)

Tutaj użytkownik może skonfigurować poszczególne ustawienia dla 
przełącznika nożnego.

Wbudowany odbiornik bezprzewodowy przełącznika 
nożnego to Footswitch 1, włożony opcjonalny przełącznik to 
Footswitch 2.

	X Najpierw należy wybrać przełącznik nożny z 14 lub 12 
funkcjami.
	X Kliknąć lewą lub prawą strzałkę  , aby wybrać "Normal 

Mode", "VR Mode", "IOL Mode", "OCT Mode", lub "OCT VR Mode".
	X Kliknąć przycisk "Cataract", "Retina", "IOL" lub "OCT".

W przełączniku nożnym zaprogramowane są ustawienia 
domyślne.
	X Można je zmienić zgodnie z własnymi potrzebami. 

Kliknięcie przycisku "Clear All" powoduje wyczyszczenie 
konfiguracji wszystkich przycisków.

Konfiguracja poszczególnych przycisków
	X W lewym polu wyboru należy wybrać grupę funkcji zawierającą 

odpowiednie funkcje.
	X Klikając strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X Wybrać odpowiednią funkcję.
	X Kliknąć podpis odpowiedniego przycisku, aby zaprogramować 

dla niego wybraną funkcję. 

Ogólny opis grup funkcji

Możliwa konfiguracja podzielona jest na następujące grupy 
funkcyjne:

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

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

Light
• Mainlight On/Off
• Red Reflex On/Off
• All Lights On/Off
• Mainlight +
• Mainlight –
• Red Reflex+
• Red Reflex –
• Red Reflex Diameter +
• Red Reflex Diameter –
• Slitlamp In/Out
• Retina Protection On/OFF
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Reset
• Reset Magnification
• Reset Focus
• Reset Tilt
• Reset XY
• Reset All

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

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

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

OCT
• OCT Up
• OCT Down
• OCT Left
• OCT Right
• OCT Change Joystick State
• OCT Optimize Image
• OCT Auto Locate

• OCT Auto Sharpen
• OCT Auto Brighten
• OCT Focus+
• OCT Focus-
• OCT Z+
• OCT Z-
• OCT Next Workflow
• OCT Live Mode/Stop
• OCT Continuous Scan
• OCT Scan
• OCT Save
• OCT Crosshair On/Off
• OCT Reset DSC
• OCT Frame Backward
• OCT Frame Forward
• OCT First Frame
• OCT Last Frame
• OCT Next Procedure
• OCT Previous Scan
• OCT Toggle Image Lock
• OCT Toggle Image Contrast

	X Można zmieniać status funkcji za pomocą funkcji "Toggle" (np. 
włączony/wyłączony lub następny). Funkcja "Pulse" zmienia 
stan w sposób ciągły (np. zwiększenie jasności).
	X Aby usunąć zaprogramowaną funkcję, która nie jest potrzebna, 

należy wybrać element "No Function", który można znaleźć we 
wszystkich grupach funkcji, a następnie zaprogramować go dla 
odpowiedniego przycisku.
	X Jeśli tworzona jest tylko jedna konfiguracja przełącznika 

nożnego dla jednego użytkownika, zalecamy skopiowanie jej do 
drugiego wejścia przełącznika nożnego, poprzez naciśnięcie 
przycisku "Duplicate".  
W ten sposób niezależnie od tego, do którego wejścia 
podłączony zostanie przełącznik nożny, będzie on obsługiwał 
zaprogramowane funkcje.
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9.3.5 Programowanie uchwytów
Dla uchwytu można zaprogramować maksymalnie trzy wybrane 
funkcje. Czwartą funkcją zawsze musi być "All Brakes".
Jednakże można zaprogramować tę funkcję dla dowolnej pozycji.

	X Wybrać uchwyt w prawym polu wyboru. 
	X  Klikając strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X  W lewym polu wyboru należy wybrać grupę funkcji zawierającą 

żądaną funkcję. 
 Klikając strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
	X Wybrać odpowiednią funkcję.

 Kliknąć podpis odpowiedniego przycisku, aby zaprogramować dla 
niego wybraną funkcję.

Ogólny opis grup funkcji

Możliwa konfiguracja podzielona jest na następujące grupy 
funkcyjne:

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

9.3.6 Funkcja Combination Mode
Za pomocą funkcji Combination Mode można stworzyć 
indywidualną procedurę dla każdego użytkownika. Można zapisać 
następujące parametry dla różnych często powtarzających się faz 
(maks. 5 kroków) operacji: 
• Main Light brightness 
• Red Reflex brightness 
• Magnification 
• Focus Mode
• Inverter 
• ADF1 (funkcja dodatkowa 1)
• ADF2 (funkcja dodatkowa 2)

Na tym ekranie użytkownik może włączyć/wyłączyć wybrane 
parametry trybu Combination Mode dla poszczególnych 
użytkowników.

Przy poruszaniu się po funkcji Combination Mode 
aktywowane są wyłącznie aktywnie ustawione parametry 
dla konkretnego użytkownika.

	X Wprowadzić całkowitą liczbę kroków, klikając przycisk  lub 

 w "Number of Steps".
	X Wybrać odpowiednie parametry dla każdego kroku w "Step".
	X Ustawić odpowiedni tryb ogniskowania "Relative" lub 

"Absolute" dla wszystkich parametrów.
• Zakres "Relative": –75 mm … +75 mm
• Zakres "Absolute": –37,5 mm … +37,5 mm

Parametry trybu Combination Mode
• Powiększenie dla aktywacji (on) i dezaktywacji (off). Przy 

ustawieniu "off" wartość powiększenia pozostaje niezmieniona.
• Sygnał inwertera; np. do uruchamiania wewnętrznego lub 

zewnętrznego inwertera z SDI Oculus
• Sygnał pulsu ADF1, ADF2 do włączania zewnętrznych systemów, 

np. Room Light on/off, zewnętrzna lampa szczelinowa …
Ogniskowanie może przyjmować dwa stany: 
• "Absolute": wprowadzona, bezwzględna pozycja jest dokładnie 

osiągana. 
Zakres: –37,5 mm … +37,5 mm  

• "Relative": wprowadzona odległość między 2 punktami, np. dla 
zdefiniowanych powiększeń kontaktowych operacji na 
siatkówce. 
Zakres: –75 mm … +75 mm
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OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia!
	X  Przy stosowaniu funkcji Combination Mode z akceso-

riami innych producentów, które mogą zmniejszyć odle-
głość roboczą do mniej niż 140 mm (bezdotykowe sze-
rokokątne systemy obserwacji), należy zwrócić 
szczególną uwagę na wymagane bezpieczne odległości, 
ponieważ ogniskowanie z funkcją Combination Mode 
działa półautomatycznie.

Aby funkcja Combination Mode była dostępna, należy najpierw 
zaprogramować ją dla przycisku na przełączniku nożnym. 

Uruchamianie trybu Combination Mode
	X Nacisnąć przycisk przełącznika nożnego, dla którego zaprogra-

mowana jest funkcja Combination Mode.
Urządzenie przechodzi pętlę zapisanych kroków.

9.3.7 Tryb VR
Na tej stronie można zapisać ustawienia użytkownika dla trybu VR 
(vitreoretinal mode; tryb szklistkowo-siatkówkowy).

Ustawienia (ON/OFF) następujących funkcji można zapisać dla trybu 
VR:
XY Reverse – odwrócenie X oraz Y
Mainlight off – wyłączenie oświetlenia głównego
RedReflex Off – wyłączenie oświetlenia Red Reflex
Roomlight off – wyłączenie dodatkowej funkcji (ADF1 / ADF2)
Electronic inverter active – aktywacja elektronicznego inwertera
Footswitch for VR mode active – aktywacja oddzielnego 
zaprogramowania przełącznika nożnego
Quick Focus Active – aktywacja szybkiego ogniskowania (patrz 
rozdział 9.3.11)
Integrated inverters synchronized – on: obydwa inwertery są 
włączone,  
off: tylko inwerter głównego chirurga jest włączony 

Te funkcje są włączane fabrycznie.
Można zdezaktywować funkcje przy użycia przycisku "ON".
Ustawienie "Electronic inverter active" jest zależne od 
podłączonego inwertera:
• Oculus SDI 4c z BIOM:  Electronic Inverter active = wyłączony
• wszystkie pozostałe:   Electronic Inverter active = włączony

Footswitch assignment VR

Można tutaj zapisać specjalne ustawienia przełącznika nożnego dla 
trybu VR (tryb szklistkowo-siatkówkowy).

Aby można było przełączyć się ze "zwykłej" konfiguracji na 
konfigurację w trybie VR, muszą być spełnione następujące 
warunki:
• W zakładce "VR Mode", należy aktywować "Footswitch for VR 

mode active".
• W każdej z dwóch konfiguracji przełącznika nożnego należy 

zaprogramować "VR Mode on/off".

Regulacja jest taka sama, jak w przypadku konfiguracji 
przełącznika nożnego (patrz rozdział 9.3.4).

Stosowanie trybu VR
	X Nacisnąć zaprogramowany przycisk "VR Mode on/off".

Włączony zostanie tryb VR. Funkcje włączane w ustawieniach 
użytkownika należy wykonać jednorazowo.
Włączony tryb VR jest podświetlony na zielono na stronie menu 
głównego "Main".

Przy włączonym trybie VR nie można konfigurować 
ustawień użytkownika.
Aby to zrobić, należy najpierw wyłączyć tryb VR.

Wyjście z trybu VR
	X Aby wyjść z trybu VR, należy ponownie nacisnąć 

zaprogramowany przycisk "VR Mode on/off".
Mikroskop cofnie wszystkie działania.
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Jeśli używany jest elektryczny BIOM, tryb VR mode jest 
automatycznie włączany/wyłączany.

9.3.8 Tryb OCT
Funkcjami OCT można sterować za pomocą przełącznika nożnego, 
programując funkcje OCT w trybie OCT.

Programowanie trybu OCT w przełączniku nożnym

Użytkownik może przełączyć tryb zwykły przełącznika nożnego na 
tryb OCT. Aby przełączyć tryb "zwykły" zaprogramowanych funkcji 
na tryb OCT w przełączniku nożnym, muszą być spełnione 
następujące warunki:
• W zakładce "Footswitch 1" funkcja "OCT Mode On/Off" musi być 

zaprogramowana na przełączniku nożnym.
• W zakładce "Footswitch 1 OCT Mode" funkcja "OCT Mode On/

Off" musi być zaprogramowana na przełączniku nożnym.
Zalecana procedura to: przejście z trybu zwykłego na tryb OCT, 
przechwytywanie i przeglądanie obrazów OCT, a następnie powrót 
do trybu zwykłego. 
Użytkownik może także zaprogramować funkcje OCT w "Handles 
OCT" i sterować funkcjami OCT za pomocą uchwytów po aktywacji 
trybu OCT (np. odtwórz klatkę w przód).

Stosowanie trybu OCT
	X Nacisnąć zaprogramowany przycisk "OCT Mode on/off". 

Włączony zostanie tryb OCT. Funkcje włączane w ustawieniach 
użytkownika należy wykonać jednorazowo. 
Włączony tryb OCT jest podświetlony na zielono na stronie menu 
głównego "Main". 

Wyjście z trybu OCT
	X Ponownie nacisnąć zaprogramowany przycisk "OCT Mode on/off".

Mikroskop cofnie wszystkie działania.

Zaprogramowanie trybu OCT VR w przełączniku nożnym

Użytkownik może przełączyć tryb VR przełącznika nożnego na tryb 
OCT VR. Aby przełączyć tryb "VR mode" na tryb OCT w przełączniku 
nożnym, muszą być spełnione następujące warunki:
• W zakładce "Footswitch 1 VR Mode", funkcja "OCT Mode On/Off" 

musi być zaprogramowana w przełączniku nożnym.
• W zakładce "Footswitch 1 OCT VR Mode", funkcja "OCT Mode 

On/Off" musi być zaprogramowana w przełączniku nożnym.
Jeśli używany jest elektryczny BIOM, tryb VR jest automatycznie 
włączany/wyłączany. Użytkownik może nacisnąć "OCT mode On/
Off", aby przełączyć tryb VR na tryb OCT VR; przechwytywać i prze-
glądać obrazy OCT, a także wrócić do trybu VR poprzez naciśnięcie 
"OCT mode On/Off" na przełączniku nożnym.
Jeśli w użyciu jest mechaniczny BIOM lub soczewka kontaktowa, 
funkcja "VR mode On/Off" musi zastać zaprogramowana na 
zwykłym przełączniku nożnym, aby można było aktywować tryb 
VR. Aby przełączyć tryb VR na tryb OCT VR, użytkownik może 
nacisnąć "OCT mode On/Off", a następnie nacisnąć go ponownie, 
aby wrócić do trybu VR.
Użytkownik może także zaprogramować funkcje OCT w "Handles 
OCT VR" i sterować funkcjami OCT za pomocą uchwytów po 
aktywacji trybu OCT (np. odtwórz klatkę w przód). 

Stosowanie trybu OCT VR
	X Nacisnąć zaprogramowany przycisk "OCT Mode on/off". 

Włączony zostanie tryb OCT. Funkcje włączane w ustawieniach 
użytkownika należy wykonać jednorazowo. 
Włączony tryb OCT jest podświetlony na zielono na stronie menu 
głównego "Main". 

Wyjście z trybu OCT VR
	X Ponownie nacisnąć zaprogramowany przycisk "OCT Mode on/off".

Mikroskop cofnie wszystkie działania.

Szczegółowe objaśnienie poszczególnych funkcji OCT, patrz 
instrukcja obsługi Enfocus.
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9.3.9 Ostrość synchronizowana przez BIOM

Funkcja VR Synchronized Focus + / VR Synchronized Focus – 
synchronizuje ostrość zarówno przystawki optyki Proveo 8, jak  
i przedniej soczewki BIOM, przynosząc następujące korzyści:
• VR Synchronized focus:  Zsynchronizowanie ostrości 

przystawki optyki i przedniej soczewki BIOM oznacza, że 
przednia soczewka BIOM nie wymaga indywidualnej regulacji  
w pionie względem oka

• Focus: Aby uzyskać węższe i szersze pole widzenia przy takim 
samym powiększeniu i ostrości, wystarczy zaprogramowany 
przycisk przełącznika nożnego 

• VR Lens Focus: Niezależne ustawianie ostrości przedniej 
soczewki BIOM zapewnia szybsze uzyskanie ostrego obrazu 
siatkówki przed zabiegiem szklistkowo-siatkówkowym 

Footswitch Automatic Change to VR Mode: Podczas 
pracy przy segmencie tylnym BIOM można wychylić w 
stronę wiązki, a przełącznik nożny automatycznie zmieni 
ustawienia na tryb VR łącznie ze zsynchronizowaniem 
ostrości, jeśli ją zaprogramowano.

9.3.10 DI C800
Na tym ekranie użytkownik może modyfikować ustawienia danych 
podłączonego urządzenia DI C800, patrz osobna instrukcja obsługi.

Zakładka pojawi się tylko wtedy gdy będzie podłączone urządzenie 
DI C800.

9.3.11 Szybkie pochylenie/ogniskowanie 

Użytkownik może ustawić żądane wartości szybkiego ogniskowania 
i szybkiego pochylenia, zgodnie ze swoimi preferencjami.
	X Kliknąć i aktywować przycisk przełącznika nożnego z zaprogra-

mowaną funkcją szybkiego ogniskowania lub funkcją szybkiego 
pochylenia.

Distance for quick 
focus

Odległość przesunięcia w górę z aktualnej 
pozycji, po naciśnięciu zaprogramowanego 
przycisku.
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Quick focus timeout 1 do 10 minut lub wyłączony.
Powrót do pozycji początkowej w przewidzia-
nym czasie dopiero po naciśnięciu zaprogra-
mowanego przycisku.
Jeśli czas minął i przycisk został naciśnięty, 
przystawka optyki nie przesunie się.
Uwaga
Jeśli użytkownik zwolni hamulce elektroma-
gnetyczne za pomocą uchwytów, funkcja 
szybkiego ogniskowania zostanie zdezakty-
wowana.
Domyślnie funkcja jest wyłączona

Angle for quick tilt Kąt, pod którym przystawka optyki przesuwa 
się po naciśnięciu zaprogramowanego 
przycisku szybkiego pochylenia.
Standardowa wartość: 35°

Funkcja pochylenia jest wyłączona, jeśli podłączony jest 
elektryczny BIOM.

9.3.12 Auto Reset 
Jeśli użytkownik po pracy przesunie równoległobok do pozycji 
końcowej, włączona zostanie funkcja automatycznego resetowania: 
• wszystkie silniki (powiększenia, ogniskowania i XY) przesuną się 

w pozycję resetu.
• Rejestrator zatrzyma się.
• Silnik pochylenia nie został zresetowany.
• Wczytane zostaną ustawienia aktualnego użytkownika. 
• Oświetlenie zostanie wyłączone. 

Jeśli użytkownik przesunie urządzenie PROVEO 8 z powrotem w dół, 
przez pole operacyjne, włączy się oświetlenie, a urządzenie 
PROVEO 8 będzie natychmiast gotowe do pracy.

UWAGA
	X Funkcja ta może zostać wyłączona przez pracownika serwisu 

Leica Microsystems.

9.3.13 Zapisywanie ustawień użytkownika

Chroń swoje ustawienia hasłem (patrz rozdział 9.3.1).

	X W menu głównym kliknąć przycisk "Save".
	X Wybrać dostępną pozycję na liście użytkowników, gdzie ma być 

zapisany użytkownik.

Można również najpierw wyedytować listę użytkowników.

	X Wprowadzić odpowiednią nazwę użytkownika przy użyciu 
klawiatury.

	X Kliknąć przycisk "OK", aby zapisać użytkownika w odpowiednim 
miejscu, pod wprowadzoną nazwą.
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10 Menu
10.1 Menu – "Maintenance"
	X Nacisnąć przycisk Menu i wybrać "MAINTENANCE" (1).

1

Menu Maintenance zawiera następujące ekrany:
• Lamp History
• Check Switches
• Microscope Settings

10.1.1 Maintenance –> Lamp History
Na tym ekranie można przeglądać i resetować godziny pracy 
oświetlenia głównego i oświetlenia Red Reflex.

10.1.2 Maintenance –> Check Switches
Na tym ekranie można testować przełączniki na uchwytach, 
przełącznikach nożnych, pilocie i przyciskach.

Prawe górne pole wyboru
W tym polu można wybrać używane połączenie lub żądane 
przełącznik.
	X Klikając strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu, 

aby wybrać połączenie.

10.1.3 Maintenance –> Microscope Settings
Wprowadzić na ekranie stosowane akcesoria.
W ten sposób mamy pewność, że na stronie menu "Main" pojawi się 
odpowiednie powiększenie.

Select Surgeon Tube
W tym polu wyboru można wprowadzić tubus dwuokularowy, który 
jest aktualnie używany przez chirurga.
	X Klikając strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.
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Select Eyepiece
W tym polu można wybrać typ okularów stosowanych przez 
chirurga.
	X Klikając strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.

W przypadku braku wyboru, powiększenie zostanie 
obliczone dla standardowej konfiguracji: 
tubus dwuokularowy 30°–150° i okular z powiększeniem 10 .

Select Objective
W tym polu wyboru można wprowadzić obiektyw, który jest 
aktualnie używany przez chirurga.
	X Klikając strzałki, można przewijać listę do przodu lub do tyłu.

10.2 Menu – "How to..."
	X Nacisnąć przycisk Menu i wybrać "HOW TO" (1).

1

Na tej stronie wyświetlane są krótkie instrukcje dotyczące obsługi 
mikroskopu chirurgicznego.

	X Nacisnąć przycisk dla odpowiedniego tematu.
Wyświetlane są szczegółowe informacje "How to ...".

10.3 Menu – "Service"
	X Nacisnąć przycisk Menu i wybrać "SERVICE MENU" (1).

1

Obszar serwisowy zabezpieczony jest hasłem.

Przed uruchomieniem menu serwisowego należy zakończyć 
procedurę rejestracji w systemie dokumentacji. W innym 
przypadku dane mogą zostać utracone.
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11 Akcesoria
Dzięki szerokiej gamie akcesoriów mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 
można dostosować do wymagań konkretnego użytkownika. Pań-
stwa przedstawiciel Leica z pewnością chętnie pomoże w wyborze 
odpowiednich akcesoriów.

11.1 Urządzenia i akcesoria 
produkowane przez firmę Leica 
Microsystems (Szwajcaria) AG

11.1.1 Strona obserwatora

Obrazek Urządzenia i akcesoria

Oculus SDI – szyna

Tubus dwuokularowy, uchylny 
5° do 25° z PD

Tubus dwuokularowy 10° do 50° z PD

Tubus dwuokularowy, 30° do 150°,  
T, Typ II L

Tubus dwuokularowy, 10° do 50°, 
Typ II, UltraLow ™III 

Tubus dwuokularowy, nachylony, T, 
Typ II

Tubus dwuokularowy, 0° do 180°

Obrazek Urządzenia i akcesoria

DI C800

Okular 10×
Okular 8,33×
Okular 12,5×

ToricEyePiece

Mostek okulistyczny

Filtr laserowy 532/810 nm dla IVC

Filtr laserowy 532/810 nm dla IVA

11.1.2 Strona pacjenta

Obrazek Urządzenia i akcesoria

Obiektyw APO WD175 OCT ready
Obiektyw APO WD200 OCT ready
Obiektyw APO WD225 OCT ready

RUV800 WD175
RUV800 WD200

Oświetlenie szczelinowe

Oprawka szybki ochronnej
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Obrazek Urządzenia i akcesoria

Szybka ochronna

Oculus BIOM 5

11.2 Lista akcesoriów dla 
zaawansowanych konfiguracji

System Enfocus OCT

Systemy rejestracji HD
• HDR
• Rejestrator Evolution 4K
• IOLcompass

Systemy kamer
• System kamery HD C100
• System kamery HD C300

Monitory
• Monitor 24" (bez funkcji dotykowej)
• Monitor 27" (z funkcją dotykową)

Przełącznik nożny
• Bezprzewodowy przełącznik nożny, 14 funkcji
• Bezprzewodowy przełącznik nożny, 12 funkcji

Leica nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie 
niezatwierdzonych przez siebie produktów innych 
producentów.

11.3 Osłony
Dostawca Nr katalo-

gowy
Główna  

z przodu
Asystent  

z tyłu
Asystent  

z lewej
Asystent  
z prawej

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

PharmaSept 9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Zalecane jest użycie szybki ochronnej 10446058.
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12 Czyszczenie i konserwacja
12.1 Instrukcje dotyczące konserwacji
• W czasie przerw w pracy na urządzenie zakładać osłonę 

przeciwkurzową.
• Kiedy akcesoria nie są używane, należy je przechowywać w 

miejscu wolnym od kurzu.
• Usuwać kurz za pomocą pompki pneumatycznej i miękkiego 

pędzelka.
• Czyścić obiektywy i okulary za pomocą specjalnych ściereczek 

czyszczących do optyki i czystego alkoholu.
• Chronić mikroskop chirurgiczny przed wilgocią, oparami, kwa-

sami, zasadami i innymi substancjami powodującymi korozję. 
Nie przechowywać odczynników chemicznych w pobliżu urzą-
dzenia.

• Chronić mikroskop chirurgiczny przed niewłaściwym 
zastosowaniem. Nie instalować innych gniazd i nie rozkręcać 
systemów optycznych ani części mechanicznych, jeśli nie zostało 
to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi.

• Chronić mikroskop chirurgiczny przed olejami i smarami. 
Nigdy nie pokrywać olejem ani smarem elementów mechanicz-
nych lub powierzchni przesuwnych.

• Grubsze osady usuwać za pomocą zwilżonej ściereczki 
jednorazowej.

• W celu dezynfekcji mikroskopu chirurgicznego stosować 
substancje z grupy substancji dezynfekujących powierzchnie, 
przygotowane na bazie następujących składników aktywnych:
• aldehydy, 
• alkohole, 
• czwartorzędowe związki amonowe. 

W związku z potencjalnym ryzykiem zniszczenia elementów 
urządzenia, nigdy nie stosować substancji na bazie
• substancji uwalniających halogeny, 
• silnych kwasów organicznych, 
• substancji uwalniających tlen.
	X Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta 

środka dezynfekującego.

Zalecamy podpisanie umowy serwisowej z serwisem Leica.

12.2 Czyszczenie panelu dotykowego
	X Przed wyczyszczeniem panelu dotykowego należy wyłączyć 

urządzenie PROVEO 8 i odłączyć je od zasilania. 
	X Do czyszczenia panelu dotykowego stosować miękką, nie 

pozostawiającą zanieczyszczeń ściereczkę.
	X Nie nakładać środka czyszczącego bezpośrednio na panel 

dotykowy; lepiej jest nakładać go na ściereczkę do czyszczenia.

	X Do czyszczenia panelu dotykowego stosować dostępne  
w handlu środki czyszczące do szkła/obiektywów lub środki 
czyszczące do plastiku. 
	X W czasie czyszczenia, nie przyciskać panelu dotykowego.

Zalecamy podpisanie umowy serwisowej z serwisem Leica.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie panelu dotykowego!
	X Panel dotykowy należy obsługiwać wyłącznie palcami. 

Nigdy nie stosować twardych, ostrych i szpiczastych 
przedmiotów wykonanych z drewna, metalu lub 
plastiku.
	X Nigdy nie czyścić panelu dotykowego za pomocą 

chemikaliów zawierających substancje ścierne. 
Substancje takie mogłyby porysować powierzchnię i 
spowodować, że stanie się ona matowa.

12.3 Konserwacja
Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 generalnie nie wymaga konser-
wacji. W celu utrzymania bezpieczeństwa pracy i niezawodności, 
zalecamy na wszelki wypadek kontakt z serwisem.
Można tu umówić się na okresowe przeglądy lub, jeśli to konieczne, 
poprosić o konserwację.

• Zalecamy podpisanie umowy serwisowej z serwisem 
Leica.

• Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Po 18 miesiącach, po włączeniu mikroskopu pojawi się 

powiadomienie z zaleceniem przeglądu.

	X Nacisnąć przycisk "CONFIRM".
Ono dialogowe zamyka się.
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12.4 Wymiana bezpieczników
12.4.1 Uchwyt teleskopowy CT42
Wymagany typ bezpiecznika: T6,3 AH 250 V

	X Odkręcić oprawkę bezpiecznika (2) na szafce sterowniczej.

� �

	X Wyjąć bezpieczniki (1) z oprawek i wymienić je. 

12.5 Wskazówki dotyczące obróbki 
elementów nadających się do 
sterylizacji

12.5.1 Informacje ogólne

Produkty

Produkty wielokrotnego użycia dostarczane przez Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, takie jak pokrętła, szybki ochronne  
do obiektywów i nasadki.

Ograniczenie ponownej obróbki:

W przypadku urządzeń medycznych używanych do leczenia 
pacjentów z chorobą Creutzfeldta-Jacoba (CJD) lub podejrzewanych 
o CJD lub wariant CJD, należy postępować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Zazwyczaj sterylizowane produkty stosowane u tej 
grupy pacjentów muszą być eliminowane w bezpieczny sposób, 
poprzez spalenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę 
pracy osób, które odpowiedzialne są za przygotowanie materiałów 
zakaźnych. W przypadku przygotowywania, czyszczenia i dezynfek-
cji produktów, należy przestrzegać aktualnych przepisów szpital-
nych, w tym zasad dotyczących pracy z materiałami zakaźnymi.

Ograniczenie ponownej obróbki

Duża częstotliwość ponownej obróbki ma minimalny wpływ na te 
produkty. Koniec żywotności wyznacza się najczęściej na podstawie 
zużycia i uszkodzeń powstałych na skutek używania.

12.5.2 Instrukcje

Miejsce pracy
	X Usuwać zanieczyszczenia powierzchni za pomocą jednorazowej 

ściereczki/ręcznika papierowego. 

Przechowywanie i transport
• Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.
• Zaleca się dokonanie obróbki produktu natychmiast po użyciu.

Przygotowanie do czyszczenia
	X Wyjąć element z mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8.

Czyszczenie: ręczne
• Sprzęt: woda, detergent, alkohol, ściereczka z mikrowłóknami

Procedura
	X  Spłukać powierzchniowe skażenie z produktu (temp. <40°C). W 

zależności od stopnia zabrudzenia, można użyć środka do mycia.
	X W przypadku silniejszego zabrudzenia, takiego jak odciski 

palców, tłuste plamy itp. można także użyć alkoholu do 
czyszczenia optyki.
	X Wysuszyć elementy oprócz elementów optycznych za pomocą 

jednorazowej ściereczki/ręcznika papierowego. Osuszyć 
powierzchnie optyczne za pomocą ściereczki z mikrowłókien.

Czyszczenie: automatyczne
• Sprzęt: Urządzenie czyszczące/dezynfekujące

Nie zaleca się czyszczenia produktów z elementami optycznymi w 
urządzeniu czyszczącym/dezynfekującym. Elementów optycznych 
nie należy także czyścić w łaźniach ultradźwiękowych, ponieważ 
może to spowodować ich uszkodzenie.

Dezynfekcja

Możliwe jest stosowanie alkoholowego płynu do dezynfekcji 
"Mikrozid, Liquid" zgodnie z instrukcjami na etykiecie.
Należy pamiętać, aby po dezynfekcji powierzchnie optyczne 
przemyć dokładnie świeżą wodą pitną, a następnie świeżą wodą 
demineralizowaną. Elementy muszą być dokładnie wysuszone 
przed sterylizacją.

Konserwacja

Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.

Kontrola i test funkcjonalny

Sprawdzić prawidłowość podłączenia pokręteł i uchwytów.

Opakowanie

Indywidualne: Do sterylizacji można wykorzystać zwykłą torbę 
polietylenową. Torba musi być na tyle duża, aby element nie był  
w niej poddawany naprężeniom.

Sterylizacja

Patrz tabela sterylizacji w rozdziale 12.5.3.
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Przechowywanie

Brak specjalnych zaleceń w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

Brak

Kontakt z producentem

Adres lokalnego przedstawiciela
Firma Leica Microsystems (Schweiz) AG sprawdziła, że powyższe 
instrukcje dotyczące przygotowania produktu do ponownego 
wykorzystania są prawidłowe. Osoba przygotowująca elementy 
odpowiedzialna jest za sprzęt, osoby biorące udział w czyszczeniu i 
osiągnięcie zamierzonych efektów czyszczenia. Zazwyczaj w takich 
przypadkach stosuje się procedury kontrolne i rutynowy nadzór. 
Wszelkie odchylenia od niniejszej instrukcji powinny być dokładnie 
przeanalizowane przez osobę przygotowującą elementy, w celu 
określenia ich wpływu na wydajność i ew. niepożądane skutki.
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12.5.3 Tabela sterylizacji 
Poniższa tabela zawiera wybór sterylizowanych elementów dla mikroskopów chirurgicznych, dostępnych w firmie 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Dopuszczalne metody sterylizacji Produkty

Nr katalo-
gowy

Oznaczenie Autoklaw 
parowy 134°C,  

t >10 min.

Tlenek 
etylenu 

maks. 60°C

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

M525 M530 M720

10180591 Uchwyt podłączany  –  – –   – – –

10428328 Pokrętło, tubus dwuokularowy 
T

 – – –  –    

10384656 Pokrętło, transparentne  –  –   – – – –

10443792 Przedłużka dźwigni  – – – –   – – –

10446058 Szybka ochronna, soczewka 
wieloogniskowa

–   – – – –   –

10448439 Szybka ochronna   – – – –  – – 

10448440 Osłona, sterylizowana  – –  – – – – – –

10448431 Szybka ochronna obiektywu     – – – – – –

10448296 Szybka ochronna obiektywu,  
część zamienna (opakowanie 
10 sztuk)

  – – – –  – – 

10448280 Szybka ochronna obiektywu, 
komplet, sterylizowana

  – – – –  – – 

10448581 Osłona sterylizowana RUV800  – – – – –  – – –

10731702 Osłona, sterylizowana  –   – –  – – –

10429792 Rękaw na oświetlenie 
szczelinowe

 –  – – –  – – –

1)    Niniejsze urządzenie medyczne spełnia wymagania zwalidowanych systemów sterylizacji STERRAD®100S / STERRAD® 100NX™ / 
STERRAD®50 / STERRAD®200. Przed przystąpieniem do sterylizacji urządzeń w systemach STERRAD® należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi systemu STERRAD® .
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13 Utylizacja
Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać odpowiednich 
rozporządzeń krajowych oraz zatrudniać odpowiednie firmy 
zajmujące się utylizacją. Opakowanie urządzenia powinno być 
poddane recyklingowi.
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14 Co robić, jeśli... ?
Jeśli Państwa urządzenie ma usterkę, która nie została tutaj 
opisana, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Leica.

14.1 Usterki

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Obrazu nie da się zogniskować. Okulary nie są prawidłowo zamocowane. 	X Wkręcić okulary do końca.

Liczba dioptrii nie jest ustawiona 
prawidłowo.

	X Przeprowadzić dokładnie kontrolę dioptrii, zgodnie  
z procedurą (patrz rozdział 7.4.1).

Powiększenia nie można ustawić 
elektrycznie.

Awaria silnika powiększenia. 	X Nacisnąć pokrętło powiększenia.
	X Ustawić powiększenie, obracając pokrętłem (patrz 

rozdział 8.4.5).

Równoległoboku nie można przesunąć. Równoległobok zablokowany na 
miejscu.

	X Zwolnić mechanizm blokujący (patrz rozdział 7.7.3).

PROVEO 8 nie jest właściwie 
zrównoważony.

Pozycja akcesoriów została zmieniona po 
zrównoważeniu.

	X Zrównoważyć PROVEO 8 (patrz rozdział 7.7.1).

Obraz z mikroskopu wydaje się zamazany 
na krawędziach, a oświetlane pole znaj-
duje się poza polem widzenia.

Akcesoria nie zostały odpowiednio 
zainstalowane.

	X Zainstalować akcesoria w uchwytach (patrz rozdział 7.2).

Nie można aktywować funkcji za pomocą 
przełącznika nożnego.

W jednostce sterującej dokonano 
niewłaściwego zaprogramowania.

	X Zmienić zaprogramowanie funkcji w jednostce sterującej.

14.1.1 Podstawa podłogowa F42

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Podstawa urządzenia PROVEO 8 
przesuwa się.

Hamulce nożne nie są włączone. 	X Zablokować hamulce nożne (patrz rozdział 7.1)

14.1.2 Uchwyt teleskopowy CT42

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Nie można przesunąć uchwytu Leica CT42 
w górę lub w dół.

Uchwyt Leica CT42 jest chroniony za 
pomocą wyłącznika temperaturowego, 
który go wyłącza w przypadku 
przegrzania.

	X Odczekać około 30-45 minut, aż silnik teleskopu schłodzi 
się.

Złe podłączenie. 	X Sprawdzić styk zaciskowy.
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14.2 Usterki akcesoriów do dokumentacji

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Obraz wideo nie jest ostry. Mikroskop lub ogniskowanie dokładne nie są 
odpowiednio wyregulowane.

	X Wyregulować ogniskowanie. Jeśli to 
konieczne, skorzystać z siatki.
	X Skorygować ustawienie dioptrii, ściśle 

przestrzegając przy tym instrukcji.

14.3 Komunikaty błędów w jednostce sterującej 
Kiedy jednostka sterująca wykryje błąd, zaświeci się żółty przycisk "Check".
	X Nacisnąć przycisk "Check".

Wyświetla się lista z komunikatami o błędach.
	X Aby potwierdzić komunikat, wybrać go i nacisnąć przycisk "Confirm".

Gdy nie będzie żadnych oczekujących komunikatów o błędach, żółty przycisk "Check" zniknie.

Kod błędu Źródło Widoczne dla 
użytkownika

Znaczenie Możliwa przyczyna błędu

0112h PROVEO 8 Optyka tak Przegrzanie głównego oświetlenia 
LED

• Zbyt wysoka temperatura głównego oświetlenia LED. 
• Brak przepływu powietrza. 
• Przystawka optyki może być przykryta.

0116h PROVEO 8 Optyka tak Przegrzanie oświetlenia LED Red 
Reflex

• Zbyt wysoka temperatura oświetlenia LED Red Reflex. 
• Brak przepływu powietrza. 
• Przystawka optyki może być przykryta.

0402h Adapter lampy 
szczelinowej

tak Uszkodzona lampa Uszkodzona lampa

FE01h MDC tak Nie znaleziono przystawki optyki • Połączenie CAN jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.

FE02h MDC tak Nie znaleziono kontrolera XY • Połączenie CAN jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.

FE03h MDC tak Nie znaleziono kontrolera F42 • Połączenie CAN jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.

FE04h MDC tak Nie znaleziono adaptera lampy 
szczelinowej

• Połączenie CAN jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.
• Nie zainstalowano adaptera lampy szczelinowej (lista 

urządzeń nie jest prawidłowo skonfigurowana).

FE06h MDC tak Nie znaleziono DIC800 • Połączenie CAN jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.
• Nie zainstalowano DIC800 (lista urządzeń nie jest 

prawidłowo skonfigurowana)
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Kod błędu Źródło Widoczne dla 
użytkownika

Znaczenie Możliwa przyczyna błędu

FE07h MDC tak Nie znaleziono HDR • Połączenie RS232 jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.
• Nie zainstalowano IVR850 (lista urządzeń nie jest 

prawidłowo skonfigurowana).

FE08h MDC tak Nie znaleziono zewnętrznego 
inwertera (SDI)

• Połączenie CAN jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.
• Brak zainstalowanego modułu SDI (lista urządzeń nie 

jest prawidłowo skonfigurowana).

FE09h MDC tak Nie znaleziono jednostki sterującej 
kamerą

• Połączenie RS232 jest poluzowane.
• Przewód uszkodzony.
• Uszkodzony kontroler.
• Brak zainstalowanego modułu CCU (lista urządzeń nie 

jest prawidłowo skonfigurowana).
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15 Specyfikacje
15.1 PROVEO 8
15.1.1 Cechy mikroskopu

Powiększenie Powiększenie 6:1, napęd silnikowy

Obiektyw / 
odległość robocza

OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Odległość robocza 
f: Ogniskowa

Okulary Okulary szerokokątne dla osób noszących okulary 
Regulacja dioptrii 8,3×, 10× i 12,5× 
Ustawienie dioptrii ±5; 
regulacja muszli ocznej

Oświetlenie Oświetlenie główne:
Zintegrowany system oświetlenia LED zapewnia-
jący intensywne, jednorodne oświetlenie pola 
widzenia.
Intensywność oświetlenia regulowana w sposób 
ciągły, temperatura barwowa zbliżona do oświe-
tlenia halogenowego.

Oświetlenie koaksjalne:
Jednostka oświetlenia generująca czyste i stabilne 
oświetlenie Red Reflex, ograniczająca oświetlenie 
odbite przez twardówkę i zwiększająca kontrast 
obrazu.
Zintegrowany system oświetlenia LED zapewnia-
jący intensywne, jednorodne oświetlenie pola 
widzenia.
Intensywność oświetlenia regulowana w sposób 
ciągły, temperatura barwowa zbliżona do 
oświetlenia halogenowego.

Regulowana 
przysłona irysowa

Średnica oświetlenia koaksjalnego może być 
zmieniana w zakresie WD od 4 mm do 23 mm.

Ogniskowanie 
dokładne

Dostępne dla asystenta i zintegrowanej kamery lub 
interfejsu C-mount

Czujnik IR Dla pilota rejestratora HDR

15.1.2 Dane optyczne

Z tubusem dwuokularowym UltraLow™ II

Okular

Obiektyw 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Powiększenie całkowite Pole widzenia (mm)

8,33× 3,4× – 20,4× 53.9 – 9.0

10× 4,1× – 24,5× 51.4 – 8.6

12,5× 5,1× – 30,7× 41.6 – 6.9

Okular

Obiektyw 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Powiększenie całkowite Pole widzenia (mm)

8,33× 3,0× – 18,2× 60.6 – 10.1

10× 3,6× – 21,8× 57.8 – 9.6

12,5× 4,5× – 27,3× 46.8 – 7.8

Okular

Obiektyw 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Powiększenie całkowite Pole widzenia (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

Powyższe wartości charakteryzują się tolerancją ±5%.
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15.1.3 Przystawka mikroskopu

Obrót optyki 380°

Pochylenie –15° / +105°

Prędkość XY Prędkość XY związana z powiększeniem

Wskaźnik Dioda dla stanu rejestracji wideo

Czujnik IR dla pilota rejestratora HDR

Zakres XY 62 × 62 mm

Zakres ogniskowania 75 mm

Wielkość obrazu kamery w stosunku do pola widzenia

• Kamera światła 
widzialnego

Wielkość obrazu kamery

Pole widzenia

Pole widzenia

15.2 Podstawa podłogowa F42
Dane elektryczne

Podłączenie 
zasilania

600 VA
100–240 V~ 50–60 Hz

Klasa ochrony Klasa 1

Typ Podstawa podłogowa z 4 hamulcami 
elektromagnetycznymi.

Podstawa 760 × 760 mm z czterema kółkami obracającymi 
się o 360° o średnicy 150 mm każde, jeden hamulec 
do parkowania

Równoważenie Regulowana sprężyna pneumatyczna z pokrętłem 
równoważącym

Jednostka sterującą 
podstawą 
podłogową

Najnowsze sterowanie elektroniczne dla ciągłego 
zarządzania wszystkimi funkcjami silników oraz 
intensywnością światła.  
Wybór menu za pomocą specjalnego oprogramo-
wania zapewnia indywidualną konfigurację dla 
każdego użytkownika, z wbudowaną elektroniczną 
autodiagnostyką i wsparciem użytkownika

Podstawa jednostki 
sterującej

Otwarta architektura umożliwiająca współpracę  
z opracowanymi w przyszłości programami

Elementy sterowania Przełącznik nożny z 14/12 funkcjami oraz uchwyty 
obrotowe

Zintegrowana 
dokumentacja

Przygotowana do zintegrowania systemu kamery 
wideo i cyfrowego systemu rejestracji.  
Otwarta architektura

Połączenia Wiele wbudowanych złączy dla wideo i transferu 
danych kontrolnych. Wewnętrzny zasilacz 12 VDC, 
19 VDC, 24 VDC i styki AC

Przystawka 
monitora

Elastyczne ramię 860 mm z 4 osiami obrotu  
i pochylenia, na opcjonalny monitor wideo. 
Maks. ciężar monitora: 15,5 kg

Materiały Zastosowanie materiałów spełniających normę 
RoHS

System 
zabezpieczenia 
powierzchni

Mikroskop jest zabezpieczony farbą, która 
zapewnia powierzchniom ochronę 
przeciwdrobnoustrojową.

Maksymalna 
wysokość

W pozycji parkowania: 1950 mm

Zakres wspornika Maks. 1925 mm

Obciążenie Maks. 8,0 kg na interfejsie mikroskopu 
chirurgicznego

Maksymalny ciężar Ok. 345 kg bez obciążenia

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

Dane elektryczne

Podłączenie 
zasilania

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

Klasa ochrony Klasa 1

Mocowanie sufitowe Maks. odległość od betonowego sufitu do sufitu 
podwieszanego: 1500 mm
Przystawka do betonowego sufitu:
otwór 440 mm
4 x M12 HSLB M12/15

Ciężar Ramię wychylne 70 kg
Ramię monitora 15,5 kg
Łącznik sufitowy 60 kg
Teleskop 50 kg

Ciężar całkowity Ok. 200 kg
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Hamulce Ramię wychylne:
Cztery hamulce elektromagnetyczne, obsługiwane 
poprzez obracanie uchwytów, jedna dźwignia 
stopu do ruchu pionowego

Obciążenie Ramię wychylne: Maks. 8,0 kg na interfejsie 
mikroskopu / pierścienia wczepowego

Zakres Zasięg: 1492 mm
Zasięg ramienia wychylnego: 1492 mm

Zakres przesuwu Jednostka teleskopowa: 500 mm
Ramię wychylne: +390 mm / –350 mm

Równoważenie Regulowana sprężyna pneumatyczna z pokrętłem 
równoważącym

Zakres obrotu oś 1 (uchwyt sufitowy): ±110°
oś 2 (w środku): ±150°
oś 3 (na jednostce XY): ±190°

Cykl pracy (działanie 
okresowe)

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

Cykl pracy (działanie 
krótkookresowe)

120 V AC: 1,2 min
230 V AC: 2 min

15.4 Szafka sterownicza CT42
Dane elektryczne

Podłączenie 
zasilania

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

Klasa ochrony Klasa 1

Szafka sterownicza PROVEO 8 posiada dwa wewnętrzne bezpiecz-
niki T6,3 AH. Instalacja budynku musi być zabezpieczona bezpiecz-
nikiem większym od 6,3 A w przewodzie linii. Naturalny przewód 
instalacji budynku nie może być wyposażony w bezpiecznik.
Aby upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania, należy 
wyjąć bezpiecznik z instalacji budynku.
Prosimy przestrzegać informacji w instrukcji instalacji.

Wymiary 660 mm x 330 mm x 480 mm 

Ciężar maks. 52 kg (z osprzętem z dokumentacji)

Przystawka ścienna Ściana ceglana
Metalowy trzpień 406 mm (płyta gipsowa)
Metalowy trzpień 625 mm (płyta gipsowa)

Podstawa stołowa opcja

15.5 Warunki otoczenia
W czasie pracy +10°C do +30°C 

+50°F do +86°F 
Wilgotność względna 30% do 95% 
Ciśnienie atmosferyczne 800 mbar do 1060 mbar

Przechowywanie –30°C do +70°C 
–22°F do +158°F 
Wilgotność względna 10% do 100% 
Ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 1060 mbar

Transport –30°C do +70°C 
–22°F do +158°F 
Wilgotność względna 10% do 100% 
Ciśnienie atmosferyczne 500 mbar do 1060 mbar

15.6 Spełnione normy
Zgodność CE
• 93/42/EWG: Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych wraz  

z poprawkami.
•  Klasyfikacja: Klasa I, zgodnie z Aneksem IX, zasadą 1 i zasadą  

12 Dyrektywy dotyczącej Urządzeń Medycznych.
•  Elektryczny sprzęt medyczny, Część 1: Definicja ogólna 

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

•  Kompatybilność elektromagnetyczna IEC 60601-1-2;  
EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Dodatkowe normy zharmonizowane: IEC 62366, EN 15004-2, 
EN 10936-2, EN 62471, EN 980.

• Dział Medical Division, należący do Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, posiada certyfikat systemu zarządzania, który 
spełnia międzynarodową normę ISO 13485 w zakresie 
zarządzania jakością i zapewnienia jakości.

15.7 Ograniczenia użycia (tylko F42)
Urządzenie PROVEO 8 może być stosowane jedynie w zamkniętych 
pomieszczeniach, na stabilnej podłodze.
Urządzenie PROVEO 8 nie może pokonywać progów wyższych niż 
20 mm.
Do przetransportowania mikroskopu chirurgicznego nad progiem 
20 mm można zastosować klin (1) zawarty w opakowaniu. 
	X Poluzować śruby (2) po jednej stronie zawiasu, w celu wyjęcia 

klina (1).
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	X Umieścić klin (1) przed progiem.
	X Przesunąć mikroskop chirurgiczny nad progiem w pozycji 

transportowej, popychając go za uchwyt.
Urządzenie PROVEO 8 bez dodatkowego osprzętu można przesuwać 
nad progami o maks. wysokości do 5 mm.
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15.8 Rysunki wymiarowe
15.8.1 Podstawa podłogowa F42

(380)
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ks.

 19
50

maks. 1571

maks. 1231
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maks. 150°

maks. 190°

maks. 180°

bez ogranicznika

maks. 190°
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15.8.2 Uchwyt teleskopowy CT42
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16 Deklaracja kompatybilności elektromagnetycznej 
producenta (EMC)

Charakterystyka emisji urządzenia pozwala mu na pracę w obszarach przemysłowych i szpitalach (CISPR 11 klasa A). Jeśli jest ono 
stosowane w środowisku domowym (do którego zazwyczaj konieczne jest spełnienie normy CISPR 11 klasy B), urządzenie może nie 
zapewniać odpowiedniej ochrony przed częstotliwościami radiowymi. Użytkownik może być zmuszony do wykonania dodatkowych 
czynności, np. przestawienia lub obrócenia sprzętu.

Niniejszy dokument "Zalecenia i deklaracja producenta" oparty jest na normie EN 60601-1-2.

16.1 Tabela 1 z EN 60601-1-2

Zalecenia i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne

Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest przeznaczony do pracy w opisanym poniżej środowisku.  
Klient lub użytkownik mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 powinien zapewnić, że jest on używany w takim właśnie środowisku.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – zalecenia

Emisje częstotliwości radiowej zgodnie z CISPR 11 Grupa 1 Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 wykorzystuje energię  
o częstotliwości radiowej wyłącznie dla potrzeb sprawnego 
działania funkcji wewnętrznych. W związku z tym emisja  
fal o częstotliwości radiowej jest bardzo niska i nie powinna 
powodować zakłóceń działania sprzętu elektronicznego 
znajdującego się w pobliżu. 

Emisje przewodzone zgodnie z CISPR 11 Klasa A Urządzenie PROVEO 8 jest przeznaczone do zastosowań  
w środowiskach innych niż domowe oraz wykorzystujące 
publiczną sieć energetyczną niskiego napięcia, która 
dostarcza prąd do budynków mieszkalnych.

Emisje harmoniczne, zgodnie z IEC 61000-3-2 Klasa A

Emisje fluktuacji napięcia/ emisje skokowe, zgodnie z IEC 61000-3-3 Spełnia
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16.2 Tabela 2 z EN 60601-1-2
Zalecenia i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest przeznaczony do pracy w opisanym poniżej środowisku.  
Klient lub użytkownik mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 powinien zapewnić, że jest on używany w takim właśnie środowisku.
Jeżeli mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest narażony na którekolwiek z poniższych zakłóceń, można zauważyć jeden z następujących efektów:
• migotanie/szumy na monitorze HD
• przerwy w transmisji sygnału na monitorze HD
Żaden z wymienionych efektów nie ma wpływu na istotne aspekty wydajności lub bezpieczeństwa, jak również skuteczności mikroskopu 
chirurgicznego PROVEO 8. Nie należy spodziewać się, by stwarzał on niedopuszczalne ryzyko dla użytkownika, pacjenta lub środowiska.

Test odporności IEC 60601 – poziom 
walidacji

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
zalecenia

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD) 
zgodnie z IEC 61000-4-2 

± 8 kV wyładowanie 
kontaktowe 
 
± 15 kV wyładowanie  
w powietrzu 

± 8 kV wyładowanie 
kontaktowe 
 
± 15 kV wyładowanie  
w powietrzu 

Podłogi powinny być wykonane z drewna, 
betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi 
pokryte są materiałem syntetycznym, 
wilgotność względna powinna wynosić co 
najmniej 30%. 

Odporność na szybkie i 
przejściowe skoki napięcia 
zgodnie z IEC 61000-4-4 

± 2 kV dla linii zasilających 
 
± 1 kV dla wejść i wyjść

± 2 kV dla linii zasilających 
 
± 1 kV dla wejść i wyjść

Jakość zasilania powinna odpowiadać typowemu 
środowisku przemysłowemu lub szpitalnemu.

Przepięcie zgodnie  
z IEC 61000-4-5 

± 1 kV tryb różnicowy 
 
± 2 kV tryb wspólny

± 1 kV tryb różnicowy 
 
± 2 kV tryb wspólny

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
typowemu środowisku przemysłowemu lub 
szpitalnemu.

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy w zasilaniu  
i fluktuacje napięcia  
IEC 61000-4-11

<5% UT (spadek >95% UT) 
przez ½ okresu 
 
40% UT (spadek 60% UT)  
przez 5 okresów  
 
70% UT (spadek 30% UT)  
przez 25 okresów  
 
<5% UT (spadek >95% UT)  
przez 5 s 

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

40% UT  5/6 okresów 

0% UT  0,5/0,5 okresu 

0% UT  1/1 okres 

0% UT  250/300 okresów

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
typowemu środowisku przemysłowemu lub 
szpitalnemu.
W przypadku występowania krótkich przerw 
5% UT przez 5 sekund mikroskop chirurgiczny 
PROVEO 8 wstrzyma pracę i zostanie 
automatycznie zrestartowany. Po interwencji 
użytkownika można go przywrócić do stanu 
poprzedniego.
Jeśli użytkownik mikroskopu chirurgicznego 
PROVEO 8 wymaga, by urządzenie działało 
nawet w przypadku przerw w zasilaniu, zaleca 
się wyposażenie mikroskopu chirurgicznego 
PROVEO 8 w dodatkowe źródło zasilania, np. 
zasilacz awaryjny (UPS) lub zasilanie 
akumulatorowe. 

Częstotliwość zasilania 
(50/60 Hz) pole 
magnetyczne zgodnie  
z IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m

Uwaga UT to napięcie zasilania prądem zmiennym przed przyłożeniem napięcia testowanego.
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16.3 Tabela 4 z EN 60601-1-2
Zalecenia i deklaracje producenta – odporność elektromagnetyczna

Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest przeznaczony do pracy w opisanym poniżej środowisku.  
Klient lub użytkownik mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 powinien zapewnić, że jest on używany w takim właśnie środowisku.

Test odporności IEC 60601 –  
poziom walidacji

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne – zalecenia

Przenośne i mobilne urządzenia telekomunikacyjne wykorzystujące 
częstotliwość radiową powinny być użytkowane w odległości nie 
bliższej od jakiejkolwiek części mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8, 
w tym jego przewodów, niż zalecana odległość obliczona za pomocą 
wzoru na częstotliwość nadajnika.

Zaburzenia przewodzone, 
indukowane przez pola  
o częstotliwości radiowej 
zgodnie z IEC 61000-4-6

Promieniowane pole EM  
o częstotliwości radiowej 
zgodnie z IEC 61000-4-3

Pola w strefie bliskiej

3/6 Vef  
150 kHz do 80 MHz  
 

3 V/m  
80 MHz do 2,7 GHz

10 Vef  
 
 

10 V/m 
80 MHz do 3 GHz

Zalecana odległość robocza  

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

Gdzie P to maksymalna moc wyjściowa znamionowa nadajnika  
w watach (W), zgodnie z informacjami podanymi przez producenta 
nadajnika, a d to zalecana odległość bezpieczna w metrach (m).  
Moc pola dla stałych nadajników częstotliwości radiowych, 
wyznaczona za pomocą pomiaru, powinna być mniejsza niż poziom 
zgodności dla każdego zakresu częstotliwości. Zakłócenia mogą 
powstawać w pobliżu urządzenia oznaczonego następującym 
symbolem: 

Uwaga 1: Przy 80 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.  

Uwaga 2: Powyższe zalecenia mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji i 
odbicia od struktur, obiektów i ludzi.

a Natężenie pola pochodzącego od nadajników stałych, takich jak stacje bazowe dla radiotelefonów (komórkowych/bezprzewodowych) i 
radioodbiorników przenośnych, radioodbiorników amatorskich, rozgłośni radiowych AM i FM oraz stacji TV nie może być w teorii obliczone z dużą 
dokładnością.  
Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne związane ze stałymi nadajnikami częstotliwości radiowej, należy rozważyć pomiary w miejscu 
instalacji urządzenia. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu stosowania mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 przekracza podane powyżej 
poziomy zgodności, należy obserwować, czy urządzenie PROVEO 8 funkcjonuje prawidłowo. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości 
działania, konieczne może być podjęcie dodatkowych kroków, takich jak zmiana położenia lub przesunięcie urządzenia PROVEO 8.
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Zalecane odległości między przenośnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe 
i mikroskopem chirurgicznym PROVEO 8

Mikroskop chirurgiczny PROVEO 8 jest przeznaczony do pracy w środowisku, w którym emitowane fale o częstotliwości radiowej są kontrolowane. 
Klient lub użytkownik mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 może pomóc w usuwaniu zakłóceń elektromagnetycznych, zapewniając minimalną 
odległość między przenośnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) i mikroskopem 
chirurgicznym PROVEO 8, zgodnie z poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu telekomunikacyjnego.

Odległość bezpieczna w zależności od częstotliwości nadajnika, w metrach (m)

Maksymalna moc znamionowa 
nadajnika w watach (W)

150 kHz do 80 MHz
d = 0,35 √P

80 kHz do 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz do 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

Dla nadajników, dla których w powyższej tabeli nie podano maksymalnej mocy wyjściowej, zalecana odległość bezpieczna (d) w metrach (m) może 
być oszacowana za pomocą wzoru na częstotliwość nadajnika, gdzie P to maksymalne napięcie znamionowe wyjściowe nadajnika w watach (W) 
podane przez producenta nadajnika.

Uwaga 1:   Powyższe zalecenia mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych zależy od absorpcji 
i odbicia od struktur, obiektów i ludzi.

Stosowanie akcesoriów lub przewodów innych niż przewidziano w niniejszej instrukcji lub niezatwierdzonych przez producenta 
mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznych lub obniżenie odporności na 
zakłócenia.

Mikroskopu chirurgicznego PROVEO 8 nie wolno używać w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń. Jeśli konieczna jest jego 
praca w pobliżu innych urządzeń, należy kontrolować urządzenia w celu upewnienia się, że działają właściwie w takiej konfiguracji.
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17 Załącznik
17.1 Lista kontrolna czynności przed operacją

Pacjent  .......................................................................................................................................................................................

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

Data  .......................................................................................................................................................................................

Czyn-
ność

Procedura Informacje Sprawdzono / Podpis

1 Czyszczenie akcesoriów 
optycznych

	X Sprawdzić tubusy, obiektywy i akcesoria do dokumentacji 
(jeśli są używane) pod kątem czystości.
	X Usunąć kurz i zabrudzenia.

2 Instalacja akcesoriów 	X Zablokować urządzenie PROVEO 8 i zainstalować wszystkie 
akcesoria, aby było gotowe do pracy (patrz rozdział 7.2).
	X Ustawić uchwyty wedle potrzeby.
	X Podłączyć przełącznik ustny i/lub nożny, jeśli są używane.
	X Sprawdzić obraz z kamery na monitorze i w razie potrzeby 

wyregulować.
	X Upewnić się, że cały sprzęt jest w odpowiedniej pozycji 

(wszystkie osłony założone, drzwiczki zamknięte).

3 Sprawdzenie ustawień tubusu 	X Sprawdzić ustawienie tubusu i okularów dla wybranego 
użytkownika.

4 Próba działania 	X Podłączyć przewód zasilania (tylko F42).
	X Włączyć mikroskop.
	X Sprawdzić wszystkie funkcje uchwytów i przełącznika 

nożnego.
	X Sprawdzić ustawienia użytkownika na jednostce sterującej 

dla wybranego użytkownika.

5 Równoważenie 	X Zrównoważyć PROVEO 8 (patrz rozdział 7.7.1).
	X Nacisnąć przycisk "All Brakes" na uchwycie i sprawdzić 

zrównoważenie.

6 Sterylność 	X Założyć elementy sterylne i osłonę sterylną, jeśli są 
używane (patrz rozdział 7.9.2).
	X Ponownie wykonać równoważenie.

7 Ustawianie przy stole 
operacyjnym

	X Ustawić urządzenie PROVEO 8 na stole operacyjnym i 
zablokować hamulec nożny (patrz rozdział 7.1) (tylko F42).
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