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Vă mulţumim că aţi achiziţionat un sistem de microscop chirurgical Leica.
La dezvoltarea sistemelor noaste am pus accentul cu precădere pe o modalitate de 
operare simplă şi autoexplicativă. Cu toate acestea, vă sugerăm să studiaţi în 
detaliu acest manual pentru a utiliza toate avantajele noului microscop chirurgical.
Informaţii importante cu privire la produsele şi serviciile oferite de Leica 
Microsystems, precum şi adresa celei mai apropiate reprezentanţe, găsiţi pe pagina 
noastră web: 

www.leica-microsystems.com

Vă mulţumim că aţi ales produsele noastre. Sperăm că vă veţi bucura de calitatea şi 
performanţa microscopului chirurgical Leica Microsystems.

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

Exonerare de răspundere
Toate specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Informaţiile furnizate în acest manual sunt direct legate de utilizarea echipamen-
tului. Decizia medicală rămâne în responsabilitatea medicului.
Leica Microsystems a depus toate eforturile pentru a furniza un manual complet şi 
clar, subliniind domeniile cheie ale utilizării produsului. Dacă sunt necesare infor-
maţii suplimentare privind utilizarea produsului, vă rugăm să contactaţi reprezen-
tantul local Leica.
Nu trebuie să utilizaţi niciodată un produs medical de la Leica Microsystems fără a 
înţelege pe deplin utilizarea şi performanţa produsului.

Răspunderea
Pentru răspunderea noastră, consultaţi termenii şi condiţiile standard de vânzare. 
Nimic din această clauză de excludere nu va limita oricare dintre obligaţiile noastre 
în niciun mod care nu este permis de legislaţia aplicabilă sau nu exclude niciuna 
dintre responsabilităţile noastre, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
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Introducere

1 Introducere
1.1 Referitor la aceste instrucţiuni de 

utilizare
În acest manual de utilizare este descris microscopul chirurgical 
PROVEO 8.
Prezentul manual de utilizare este valabil pentru PROVEO 8 cu 
următoarele variante de suport: F42 şi CT42.

Pe lângă notele privind utilizarea instrumentelor, aceste 
instrucţiuni de utilizare oferă informaţii importante pri-
vind siguranţa (vezi capitolul "Indicaţii de securitate").

	X Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de 
a utiliza produsul.

Numele complet al acestui microscop pentru operaţii este 
PROVEO 8. 

1.2 Simboluri din acest manual de 
utilizare

Simbolurile folosite în aceste instrucţiuni de utilizare au următoarea 
semnificaţie:

Simbol Cuvânt de 
avertizare

Semnificaţie

Avertis-
ment

Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care ar putea 
duce la vătămări grave sau la moarte. 

Precauţie Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care, dacă nu 
este evitată, poate duce la vătămări minore 
sau moderate. 

Indicaţie Indică o situaţie potenţial periculoasă sau  
o utilizare necorespunzătoare care, dacă nu 
este evitată, poate duce la daune semnifica-
tive materiale, financiare şi de mediu.

Informaţii utile care vă ajută să folosiţi corect şi 
eficient produsul, din punct de vedere tehnic. 

	X  Solicitare pentru o acţiune; acest simbol 
indică faptul că trebuie să efectuaţi o acţiune 
specifică sau o serie de acţiuni.

MD Dispozitiv medical

1.3 Caracteristici opţionale ale 
produselor

Diferite caracteristici şi accesorii ale produsului sunt disponibile 
opţional. Disponibilitatea variază de la o ţară la alta şi se supune 
cerinţelor de reglementare locale. Contactaţi reprezentantul local 
pentru disponibilitate.

2 Identificarea produsului
Modelul şi numerele de serie ale produsului dvs. sunt situate pe 
eticheta de identificare de pe sistemul de suport ataşat la priză. 
	X Introduceţi aceste date în manualul de utilizare şi consultaţi 

întotdeauna acest lucru atunci când ne contactaţi pe noi sau 
când contactaţi atelierul de service pentru orice întrebări pe 
care le aveţi. 

Tip Număr de serie

 
...

 
...
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Indicaţii de siguranţă

3 Indicaţii de siguranţă
Microscopul chirurgical PROVEO 8 este o tehnologie de ultimă oră. 
Cu toate acestea, pot apărea pericole în timpul funcţionării. 
	X Respectaţi întotdeauna instrucţiunile din acest manual de 

utilizare şi, în special, notele de siguranţă.

3.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
• Microscopul chirurgical PROVEO 8 este un instrument optic 

pentru o vizualizare mai bună a obiectelor prin mărire şi 
iluminare. El poate fi utilizat pentru observare şi documentare, 
precum şi în tratamentele umane şi veterinare.

• Domeniul principal de utilizare este oftalmologia.
• Microscopul nu este destinat utilizării în microchirurgie (inter-

venţii chirurgicale neurologice, plastice / reconstructive, ORL).
• Microscopul chirurgical PROVEO 8 poate fi utilizat numai în 

încăperi închise şi trebuie aşezat pe o podea solidă sau montat 
pe plafon.

• Este disponibil pe suportul de podea F42 şi pe suportul telesco-
pic CT42.  
F42 este un suport de podea pentru poziţionarea tridimensio-
nală a PROVEO 8 în cameră. 
CT42 este un actuator liniar electric montat în tavan pentru ridi-
carea şi coborârea PROVEO 8. Este acţionat de un comutator 
manual.

• Microscopul chirurgical PROVEO 8 este supus unor măsuri 
speciale de precauţie pentru compatibilitatea electromagnetică. 
Trebuie instalat şi pus în funcţiune în conformitate cu normele şi 
declaraţiile producătorului şi distanţele de siguranţă 
recomandate (conform tabelelor EMC bazate pe EN60601-1-2).

• Echipamentele de comunicaţii RF mobile şi mobile, precum şi 
staţionare, pot avea un efect negativ asupra fiabilităţii 
funcţionalităţii microscopului chirurgical PROVEO 8.

• Eliberaţi întotdeauna frânele pentru a muta sau deplasa micro-
scopul chirurgical PROVEO 8.

• Performanţa esenţială a PROVEO 8 este de a oferi iluminare şi 
stabilitate mecanică a suportului optic în orice poziţie.

3.2 Indicaţii pentru persoana 
responsabilă cu instrumentul

	X Asiguraţi-vă că microscopul chirurgical PROVEO 8 este utilizat 
numai de persoanele calificate să facă acest lucru.
	X Asiguraţi-vă că acest manual de utilizare este întotdeauna 

disponibil în locul în care se află microscopul chirurgical 
PROVEO 8.
	X Efectuaţi inspecţii regulate pentru a vă asigura că utilizatorii 

autorizaţi respectă cerinţele de siguranţă.

	X Instruiţi cuprinzător utilizatorul şi explicaţi-i importanţa 
plăcuţelor şi a indicaţiilor de avertizare.
	X Alocaţi responsabilităţile pentru punerea în funcţiune, operare 

şi întreţinere. Monitorizaţi respectarea acestui criteriu.
	X PROVEO 8 este destinat numai pentru uz profesional.

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!
	X Conectaţi acest echipament numai la o reţea de 

alimentare cu împământare. 

	X Utilizaţi microscopul chirurgical PROVEO 8 numai atunci când 
acesta nu prezintă defecte.
	X Semnalaţi deficienţele produsului, care periclitează securitatea 

persoanelor, la reprezentanţa dumneavoastră Leica sau la Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, 
Elveţia. 
	X Dacă utilizaţi accesorii de la alţi producători cu microscopul chi-

rurgical PROVEO 8, asiguraţi-vă că aceşti producători confirmă 
faptul că această combinaţie este sigură de utilizat. Respectaţi 
instrucţiunile din manualul de utilizare pentru aceste accesorii.

• Modificările, instalările sau intervenţiile de service ale 
microscopului chirurgical PROVEO 8 pot fi efectuate numai de 
tehnicieni care sunt autorizaţi în mod explicit de Leica să facă 
acest lucru.  
Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de instalare.

• Doar piese de schimb originale Leica pot fi utilizate la servisarea 
produsului.

• După efectuarea reparaţiilor sau a modificărilor tehnice, 
aparatul trebuie reglat din nou, cu respectarea instrucţiunilor 
tehnice furnizate de noi.

• Dacă la aparat se efectuează modificări sau revizii de către per-
soane neautorizate, dacă este întreţinut impropriu (în condiţiile 
în care întreţinerea curentă nu este efectuată de un inginer de 
service instruit şi calificat) sau dacă aparatul este manevrat 
impropriu, orice răspundere a firmei Leica Microsystems este 
exclusă.

• Influenţarea altor aparate de către microscopul chirurgical Leica 
a fost verificată conform EN 60601-1-2. Sistemul a corespuns la 
testele de emisii şi de imunitate. Trebuie respectate măsurile de 
precauţie uzuale şi dispoziţiile de securitate privind radiaţiile 
electromagnetice şi de altă natură.

• Instalaţia electrică din clădire trebuie să fie conformă cu 
standardul naţional, de exemplu, este recomandată protecţia 
împotriva scurgerilor la masă (protecţie împotriva defectelor 
efective).

• Ca orice alt instrument din sala de operaţie, acest sistem se 
poate defecta. Leica Microsystems (Schweiz) AG recomandă, 
prin urmare, să fie păstrat disponibil un sistem de rezervă în 
timpul operaţiei. 



PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / Versiunea 03 5

Indicaţii de siguranţă

3.3 Indicaţii pentru operatorul 
instrumentului

	X Aplicaţi instrucţiunile descrise aici.
	X Respectaţi directivele angajatorului privind organizarea  

şi siguranţa muncii.

Afecţiuni de natură fototoxice asupra retinei în 
oftalmochirurgie

AVERTISMENT

Posibile afecţiuni ale retinei cauzate de durata prea mare  
a expunerii la lumină!
Este posibil ca lumina acestui instrument să fie dăunătoare. 
Riscul de vătămare a retinei creşte cu durata de expunere la 
lumină.
	X Nu depăşiţi valorile orientative de pericol în cursul 

expunerii la lumină. 
Dacă timpul de expunere depăşeşte valoarea din tabelul 
de la pagina 5 cu acest instrument la puterea maximă 
de ieşire, valoarea de referinţă a pericolului va fi depăşită.

Tabelul următor are rol de ghid director şi de atenţionare a chirurgu-
lui asupra pericolelor posibile. Datele sunt calculate pentru cazul cel 
mai defavorabil:
• Ochi care suferă de afachie
• Ochi complet imobil (expunere permanentă a aceleiaşi regiuni)
• Captare neîntreruptă de lumină, de ex. niciun instrument 

chirurgical în ochi
• Pupila mărită la 7 mm

Calculele se bazează pe standardul ISO1) corespunzător şi valorile 
limită de expunere recomandate în acel standard.

Lumina principală

Reglarea luminii Durata maximă recomandată de expunere la lumină conform 1) [min]

25% 6.5

50% 2.5

75% 1.5

100% 1

Funcția de protecție 
a retinei este 

activată
16.5

Iluminare coaxială Red Reflex

Reglarea luminii Durata maximă recomandată de expunere la lumină conform 1) [min]

25% 10

50% 4.5

75% 3

100% 2

Funcția de protecție 
a retinei este 

activată
14

Surse:
1)  DIN EN ISO 15004-2; Instrumente oftalmice - cerinţe şi procedee 

de încercare fundamentale- partea 2: Protecţia împotriva 
pericolului provocat de lumină.

Dacă se utilizează ambele iluminări, cea mai mică dintre cele 
două valori pentru timpul de expunere permis trebuie utili-
zată în funcţie de ieşirea de lumină configurată. Cele două 
grade de pericol nu trebuie să interacţioneze în calcule, 
deoarece imaginile lor nu se suprapun pe retină. Acest lucru 
se aplică şi utilizării iluminării cu fante "Afecţiuni de natură 
fototoxică asupra retinei în oftalmochirurgie" de la 
pagina 5.

Sistem de iluminat cu fantă 

Tabelul următor indică durata de operaţie admisibilă şi prelungirea 
posibilă a acesteia în cazul reducerii lăţimii fantei:

Lăţimea fantei [mm] Intervalul de timp [min]

>6 1

5 1.2

4 1.5

3 2

2 3

Protejaţi pacientul prin următoarele măsuri:
• Timpi scurţi de expunere la lumină
• Un reglaj scăzut al luminozităţii
• Deconectarea iluminării în caz de întreruperi ale operaţiei

Se recomandă ca intensităţile de iluminare să fie reglate pentru o 
operaţie pe intensitatea minim necesară. Sugarii, pacienţii cu 
afachie (a căror lentilă oculară nu a fost înlocuită cu o lentilă artifici-
ală cu ecran de protecţie UV), copiii mici şi persoanele cu boli ale 
ochiului prezintă un risc mai ridicat. În plus, riscul creşte dacă per-
soana care urmează a fi tratată sau operată în intervalul ultimelor 
24 ore a fost deja expusă la iluminare de către acelaşi instrument 
sau de un instrument oftalmologic oarecare, care utilizează o sursă 
de lumină strălucitoare în domeniul vizibil. Este cazul în special al 
situaţiei în care ochiul a fost examinat cu o fotografie retiniană.

Deciziile privind luminozitatea trebuie luate în funcţie de situaţie. În 
fiecare caz, chirurgul trebuie să facă o evaluare riscuri-avantaje 
referitor la intensitatea utilizată a luminii. Cu toate acestea, chiar 
dacă se fac toate eforturile de a minimiza riscul afecţiunilor asupra 
retinei cu microscopul chirurgical, sunt posibile vătămări. Vătăma-
rea fotochimică a retinei este o posibilă complicaţie datorată necesi-
tăţii de a utiliza lumină strălucitoare, pentru a face vizibilă structura 
ochiului pe parcursul proceselor oftalmologice dificile.

În plus, funcţia de protecţie a retinei poate fi activată în timpul 
operaţiei pentru a reduce intensitatea luminii principale sub 10% şi 
RedReflex sub 20%.
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3.4 Pericole în utilizare

AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!
	X Conectaţi acest echipament numai la o reţea de 

alimentare cu împământare. 

AVERTISMENT

Posibile afecţiuni ale retinei cauzate de durata prea mare  
a expunerii la lumină!
Este posibil ca lumina acestui instrument să fie dăunătoare. 
Riscul de vătămare a retinei creşte cu durata de expunere la 
lumină.
	X Nu depăşiţi valorile orientative de pericol în cursul 

expunerii la lumină. 
Dacă timpul de expunere depăşeşte valoarea din tabelul 
de la pagina 5 cu acest instrument la puterea 
maximă de ieşire, valoarea de referinţă a pericolului va fi 
depăşită.

AVERTISMENT

Risc de erori umane din cauza zgomotelor ciudate din timpul 
intervenţiei chirurgicale!
	X  Nu conectaţi/deconectaţi dispozitivele externe la 

intrarea "Line In" în timpul intervenţiei chirurgicale. 
	X Asiguraţi-vă că nivelul volumului de pe dispozitivul 

audio este setat la minimum înainte de a vă conecta la 
intrarea "Line In".

AVERTISMENT

Există un pericol de vătămare reprezentat de:
• rabatarea necontrolată în exterior a paralelogramului
• îndoirea stativului
• picioarele cu încălţăminte uşoară ar putea fi prinse 

dedesubtul carcasei de la bază
	X Pentru transport, deplasaţi întotdeauna microscopul 

chirurgical PROVEO 8 în poziţia de transport. 
	X Nu deplasaţi niciodată suportul în timp ce unitatea este 

extinsă. 
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea. 
	X Întotdeauna împingeţi microscopul chirurgical 

PROVEO 8; nu-l trageţi niciodată.

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării lămpii cu fantă 
integrate!
Dacă motorul integrat al lămpii cu fantă se defectează, 
lampa cu fantă poate fi activată/dezactivată manual cu 
ajutorul butonului rotativ (2).

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente  
a microscopului chirurgical!
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte  

de operaţie. 
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X Înainte de a schimba accesoriile, blocaţi întotdeauna 

paralelogramul (consultaţi capitolul 7.7.2). 
	X Echilibraţi PROVEO 8 după reechipare. 
	X Nu decuplaţi frânele în stare neechilibrată. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a-l reechipa pe parcursul operaţiei.

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente  
a microscopului chirurgical!
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X După reechipare, reechilibraţi întotdeauna microscopul 

pe paralelogram.

AVERTISMENT

Pericol de vătămare prin rabatarea în jos a microscopului 
chirurgical!
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte de 

operaţie. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a modifica reglaje pe parcursul operaţiei.
	X Reechipaţi microscopul întotdeauna înainte de operaţie.
	X  Înainte de reechipare, blocaţi întotdeauna 

paralelogramul.
	X Nu acţionaţi mânerele sau declanşarea de la distanţă  

a frânelor în stare neechilibrată.
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AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente  
a microscopului chirurgical!
	X Blocaţi întotdeauna paralelogramul:

• când transportaţi microscopul
• când efectuaţi reechiparea

AVERTISMENT

Pericol de vătămare prin căderea de piese!
	X Înainte de operaţie, asiguraţi-vă că componentele optice 

şi accesoriile sunt suficient de bine fixate şi nu se pot 
deplasa.

AVERTISMENT

Pericol de infecţie!
	X Utilizaţi întotdeauna PROVEO 8 chirurgical cu controale 

şi butoane sterile.

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
	X Puneţi în funcţiune sistemul numai dacă starea sa este 

conformă prescripţiilor (toate apărătoarele montate, 
uşile închise).

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
	X  Racordaţi microscopul chirurgical PROVEO 8 numai la  

o priză legată la pământ (F42).

AVERTISMENT

Motoarele revin în poziţiile de parcare!
	X Înainte de a porni microscopul, asiguraţi-vă că traseele 

de deplasare ale unităţii XY şi focalizarea sunt libere de 
obstacole.

AVERTISMENT

Lumina prea intensă poate afecta retina!
	X Respectaţi indicaţiile de avertizare din capitolul 

"Indicaţii de securitate".

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării motorului de 
mărire!
În cazul ieşirii din funcţiune a motorului de zoom, funcţia 
Zoom poate fi reglată manual cu butonul rotativ.

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza deplasării în jos a suportului 
telescopului CT42!
	X Nu utilizaţi mişcarea sus/jos când microscopul se află 

deasupra pacientului.

PRECAUŢIE

Curăţarea panoului tactil!
	X Operaţi cu panoul senzitiv folosind numai degetele. 

Nu utilizaţi niciodată obiecte dure, ascuţite sau 
contondente din lemn, metal sau plastic.
	X Nu curăţaţi în niciun caz panoul senzitiv cu mijloace care 

conţin substanţe abrazive. Suprafaţa se poate zgâria şi 
poate deveni mată.

PRECAUŢIE

Microscopul chirurgical se poate deplasa necontrolat  
de la sine!
	X  Închideţi întotdeauna frâna de picior, exceptând 

activitatea de transport.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVEO 8 datorită 
înclinării necontrolate!
	X Ţineţi maneta la eliberarea frânei.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVEO 8 în timpul 
transportului!
	X Nu continuaţi niciodată să mişcaţi stativul în stare 

întinsă.
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea.
	X Nu transportaţi şi nu depozitaţi sistemul în zone cu un 

unghi de elevaţie mai mare de 10°.

PRECAUŢIE

Deteriorarea carcasei suportului sau a panoului tactil al 
unităţii de comandă!
Dacă suportul optic este deplasat în poziţia de transport sau 
din poziţia de transport în poziţia de lucru:
	X Asiguraţi-vă că mânerul de transport este blocat.
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Indicaţii de siguranţă

PRECAUŢIE

Posibil risc de deteriorări la microscopul chirurgical din cauza 
înclinării necontrolate!
	X Înainte de a declanşa funcţia "All Brakes", imobilizaţi 

mânerele.

PRECAUŢIE

Pericole de deteriorare!
	X Înainte de a ridica suportul optic, asiguraţi-vă că zona  

de deasupra paralelogramului este liberă pentru a evita 
coliziunile cu lămpi OR, plafon etc.

PRECAUŢIE

Pericol de infecţie!
	X Lăsaţi un spaţiu liber suficient în jurul stativului, astfel 

încât să se evite atingerea între perdeaua sterilă şi 
componentele nesterilizate.

PRECAUŢIE

Pericol de supra-încălzire a sistemului!
Acoperirea orificiului de admisie a aerului poate duce la o 
închidere controlată a sistemului datorită supra-încălzirii.
	X Asiguraţi-vă că există întotdeauna un spaţiu între 

orificiul de admisie a aerului şi perdeaua sterilă.

PRECAUŢIE

Defectarea motorului de mărire!
	X Dacă motorul de zoom este defect, reglaţi manual 

mărirea (amplificarea).

PRECAUŢIE

Pericol pentru pacient din cauza modificărilor în setările 
utilizatorului!
	X Nu configuraţi setările utilizatorului şi să nu editaţi lista 

de utilizatori în timpul operaţiei.

PRECAUŢIE

Risc de accidentare!
	X  Acordaţi o atenţie deosebită distanţelor de siguranţă 

necesare dacă utilizaţi funcţia Mod combinat împreună 
cu accesorii de la alţi producători care pot reduce 
distanţa de lucru la mai puţin de 140 mm (sisteme de 
observare cu unghi larg fără contact), deoarece 
focalizarea împreună cu Modul combinat este o funcţie 
semi-automată.

PRECAUŢIE

Pericol de coliziune! 
Microscopul chirurgical se poate lovi de piesele din jur,  
de plafon sau de lămpi.
	X Controlaţi zona periculoasă înainte de mişcarea braţului 

pivotant.
	X Mişcaţi stativul de plafon cu precauţie în sus, procedaţi 

cu atenţie la plafon şi lămpi.
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Indicaţii de siguranţă

3.5 Semne şi etichete
3.5.1 Stativ de sol F42

6454 6

89 8

3152

7

1

12
11

14

13

13

13

1211

10

13
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Indicaţii de siguranţă

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
Etichetă de tip

MD Dispozitiv medical

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Număr de prefix
b Nr. articol de sistem Leica
c Număr de serie
d Număr incremental care 

începe la 1 pentru fiecare lot
e JJ = an (2 cifre)
f MM = lună (2 cifre)
g TT = zi (2 cifre)
h Data de începere a 

producţiei

Etichetă de fabricaţie

3 Respectaţi instrucţiunile 
de utilizare

4   
 

 
 

 

Etichetă de împământare

  
 

 
 

 

5 Etichetă MET

6 Etichetă de risc redus

7 Eticheta de greutate  
a sistemului

8  
 Personal instruit

  
 

9 Echilibrare potenţială

10
 

Încărcătura max. pentru 
suportul optic 

11

 

Deschis

12

 

Închis

13 Etichetă privind pericolul 
de strivire

14
 

Eticheta de greutate  
a monitorului

15 Etichetă UDI

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

Identificator al producţiei (PI)
Număr de serie
Data fabricaţiei

Cod Data Matrix GS1
Identificator al dispozitivului (DI)
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Indicaţii de siguranţă

Suport telescop CT42

��

B

��
A

�� �

��

��

�

� ��
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Indicaţii de siguranţă

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

Etichetă de tip

2

��� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

a Număr de prefix
b Nr. articol de sistem Leica
c Număr de serie
d Număr incremental care începe 

la 1 pentru fiecare lot
e JJ = an (2 cifre)
f MM = lună (2 cifre)
g TT = zi (2 cifre)
h Data de începere a producţiei

Etichetă de fabricaţie

3 Respectaţi 
instrucţiunile de 
utilizare

4   
 

 
 

 
 

Etichetă de 
împământare

  
 

 
 

 

5 Etichetă MET

6 Etichetă INMETRO

7 Echilibrare potenţială

8
 

Încărcătura max. 
pentru suportul optic 

9

 

Deschis

10

 

Închis

11 Etichetă privind 
pericolul de strivire

12
 

Eticheta de greutate 
a monitorului

13 Etichetă de tip SKF

14 Etichetă de tip 

15 Etichetă UDI

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

Identificator al producţiei (PI)
Număr de serie
Data fabricaţiei

Cod Data Matrix GS1
Identificator al dispozitivului (DI)
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Design

4 Design
4.1 Stativ de sol F42

1 PROVEO 8 suport sisteme optice
2 Parallelogram 
3 Monitor video (opţional)
4 Unitatea de comandă cu panou tactil
5 Cameră şi unităţi de control video (opţional)
6 Frână de picior 
7 Bază
8 Terminale (de ex., electrice, video etc.)
9 Mâner
10 Braţul monitorului (opţional)
11 Difuzor

Datorită arhitecturii sale deschise, PROVEO 8 oferă spaţiu 
pentru susţinerea camerei şi a unităţilor de control video.
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Design

4.2 Suport telescop CT42

1 PROVEO 8 suport sisteme optice
2 Parallelogram 
3 Braţul monitorului (opţional)
4 Monitor video (opţional)
5 Suport telescop CT42
6 Braţul orizontal
7 Telescop cu telecomandă
8 Sus
9 Jos

�

� �

�
�

�

�

�

��
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Design

4.2.1 Controler rack CT42

�

�

�

�

��

�

1 Reţea
2 Suport pentru comutatorul pedală 
3 Unităţi de control video şi sisteme de înregistrare (opţional)
4 Unitatea de comandă cu panou tactil
5 Comutatorul pentru picior wireless
6 Placă de perete

7

8

7 Terminale (electrice, video etc.)
8 Set compartiment rack (opţional)

4.3 PROVEO 8 Module suport 
sisteme optice

4.3.1 PROVEO 8 cu modul IVC

• Suport sistem optic cu cameră integrată şi invertoare integrate

4.3.2 PROVEO 8 cu modul IVC fără invertor

• Suport sistem optic cu cameră integrată, fără invertoare 
integrate
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Funcţii

4.3.3 PROVEO 8 cu modul IVA

• Suport optic cu interfaţă C-mount, fără invertoare integrate

5 Funcţii
5.1 Echilibrarea sistemului
Cu un microscop chirurgical PROVEO 8 echilibrat puteţi deplasa 
suportul optic în orice poziţie fără ca acesta să se încline sau să 
cadă. 
După echilibrarea tuturor mişcărilor în timpul operării, este nevoie 
să folosiţi doar o forţă minoră.
Paralelogramul echilibrează deplasarea sus/jos.
Echilibrarea paralelogramului, consultaţi capitolul 7.7.1.

Echilibrarea suportului sistemului optic pe stativul de sol F42
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Funcţii

Echilibrarea suportului sistemului optic pe suportul telescopic CT42 5.2 Frâne
Microscopul chirurgical PROVEO 8 are 4 frâne electromagnetice care 
împiedică deplasarea stativului, a suportului de plafon şi a micro-
scopului chirurgical:
Frânele electromagnetice pot fi eliberate folosind maneta sau 
comutatorul asistent medical.

5.2.1 Frâne la stativul de sol F42

1

1 Rotirea turnului 
2 Rotirea paralelogramului
3 Deplasarea sus/jos a paralelogramului
4 Rotirea suportului microscopic
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Funcţii

5.2.2 Frâne selectate la stativul de sol F42
Cu funcţia "Selected brakes" utilizatorul poate elibera orice frână în 
mod individual.

Această funcţie poate fi activată numai de o persoană 
calificată.

1 Rotirea turnului
2 Rotirea paralelogramului
3 Deplasarea sus/jos a paralelogramului
4 Rotirea suportului microscopic

Nu deplasaţi sistemul fără a elibera frânele.

5.2.3 Frâne la suportul telescopic CT42

�

�
�

�

1 Rotirea braţului orizontal 
2 Rotirea paralelogramului
3 Deplasarea sus/jos a paralelogramului
4 Rotirea suportului microscopic
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Funcţii

5.2.4 Frâne selectate la suportul telescopic CT42
Cu funcţia "Selected brakes" utilizatorul poate elibera orice frână în 
mod individual.

Această funcţie poate fi activată numai de o persoană 
calificată.

�

�

�

�

1 Rotirea braţului orizontal
2 Rotirea paralelogramului
3 Deplasarea sus/jos a paralelogramului
4 Rotirea suportului microscopic

5.3 Sistem de iluminat
Iluminarea microscopului chirurgical PROVEO 8 constă din două 
module LED şi sunt situate în suportul optic. 
Există două lămpi, lampa principală şi lampa Red Reflex.

5.4 Echipamentul Fusion Optics
Această caracteristică oferă o mărire a rezoluţiei şi a profunzimii 
câmpului pentru o imagine optică 3-D ideală.
Fusion Optics funcţionează cu două traiectorii separate de fascicule 
cu informaţii diferite: traiectoria din stânga a fasciculului este 
optimizată pentru o rezoluţie ridicată, traiectoria fasciculului drept 
pentru o profunzime optimă a câmpului.
Creierul uman îmbină aceste două imagini foarte diferite într-o 
singură imagine optimă spaţială.
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Elemente de operare

6 Elemente de operare
6.1 Suportul sistemului optic PROVEO 8, inclusiv focalizarea, înclinarea şi XY 

cu IVC

1718
19

1 Cuplaj XY 
2 Buton rotativ pentru schimbarea poziţiei asistentului 0°
3 Buton rotativ "Inverter" (numai funcţionare de urgenţă, cu 

versiunea consultaţi capitolul 4.3.1)
4 Focalizare fină pentru camera integrată
5 Buton rotativ "Magnification" (numai în caz de urgenţă)
6 Buton rotativ "Slit illumination" (numai în caz de urgenţă)
7 Slot pentru lamela filtrului
8 Manetă
9 Buton rotativ pentru diametrul lămpii Red Reflex
10 PROVEO 8 suport sisteme optice

11 Focalizare fină pentru asistent
12 Asistent buton rotativ "Inverter" (numai funcţionare de urgenţă, 

cu versiunea consultaţi capitolul 4.3.1)
13 0° asistent
14 Panou chirurgi
15 2 prize CAN - numai pentru accesoriile Leica
16 Sloturi de răcire
17 Obiectiv
18 Filete de montare pentru accesorii
19 Priză pentru BIOM
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Elemente de operare

6.2 Suportul sistemului optic PROVEO 8, inclusiv focalizarea, înclinarea şi XY 
cu IVA

�

�

��

��

�

�

�

�

�

�

�
�

� �

�

��

�

��

��

��

��

��

��

1 Cuplaj XY 
2 Buton rotativ pentru schimbarea poziţiei asistentului 0°
3 Focalizare fină pentru camera externă
4 Buton rotativ "Magnification" (numai în caz de urgenţă)
5 Buton rotativ "Slit illumination" (numai în caz de urgenţă)
6 Slot pentru lamela filtrului
7 Manetă
8 Buton rotativ pentru diametrul lămpii Red Reflex
9 PROVEO 8 suport sisteme optice
10 Focalizare fină pentru asistent

11 0° asistent
12 Panou chirurgi
13 2 prize CAN - numai pentru accesoriile Leica
14 Adaptor C-mount
15 Sloturi de răcire
16 Obiectiv
17 Filete de montare pentru accesorii
18 Priză pentru BIOM
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Elemente de operare

6.3 Panou chirurgi

1 Panou chirurgi
2 Receptor cu infraroşu pentru telecomandă (Recorder)
3 Panou tactil

6.4 Echilibrarea

1 Blocare transport (paralelogram blocare) 
2 Buton de echilibrare

Echilibrarea paralelogramului, consultaţi capitolul 7.7.1.

6.5 Unitatea de comandă

1  Panou tactil (interfaţă grafică pentru utilizator)

6.6 Stativul F42

6

7

1

2

5

4

3

1 Priză pentru echilibrare potenţială 
Pentru conectarea PROVEO 8 la un dispozitiv de echilibrare 
potenţială. Acesta constituie parte integrantă a instalaţiei de 
structură din clădirea clientului.  
Respectaţi cerinţele normei EN 60601-1 (§ 8.6.7).

2 Intrare pentru alimentare cu energie
3 Întrerupător magnetic termic
4 Comutator principal pentru microscopul chirurgical PROVEO 8
5 Indicator LED de alimentare
6 Suport telecomandă
7 Suport comutator apel asistentă
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Elemente de operare

6.7 Terminale F42

LAN*  pentru a vă conecta la Dicom
Line In** pentru music player extern/telefon mobil
ADF 1/2 Funcţie suplimentară
In. XGA 1*** pentru a conecta o sursă video externă  

(pentru DI C800 opţional)
OCT ext.***  pentru a conecta dispozitive OCT externe
DVI Out pentru a conecta un monitor extern
DVI in*** intrare externă pentru monitorul suportului
FS numai pentru al doilea comutator pedală 

(comutator pedală 2)
C-VIDEO out*** pentru a conecta monitorul extern
HD SDI out*** pentru conectarea monitorului extern
Brake release numai pentru întrerupătorul asistentei

* nu poate fi utilizat în timpul intervenţiei chirurgicale
** respectaţi avertismentul de mai jos
*** conectaţi numai echipamentul medical

AVERTISMENT

Risc de erori umane din cauza zgomotelor puternice din 
timpul intervenţiei chirurgicale!
	X  Nu conectaţi/deconectaţi dispozitivele externe la 

intrarea "Line In" în timpul intervenţiei chirurgicale. 
	X Asiguraţi-vă că nivelul volumului de pe dispozitivul 

audio este setat la minimum înainte de a vă conecta la 
intrarea "Line In".
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Elemente de operare

6.8 Terminalele CT42 de pe 
controlerul rack-ului

Controlerul pentru rack CT42 este montat pe perete.

LAN*  pentru a vă conecta la Dicom
Intrarea Line In nu este utilizată
ADF 1/2 Funcţie suplimentară
XGA in 1** pentru a conecta o sursă video externă  

(pentru DI C800 opţional)
CAN ext.**  pentru a conecta dispozitive CAN externe
DVI Out pentru a conecta un monitor extern
DVI in** intrare externă pentru monitorul suportului
FS numai pentru al doilea comutator pedală 

(comutator pedală 2)
C-VIDEO out** pentru a conecta monitorul extern
HD SDI out** pentru a conecta monitorul extern

* nu poate fi utilizat în timpul intervenţiei chirurgicale
** conectaţi numai echipamentul medical

�

�

�

1 Comutator de reţea
2 Siguranţe de reţea
3 Priză pentru echilibrare potenţială 

Pentru conectarea PROVEO 8 la un dispozitiv de echilibrare 
potenţială. Acesta constituie parte integrantă a instalaţiei de 
structură din clădirea clientului.  
Respectaţi cerinţele normei EN 60601-1 (§ 8.6.7).
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Elemente de operare

6.9 Braţ orizontal CT42

1 Suport pentru comutatorul de apelare a asistentei  
(poate fi lipit în locaţie individuală)

2 Port comutator de apelare asistentă
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Elemente de operare

6.10 Pedală şi manete

De asemenea, consultaţi manualul de utilizare pentru 
pedala wireless, 14 funcţii.

6.10.1 Configuraţia standard "Cataract"

Comutatorul pedală şi manetele pot fi alocate individual 
pentru fiecare utilizator în meniul de configurare.

Red Reflex+

Red Reflex−

Focus +

Mărire+

Lumină principală+

Lumină principală−

Focus−

Mărire−

Toate luminile 
pornite/oprite

Manete

Frâna selectată:

Toate frânele

Frâna selectată:

Toate frânele

6.10.2 Configuraţie standard "Retina"

Comutatoarele pedală şi mânerele pot fi alocate individual 
pentru fiecare utilizator în meniul de configurare.

Focus +

Mărire+

Focus−

Focalizare sincronizată VR– Focalizare sincronizată VR+

Toate luminile pornite/oprite Modul VR pornit/oprit

Mărire−

Manete

Frâna selectată:

Toate frânele

Frâna selectată:

Toate frânele
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Elemente de operare

6.10.3 Configuraţie standard "OCT"

Comutatoarele pedală şi mânerele pot fi alocate individual 
pentru fiecare utilizator în meniul de configurare.

OCT Sus

OCT Jos

OCT Dreapta

OCT Schimbare stare 

OCT Procedura următoare

OCT Z+

OCT Localizare automată

Modul OCT Pornit/Oprit

OCT Stânga

OCT Salvează

OCT Scanare

OCT Z–

OCT Mod Live/Stop

OCT Optimizare imagine

Manete

Schimbare vizualizare

Toate frânele

Cadru OCT înainte

Cadru OCT înapoi

6.10.4 Configurare standard "OCT VR"

Comutatoarele pedală şi mânerele pot fi alocate individual 
pentru fiecare utilizator în meniul de configurare.

OCT Sus

OCT Jos

OCT Dreapta

OCT Schimbare stare 

OCT Procedura următoare

OCT Z+

OCT Localizare automată

Modul OCT Pornit/Oprit

OCT Stânga

OCT Salvează

OCT Scanare

OCT Z–

OCT Mod Live/Stop

OCT Optimizare imagine

Manete

Schimbare vizualizare

Toate frânele

Cadru OCT înainte

Cadru OCT înapoi
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Pregătirea înainte de operaţie

7 Pregătirea înainte de 
operaţie

7.1 Transport (F42)

AVERTISMENT

Există un pericol de vătămare reprezentat de:
• rabatarea necontrolată în exterior a paralelogramului
• îndoirea stativului
• picioarele cu încălţăminte uşoară ar putea fi prinse 

dedesubtul carcasei de la bază
	X Pentru transport, deplasaţi întotdeauna microscopul 

chirurgical PROVEO 8 în poziţia de transport. 
	X Nu deplasaţi niciodată suportul în timp ce unitatea este 

extinsă. 
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea. 
	X Întotdeauna împingeţi microscopul chirurgical 

PROVEO 8; nu-l trageţi niciodată.

PRECAUŢIE

Microscopul chirurgical se poate deplasa necontrolat  
de la sine!
	X  Închideţi întotdeauna frâna de picior, exceptând 

activitatea de transport.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVEO 8 datorită 
înclinării necontrolate!
	X Ţineţi maneta la eliberarea frânei.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVEO 8 în timpul 
transportului!
	X Nu continuaţi niciodată să mişcaţi stativul în stare întinsă.
	X Nu treceţi niciodată cu vehicule peste cabluri aflate pe 

podea.
	X Nu transportaţi şi nu depozitaţi sistemul în zone cu un 

unghi de elevaţie mai mare de 10°.

PRECAUŢIE

Deteriorarea carcasei suportului sau a panoului tactil al 
unităţii de comandă!
Dacă suportul optic este deplasat în poziţia de transport sau 
din poziţia de transport în poziţia de lucru:
	X Asiguraţi-vă că mânerul de transport este blocat.

	X Asiguraţi-vă că PROVEO 8 se află în poziţia de transport.

În cazul în care PROVEO 8 nu se află în poziţia de transport, 
consultaţi secţiunea 8.6.

	X Apăsați pedala frânei de picior din dreapta (1) pentru a debloca 
roțile.
	X Deplasați microscopul cu ajutorul mânerului.
	X Apăsați pedala frânei de picior din dreapta (2) pentru a debloca 

roțile.

1

2
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Pregătirea înainte de operaţie

7.2 Instalarea unui tub binocular

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical!
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte de 

operaţie. 
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X Înainte de a schimba accesoriile, blocaţi întotdeauna 

paralelogramul (consultaţi capitolul 7.7.2). 
	X Echilibraţi PROVEO 8 după reechipare. 
	X Nu decuplaţi frânele în stare neechilibrată. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a-l reechipa pe parcursul operaţiei.

	X Asiguraţi-vă că accesoriile optice sunt curate şi fără praf şi 
murdărie.
	X Slăbiţi şurubul de fixare (1).
	X Introduceţi accesoriul în inelul adaptorului pentru cameră.
	X Strângeţi ferm şurubul de strângere (1).

�

AVERTISMENT

Pericol de vătămare prin căderea de piese!
	X Înainte de operaţie, asiguraţi-vă că componentele optice 

şi accesoriile sunt suficient de bine fixate şi nu se pot 
deplasa.

7.2.1 Montarea ocularelor
	X Asiguraţi-vă că accesoriile optice sunt curate şi fără praf şi 

murdărie.
	X Înşurubaţi piuliţa moletată (1) a ocularelor pe tubul binocular 

până la opritor.

1
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7.3 Setarea tubului binocular
7.3.1 Setarea distanţei interpupilare
	X Reglaţi distanţa interpupilară la o valoare cuprinsă între 55 mm 

şi 75 mm, consultaţi pe scară (1).
	X Utilizând rotiţa de reglare (2), setaţi distanţa interpupilară ca să 

se poată vedea un câmp de imagine circular.

1

2

7.3.2 Reglarea înclinaţiei
	X Ţineţi tuburile binoculare cu ambele mâini.
	X Înclinaţi tubul binocular în sus sau în jos până când se ajunge la 

o poziţie confortabilă pentru vizionare.

7.4 Reglarea ocularului
7.4.1 Determinarea / ajustarea setărilor de dioptrii 

pentru utilizatori
Dioptriile individuale se pot regla progresiv la orice ocular de la +5 
până la –5. Dioptriile trebuie să fie setate exact şi separat pentru 
ambii ochi. Doar această metodă va asigura că imaginea va rămâne 
focalizată în întregul interval de zoom = parfocal. Dacă reglajul 
dioptriilor este corect pentru ambii ochi, microscopul chirurgical 
garantează o vizualizare în mare măsură fără oboseală.

Un microscop ajustat parfocal asigură că vizualizarea şi 
monitorizarea asistentului vor rămâne întotdeauna clare, 
indiferent de mărirea selectată.

	X Selectaţi mărirea minimă.
	X Aşezaţi un obiect de test plat cu contur pregnant la distanţa  

de lucru sub obiectiv.
	X Focalizaţi microscopul.
	X Reglaţi mărirea maximă.
	X Focalizaţi microscopul.
	X Selectaţi mărirea minimă.

	X Fără a privi în oculare, întoarceţi ambele obiective la +5 dioptrii.
	X Rotiţi succesiv şi lent cele două oculare pentru fiecare ochi în 

sensul –5, până când obiectul de test apare cu claritate.
	X Selectaţi cea mai mare mărire şi verificaţi claritatea.
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7.4.2 Reglarea distanţei interpupilare

	X Rotiţi apărătoarele pentru ochi în sus sau în jos, până când 
distanţa dorită este reglată.

7.4.3 Verificarea parfocalităţii
	X Aşezaţi un obiect de test plat cu contur pregnant la distanţa  

de lucru sub obiectiv.
	X Faceţi zoom la cea mai mare treaptă.
	X Concentraţi-vă asupra obiectului testat.
	X Parcurgeţi întregul interval de zoom şi ţineţi sub observaţie 

obiectul de test.

Imaginea trebuie să fie în permanenţă clară. În cazul 
negativ, verificaţi reglajul dioptriilor ocularelor.

7.5 Schimbaţi asistentul 0° într-o altă 
poziţie

Asistentul 0° poate fi poziţionat pe partea stângă şi pe partea 
dreaptă.
	X Deblocaţi butonul (1).

Partea superioară (2) este ridicată.

	X Schimbaţi poziţia asistentului la 0° (3).

	X Când se atinge poziţia dorită, împingeţi partea de sus în jos şi 
blocaţi din nou butonul (1).
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7.6 Schimbarea camerei
7.6.1 Adaptor video integrat (IVA)
	X Introduceţi camera (1) în adaptorul C-mount al suportului optic.

�

	X Strângeţi şurubul Allen (2).

�

	X Conectaţi cablul camerei preinstalate la camera (1).

7.6.2 Filtru laser pentru IVC
	X Deblocaţi butonul (1).

Partea superioară (2) este ridicată.

	X Îndepărtaţi filtrul laser fals (3).

�
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	X Introduceţi filtrul laser IVC (4) în slotul pentru filtru laser al 
suportului optic.

�

7.6.3 Slot pentru culori şi filtre speciale
Există o fantă în carcasa suportului optic în care pot fi introduse 
lamele filtrante.
	X Scoateţi capacul (1).

Există două sloturi pentru filtre.
• Slot filtru stânga: Filtru de temperatură a culorii pentru LED-ul 

principal
• Slot filtru dreapta: Filtre speciale sau diafragme

Planul filtrului este redat imagistic în mod clar în acelaşi plan cu 
obiectul.
Filtrul de protecţie UV GG420 este încorporat. În plus, sunt 
disponibile "Filtrul de protecţie UV GG475" şi "Filtrul de protecţie 
5×".
	X Scoateţi capacul filtrului.
	X Împingeţi lamela filtrului, înclinată uşor în sus, până se 

cuplează.

7.7 Echilibrarea şi blocarea 
paralelogramului

7.7.1 Echilibrarea paralelogramului

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical!
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X După reechipare, reechilibraţi întotdeauna microscopul 

pe paralelogram.

	X Eliberaţi paralelogramului (consultaţi capitolul 7.7.3).
	X Imobilizaţi microscopul de la mânere.
	X Rotiţi un mâner, pentru a elibera frânele (toate frânele).
	X Testaţi dacă microscopul se deplasează autonom în sus şi în jos.

Microscopul se deplasează în jos:
	X Rotiţi butonul de echilibrare (2) în sensul acelor de ceasornic.

Microscopul se deplasează în sus:
	X Rotiţi butonul rotativ de echilibrare (2) în sens invers acelor de 

ceasornic.

7.7.2 Blocarea paralelogramului

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical!
	X Blocaţi întotdeauna paralelogramul:

• când transportaţi microscopul
• când efectuaţi reechiparea
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PRECAUŢIE

Posibil risc de deteriorări la microscopul chirurgical din cauza 
înclinării necontrolate!
	X Înainte de a declanşa funcţia  

"All Brakes", imobilizaţi mânerele.

	X Trageţi piedica de blocare (1) şi aduceţi-o în poziţie orizontală.

	X Prindeţi şi rotiţi unul, respectiv ambele mânere, pentru a elibera 
frânele (All Brakes).
	X Mişcaţi paralelogramul în sus şi în jos, până când piedica de 

transport se cuplează.
Paralelogramul este blocat acum.

7.7.3 Deblocarea paralelogramului

PRECAUŢIE

Posibil risc de deteriorări la microscopul chirurgical din cauza 
înclinării necontrolate!
	X Înainte de a declanşa funcţia "All Brakes", imobilizaţi 

mânerele.

	X Prindeţi şi rotiţi o manetă, pentru a elibera frânele.
	X Concomitent, trageţi piedica de blocare (1) şi aduceţi-o în 

poziţie verticală.

Paralelogramul este deblocat acum.

Dacă este cazul, reechilibraţi paralelogramul.

7.7.4 Decuplarea frânelor

AVERTISMENT

Pericol de vătămare prin rabatarea în jos a microscopului 
chirurgical!
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte de 

operaţie. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a modifica reglaje pe parcursul operaţiei.
	X Reechipaţi microscopul întotdeauna înainte de operaţie.
	X  Înainte de reechipare, blocaţi întotdeauna 

paralelogramul.
	X Nu acţionaţi mânerele sau declanşarea de la distanţă  

a frânelor în stare neechilibrată.

Înainte

Înapoi
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Dacă nu sunt configurate individual pentru utilizatorul actual, 
frânele se eliberează după cum urmează prin rotirea mânerelor:
	X Rotiţi şi menţineţi spre partea posterioară: Frânele se eliberează 

parţial
	X Rotiţi şi menţineţi spre partea frontală: Toate frânele sunt 

eliberate

În meniul "User Settings", mânerele pot fi alocate individual 
pentru fiecare utilizator cu până la 4 funcţii. Funcţia  
"All Brakes" trebuie selectată cel puţin o dată.

7.8 Poziţionarea pe masa de operaţie
7.8.1 Stativ de sol F42

AVERTISMENT

Pericol de rănire din cauza mişcării descendente a 
microscopului chirurgical!
	X Executaţi toate lucrările şi reglajele la stativ înainte  

de operaţie. 
	X Nu executaţi niciodată echilibrarea sau reechiparea 

deasupra câmpului de operaţie.
	X Înainte de a schimba accesoriile, blocaţi întotdeauna 

paralelogramul (consultaţi capitolul 7.7.2). 
	X Echilibraţi PROVEO 8 după reechipare. 
	X Nu decuplaţi frânele în stare neechilibrată. 
	X Pivotaţi microscopul afară din câmpul de operaţie, 

pentru a-l reechipa pe parcursul operaţiei.

PRECAUŢIE

Pericole de deteriorare!
	X Înainte de a ridica suportul optic, asiguraţi-vă că zona de 

deasupra paralelogramului este liberă pentru a evita 
coliziunile cu lămpi OR, plafon etc.

	X Folosind mânerul, împingeţi cu atenţie microscopul chirurgical 
pe masa de operaţie şi poziţionaţi-l după cum doriţi.

• Toate poziţiile sunt posibile precum poziţia în oglindă.
• Instrumentul trebuie poziţionat astfel încât intervalul de 

mişcare să fie suficient de mare pentru sarcinile 
preconizate.

	X Apăsați pedala frânei de picior din dreapta (2) pentru a debloca 
roțile.

1

2

	X Poziţionaţi comutatorul pedală sub masa de operaţii.
	X Conectaţi cablul de alimentare la priza de alimentare.
	X Conectaţi legătura echipotenţială la suport.
	X Porniţi sistemul.
	X Eliberaţi frânele (consultaţi capitolul 7.7.4) şi aduceţi sistemul 

într-o poziţie posibilă (consultaţi imaginea de mai jos). 
Extensia maximă a braţului oscilant este la un unghi de 135°.

max. 135° 
unghi
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7.8.2 Suport telescop CT42 

Suport telescop CT42

AS N

A

S

1

Controler rack 1 CT42
A Asistent
AS Asistent medic chirurg
S Chirurg
N Asistentă medicală

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza deplasării în jos a suportului 
telescopului CT42!
	X Nu utilizaţi mişcarea sus/jos când microscopul se află 

deasupra pacientului.

Ridicarea şi coborârea suportului telescopic CT42

Suportul telescopic CT42 poate fi ridicat şi coborât electric. Aceste 
funcţii pot fi controlate prin intermediul tastelor de la sistemul de 
comandă de la distanţă.

Deplasaţi braţul telescopului la înălţimea dorită:
• Tasta "Sus" (1): Ridicaţi braţul telescopic.
• Tasta "Jos" (2): Coborâţi braţul telescopic. 

��

În regimul permanent, funcţionarea telescopului este 
permisă max. 1 minut în interval de 10 minute. După 
2 minute de funcţionare neîntreruptă, comutatorul de 
temperatură încorporat dezactivează motorul suportului 
telescopului Leica CT42.

Pentru a testa funcţia de oprire de urgenţă, deplasaţi în jos 
şi apăsaţi în acelaşi timp comutatorul în jos şi în sus pentru a 
opri mişcarea.

Poziţia de parcare pentru suportul telescopic CT42

PRECAUŢIE

Pericol de coliziune! 
Microscopul chirurgical se poate lovi de piesele din jur, de 
plafon sau de lămpi.
	X Controlaţi zona periculoasă înainte de mişcarea braţului 

pivotant.
	X Mişcaţi stativul de plafon cu precauţie în sus, procedaţi 

cu atenţie la plafon şi lămpi.

	X Distanţaţi microscopul prin pivotare.
	X Înlăturaţi componentele sterile.
	X Blocaţi braţul pivotant.
	X Deconectaţi întrerupătorul principal de la braţul pivotant.
	X Acţionaţi tasta "Sus" de la sistemul de comandă de la distanţă şi 

deplasaţi stativul în sus.
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7.9 Ataşarea comenzilor şi a perdelei 
sterile

AVERTISMENT

Pericol de infecţie!
	X Utilizaţi întotdeauna PROVEO 8 chirurgical cu controale 

şi butoane sterile.

7.9.1 Capace pentru butoane rotative

Folosiţi capacele şi atunci când utilizaţi perdele sterile de 
unică folosinţă. Elementele de operare vor fi mai aderente.

	X Montaţi capacele sterilizabile cu abur pe mărire, distanţa de 
lucru şi butoanele de comandă manuală de iluminare Red 
Reflex.

	X Ataşaţi capacele sterilizabile cu aburi şi la accesorii (dacă există).

7.9.2 Perdea sterilă pentru suportul optic

• Utilizaţi numai perdelele sterile testate specificate în 
secţiunea Accesorii.

• Trageţi numai cât este indicat (consultaţi imaginea de 
mai jos). 

PRECAUŢIE

Pericol de infecţie!
	X Lăsaţi un spaţiu liber suficient în jurul stativului, astfel 

încât să se evite atingerea între perdeaua sterilă şi 
componentele nesterilizate.

	X Activaţi funcţia "All Brakes" de pe manetă şi extindeţi 
paralelogramul.

Extensia maximă a braţului oscilant este la un unghi de 
135°. 

	X Puneţi-vă mănuşi sterile.
	X  Montaţi toate elementele de operare sterile.
	X Despachetaţi cu atenţie perdeaua sterilă şi acoperiţi microscopul 

chirurgical PROVEO 8 până la paralelogram.
	X Fixaţi prin strângere apărătoarea din sticlă (opţional) pe obiectiv.
	X Nu ataşaţi perdeaua sterilă prea strâns cu panglicile furnizate. 

Instrumentul trebuie să permită operarea uşoară.
	X Verificaţi capacitatea de mişcare uşoară.

• Urmaţi instrucţiunile producătorului învelitorii sterile, 
conţinute în pachetul de livrare.

• Utilizaţi întotdeauna perdeaua cu un geam de protecţie.
• Nu trageţi mai mult decât în poziţia (1).

Stativ de sol F42

�
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Suport telescop CT42

�

PRECAUŢIE

Pericol de supra-încălzire a sistemului!
Acoperirea orificiului de admisie a aerului (1) poate duce la o 
închidere controlată a sistemului datorită supra-încălzirii.
	X Asiguraţi-vă că există întotdeauna un spaţiu între 

orificiul de admisie a aerului (1) şi perdeaua sterilă.

7.10 Controlul funcţional
Consultaţi lista de verificare înainte de operare (consultaţi 
capitolul 17.1).



PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / Versiunea 03 39

Operarea

8 Operarea
8.1 Conectarea microscopului

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
	X Puneţi în funcţiune sistemul numai dacă starea sa este 

conformă prescripţiilor (toate apărătoarele montate, 
uşile închise).

AVERTISMENT

Motoarele revin în poziţiile de parcare!
	X Înainte de a porni microscopul, asiguraţi-vă că traseele 

de deplasare ale unităţii XY şi focalizarea sunt libere de 
obstacole.

Când este disponibil modulul Enfocus încorporat, vă rugăm 
să aşteptaţi 1-2 minute pentru ca microscopul să pornească 
complet şi să nu atingeţi microscopul înainte ca acesta să fie 
gata.

Pentru a evita defecţiunile, vă rugăm să vă asiguraţi 
întotdeauna că microscopul este pornit şi oprit corect, mai 
ales dacă este conectat OCT.

8.1.1 Stativ de sol F42

AVERTISMENT

Pericol de moarte prin electrocutare!
	X Racordaţi microscopul chirurgical PROVEO 8 numai la  

o priză legată la pământ (F42).

	X Conectaţi microscopul folosind întrerupătorul de reţea (1) de  
pe suport.
Sistemul începe o procedură de iniţializare.

1
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8.1.2 Suport telescop CT42

Instalarea fixă a unităţii de control PROVEO 8 trebuie 
efectuată de un electrician autorizat.

	X Conectaţi microscopul folosind întrerupătorul de reţea (1) de pe 
controlerul rack-ului (2).

Sistemul începe o procedură de iniţializare.

�

�

Verificaţi funcţiile de bază ale sistemului:
• Verificaţi iluminarea principală şi Red Reflex.
• Verificaţi funcţiile comutatorului pedală.
• Verificaţi manetele rotative.
• Verificaţi dacă frânele funcţionează fiabil.

Ecranul principal este afişat pe unitatea de control.

8.2 Panou chirurgi
Pe panelul chirurgului, se afişează următorul ecran:

Retina
Protect

Pictogramele au următoarea semnificaţie (numai cu titlu 
informativ):

1 Starea unităţii XY
2 Starea OCT
3 Starea invertorului
4 Mod IOL/Protecţie retină
5 Starea înregistratorului
6 Starea modului VR
7 Valoarea sursei principale de iluminare
8 Valoarea sursei de iluminare Red Reflex
9 Valoare mărire

Taste cu funcţie tactilă:
10  Reglarea înclinaţiei unghiului
11 Buton Reset pentru focalizare (linia arată poziţia focalizării)
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8.3 Poziţionarea suportului optic 
8.3.1 Poziţionare iniţială

	X Prindeţi suportul optic de ambele mânere (1).
	X Rotiţi un mâner, pentru a elibera frânele (toate frânele).
	X Poziţionaţi suportul optic şi eliberaţi maneta.

Consultaţi şi capitolul 7.7.4.

PRECAUŢIE

Deteriorarea microscopului chirurgical PROVEO 8 din cauza 
deplasării necontrolate!
	X Ţineţi maneta la eliberarea frânei.

8.3.2 Poziţionarea fină
	X Poziţionaţi suportul optic cu unitatea XY folosind joystick-ul (1) 

de pe comutatorul pedală.

Prin apăsarea tastei "Reset" (2) sau a tastelor "Reset" de pe 
unitatea de comandă executaţi deplasarea înapoi în poziţie 
centrală.

În meniul "Speed" puteţi modifica viteza cu care să fie 
acţionate motoarele XY.
Această valoare poate fi salvată individual pentru fiecare 
utilizator.

8.3.3 Reglarea înclinaţiei
	X Apăsând butonul de înclinare + sau butonul - de pe panoul 

chirurgului pentru ajustarea înclinării în direcţia dorită şi 
menţineţi-l acolo (consultaţi capitolul 8.2).

Microscopul se înclină în direcţia dorită.
Microscopul poate fi înclinat cu 15° spre partea frontală şi 105° spre 
partea posterioară.
De la o tastă "Reset" de pe unitatea de comandă, microscopul se 
deplasează înapoi în poziţia de bază (0°).
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8.4 Reglarea suportului optic
8.4.1 Reglarea luminozităţii

AVERTISMENT

Lumina prea intensă poate afecta retina!
	X Respectaţi indicaţiile de avertizare din capitolul 

"Indicaţii de securitate".

Puteţi mări sau micşora intensitatea luminii pentru sursa de 
iluminare principală şi Red Reflex utilizând monitorul cu ecran 
tactil, un comutator pedală sau maneta.

Pe monitorul cu ecran tactil din ecranul meniului "Main"

	X Apăsaţi butonul  sau  de pe bară pentru a regla 
luminozitatea pentru sursa de iluminare principală şi Red 
Reflex.  

– sau –
	X Apăsaţi direct bara de ajustare a luminozităţii.

Luminozitatea sursei de iluminare active se schimbă.

• Printr-un clic pe butonul  sau  se modifică 
valoarea luminozităţii în paşi de câte 1. Dacă menţineţi 
degetul dumneavoastră pe tastă, valoarea se va 
modifica în paşi de câte 5.

• Setarea de pornire poate fi salvată individual pentru 
fiecare utilizator (consultaţi capitolul 9.3.2).

Pe comutatorul pedală/manetă

În funcţie de atribuire (consultaţi capitolele 9.3.4 şi 9.3.5), puteţi, de 
asemenea, să măriţi şi să micşoraţi luminozitatea iluminării 
utilizând butoanele corespunzătoare alocate de pe comutatorul 
pedală/manetă.

8.4.2 Reglarea diametrului sursei de iluminare 
Red Reflex

Puteţi regla diametrul iluminării Red Reflex folosind butonul rotativ 
(1) sau comutatorul pedală/maneta.
	X Rotiţi butonul rotativ (1) şi setaţi diametrul lămpii Red Reflex, 

după cum este necesar.

�

8.4.3 Durata de expunere la lumină
Pentru informaţii suplimentare (consultaţi Afecţiuni de natură 
asupra retinei în oftalmochirurgie, pagina 5).

8.4.4 Protecţie retină
Utilizatorul poate activa funcţia de protecţie a retinei în timpul 
operaţiei prin intermediul comutatorului pedală sau a panoului 
tactil al unităţii de control. Când funcţia de protecţie a retinei este 
activată, intensitatea luminii principale este redusă la 10%, iar 
intensitatea Red Reflex este redusă la 20%. Utilizatorul poate regla 
în continuare intensitatea luminii sub prag. Când utilizatorul 
dezactivează funcţia de protecţie a retinei, intensitatea luminii va 
reveni la intensitatea anterioară.
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8.4.5 Reglarea măririi (zoom)
Puteţi regla gradul de mărire folosind un comutator pedală/manetă 
sau o bară de reglare a "Măririi" din ecranul meniului "Main" al 
unităţii de comandă.

Pe monitorul cu ecran tactil din ecranul meniului "Main"

	X Apăsaţi butonul  sau  de pe bară pentru a regla gradul de 
mărire.

– sau –
	X Apăsaţi direct bara de ajustare a măririi (zoom).

Dimensiunea se modifică.

• Printr-un clic pe butonul  sau  se modifică 
valoarea dimensiunii în paşi de câte 1. Dacă menţineţi 
degetul dumneavoastră pe tastă, valoarea se va 
modifica în paşi de câte 5.

• Puteţi regla viteza motorului de mărire din meniul 
"Speed".

• Aceste valori pot fi salvate individual pentru fiecare 
utilizator (consultaţi capitolul 9.3.3).

Reglarea manuală a grosismentului (zoom)

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării motorului de 
mărire!
În cazul ieşirii din funcţiune a motorului de zoom, funcţia 
Zoom poate fi reglată manual cu butonul rotativ (1).

PRECAUŢIE

Deteriorarea motorului de mărire!
	X Dacă motorul de zoom este defect, reglaţi manual 

mărirea (amplificarea).

�

	X Apăsaţi butonul rotativ (1).
	X Reglaţi mărirea dorită prin rotire. 

8.4.6 Reglarea focalizării

• Dacă motorul de focalizare se defectează, reglaţi manual 
focalizarea prin eliberarea frânelor.

• Apucaţi suportul optic (consultaţi capitolul 8.3.1).

Puteţi focaliza microscopul cu tastele de focalizare de la 
comutatorul pedală.

• În meniul "Speed" puteţi modifica viteza la care motorul 
de zoom este acţionat (consultaţi capitolul 9.3.3).

• Puteţi readuce motorul de focalizare în poziţia de mijloc 
apăsând tasta "Reset Focus" de pe panoul tactil sau de 
pe panoul chirurgului.
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8.5 Sistem de iluminat cu fantă 
integrată

Puteţi extinde şi retrage lampa cu fantă folosind comutatorul 
pedală sau butonul de pe manetă.
Lăţimea de iluminare a fantei poate fi schimbată continuu de la 
2 mm la 6 mm şi se poate deplasa de la stânga la dreapta prin 
intermediul pedalei.

�

AVERTISMENT

Pericol pentru pacient din cauza defectării lămpii cu fantă 
integrate!
Dacă motorul integrat al lămpii cu fantă se defectează, 
lampa cu fantă poate fi activată/dezactivată manual cu 
ajutorul butonului rotativ (2).

8.6 Poziţia de transport (F42)

PRECAUŢIE

Deteriorarea carcasei suportului sau a panoului tactil al 
unităţii de comandă!
Dacă suportul optic este deplasat în poziţia de transport sau 
din poziţia de transport în poziţia de lucru:
	X Asiguraţi-vă că mânerul de transport este blocat.

	X Blocarea paralelogramului (consultaţi capitolul 7.7.2).
	X Deconectaţi toate dispozitivele de stocare de la sistemul de 

documentare/înregistrare.
	X Apăsaţi butonul "All Brakes" sau comutatorul asistentei şi 

deplasaţi PROVEO 8 în poziţia de transport.

INDICAŢIE
	X Asiguraţi-vă că monitorul video nu se ciocneşte cu 

paralelogramul stativului.
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8.7 Scoaterea din funcţiune a 
microscopului chirurgical

INDICAŢIE

Când este disponibil modulul Enfocus încorporat, aşteptaţi 
1–2 minute pentru ca sistemul să se oprească complet şi nu 
deconectaţi cablul de alimentare înainte ca sistemul să fie complet 
oprit.

	X Aduceţi microscopul chirurgical în poziţia de transport (F42).
	X Dacă este prezent, opriţi sistemul de înregistrare TrueVision 

conform instrucţiunilor producătorului.
	X Opriţi sistemul oprind microscopul chirurgical la comutatorul de 

alimentare (consultaţi secţiunea 8.1).
	X Scoateţi cablul de reţea şi fixaţi-l (F42).
	X Depozitaţi comutatorul pedală pe suport (F42) sau sub rack 

(CT42).

9 Unitatea de comandă cu 
funcţie de panou tactil

PRECAUŢIE

Curăţarea panoului tactil!
	X Operaţi cu panoul senzitiv folosind numai degetele. 

Nu utilizaţi niciodată obiecte dure, ascuţite sau 
contondente din lemn, metal sau plastic.
	X Nu curăţaţi în niciun caz panoul senzitiv cu mijloace care 

conţin substanţe abrazive. Suprafaţa se poate zgâria şi 
poate deveni mată.

9.1 Structura meniului
1

2

3

4

1 Linie de acces rapid la ecranele "Main", "Speed", "Menu", "DIC" şi 
"Recording"

2 Bara de stare
3 Interval de afişare
4 Bara dinamică cu butoane

În regim operaţional, bara de stare arată în orice moment 
utilizatorul actual, precum şi informaţii despre locul în care 
vă aflaţi în meniu.
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1 2 3 4 5 6 7

Linia de acces rapid este afişată în partea de sus a fiecărui ecran 
pentru a permite accesul la următoarele meniuri în orice moment.
1 Meniu principal
2 Meniul Speed (consultaţi capitolul 9.3.3)
3 Meniu (consultaţi capitolul 9.3
4 Meniu DIC
5 Mesaje de avertizare
6 Schimbaţi modul de afişare a monitorului (activat când OCT este 

activat în lista de accesorii)
7 Afişare înregistrare în curs (verde intermitent), fără înregistrare 

(fără culoare)

9.2 Selectarea utilizatorului
În ecranele meniului "Main" şi "Speed", cele trei butoane "Presets", 
"User List" şi "Show Settings" apar în bara de butoane dinamice în 
orice moment.

9.2.1 Presetări
Puteţi găsi o listă a utilizatorilor impliciţi presetaţi de Leica pentru 
cele mai uzuale tipuri de operaţiuni din "Presets".

	X Faceţi clic pe unul dintre utilizatorii impliciţi, apoi faceţi clic pe 
"Select".
Microscopul chirurgical PROVEO 8 este gata de utilizare.

• Puteţi adapta şi salva setările acestor utilizatori impliciţi 
aşa cum este necesar (consultaţi capitolul 9.3.13).

• Cu tasta "Show Settings" obţineţi în orice moment o 
perspectivă generală asupra setărilor pentru utilizatorul 
actual.
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9.2.2 Lista utilizatorilor
"User List" deschide o listă de utilizatori în două pagini, din care 
puteţi selecta de la unul până la treizeci de utilizatori care pot fi 
salvaţi.

Faceţi clic pe butonul "1-15" sau "16-30" pentru a schimba între 
ecrane.
	X Selectaţi un utilizator.

Se afişează butonul "Select".
	X Faceţi clic pe "Select".

Setările utilizatorului sunt încărcate.

• Dacă lista de utilizatori este deschisă, ea poate fi 
prelucrată în orice moment.

• Înainte de fiecare operaţie, asiguraţi-vă că aţi selectat 
utilizatorul dorit şi că vă familiarizaţi cu atribuirea 
manetelor şi a pedalei opţionale (dacă este utilizată).

Setările utilizatorului pot fi protejate printr-o parolă. Pentru a 
modifica setările utilizatorului, vă rugăm să consultaţi capitolul 9.3.

9.2.3 Afişează setările
	X Apăsaţi butonul "Show Settings" din bara dinamică cu butoane 

pentru a vedea o imagine de ansamblu a setărilor de utilizator 
ale utilizatorului curent.

9.3 Meniu - Setări utilizator
În acest meniu puteţi configura setările utilizatorului.

	X Faceţi clic pe butonul "Menu" şi selectaţi "USER SETTINGS".

Se afişează următorul ecran:
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"Load" Preia setările unui utilizator existent din lista 
de utilizatori, pentru a le modifica.

"Create New User" Deschide un nou utilizator la care setările nu au 
fost încă stabilite.

"New (Preset)" Deschide ecranul "Preset" pentru a selecta un 
utilizator pentru a crea un nou utilizator cu 
setările presetării dorite şi pentru a încărca sau 
modifica setările utilizatorului.

"Edit User List" Permite redenumirea, mutarea sau ştergerea 
utilizatorilor.

• De asemenea, puteţi adăuga un utilizator din meniul 
operaţional. 

• Dacă doriţi să păstraţi setările actuale, le puteţi salva fie 
printr-un clic pe butonul "Save" (aceasta apare imediat 
ce setările de bază ale utilizatorului actual au fost 
modificate) fie pentru utilizatorul actual ("Save"), fie 
sub un alt nume de utilizator ("Save as New").

Editarea listei de utilizatori

În funcţie de situaţie, vă stau la dispoziţie diverse funcţii în lista de 
utilizatori.

	X Selectaţi utilizatorul.
Funcţiile disponibile sunt afişate în bara de butoane dinamice:

"Cancel" Anulează acţiunea. 
"Move" Deplasează utilizatorul selectat pe un alt loc 

disponibil care se poate selecta.
"Delete" Şterge utilizatorul selectat. 
"Rename" Redenumeşte un utilizator existent. Setările 

utilizatorului rămân neschimbate.
"Change password" Schimbă parola.

PRECAUŢIE

Pericol pentru pacient din cauza modificărilor în setările 
utilizatorului!
	X Nu configuraţi setările utilizatorului şi să nu editaţi lista 

de utilizatori în timpul operaţiei.

9.3.1 Protecţie setări utilizator
Pentru a evita modificările neautorizate sau accidentale ale setărilor 
utilizatorului, fiecare setare de utilizator poate fi protejată printr-o 
parolă/PIN. Acest lucru păstrează parametrii de lucru identici de fie-
care dată când încărcaţi o setare de utilizator protejată. Modificările 
se pot face în timpul aplicaţiei, dar nu vor fi stocate decât dacă sunt 
salvate sub forma "Saved as current "sau "Saved as new" prin intro-
ducerea parolei/codului corect. 
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Salvarea şi protejarea setărilor utilizatorului se face în două moduri:
Ca setare curentă a utilizatorului
Veţi primi o solicitare de parolă/PIN.
	X Dacă a fost definită o parolă/cod PIN, salvaţi modificările din 

setările utilizatorului prin introducerea parolei/codului corect.
Dacă este incorectă, sistemul se va întoarce la "Start values main".
	X Alegeţi "Save as current" şi introduceţi din nou parola/codul PIN.

Dacă nu a fost stabilită nicio parolă/cod PIN, puteţi stabili o parolă/
cod PIN (4-10 caractere). 
	X Apăsaţi "OK" pentru a reintroduce şi a confirma. 

Dacă parola/PIN-ul reintrodus nu se potriveşte cu procesul de 
introducere/reintroducere, acesta trebuie repetat.
Dacă nu trebuie să fie definită nici o parolă/cod PIN, puteţi să 
renunţaţi la procedură apăsând "Skip" sau înainte de a reintroduce 
apăsând "Cancel".

Ca setare nouă a utilizatorului
Veţi primi un mesaj pe ecran şi o solicitare de parolă/PIN după 
introducerea numelui setării utilizatorului. Dacă setările ar trebui 
protejate:
	X Introduceţi o parolă/PIN (4-10 caractere) şi apăsaţi "OK" pentru 

a reintroduce şi a confirma. Caracterele parolei pot fi litere, cifre 
sau caractere speciale.

Dacă nu trebuie să fie definită nicio parolă/cod PIN, puteţi să 
renunţaţi la procedură apăsând "Skip" sau înainte de a reintroduce 
apăsând "Cancel".
Dacă parola/PIN-ul reintrodus nu se potriveşte cu procesul de 
introducere/reintroducere, acesta trebuie repetat.

De asemenea, utilizatorul poate reseta parola apăsând butonul 
"Change Password" şi introducând o nouă parolă.
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Protecţia unei setări de utilizator printr-o parolă/PIN este indicată 
de "(locked)" imediat după numele setării utilizatorului din pagina 
principală GUI sau printr-o pictogramă de blocare în faţa numelui de 
setare a utilizatorului în pagina "Select User".

9.3.2 Reglarea valorilor de pornire pentru "Main"
Pentru utilizatorul selectat puteţi seta valorile de pornire pentru 
lumina principală, lumina Red Reflex şi mărirea pe acest ecran.

	X Printr-un clic pe tasta  sau  valorile se vor modifica în 
paşi de câte unu. Dacă menţineţi degetul dumneavoastră pe 
tastă, valoarea se va modifica în paşi de câte cinci.
	X Puteţi seta valoarea dorită şi printr-un clic direct în bara grafică.

9.3.3 Setarea valorilor de pornire "Speed"
Pentru utilizatorul selectat puteţi seta valorile de pornire pentru 
viteza de deplasare a măririi, focalizării, a motoarelor XY şi a lămpii 
cu fantă de pe acest ecran.

	X Printr-un clic pe tasta  sau  valorile se vor modifica în 
paşi de câte unu. Dacă menţineţi degetul dumneavoastră pe 
tastă, valoarea se va modifica în paşi de câte cinci.
	X Puteţi seta valoarea dorită şi printr-un clic direct în bara grafică.
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Fast Slitlamp Când este activată, lampa cu fanta se 
deplasează cu viteză de deplasare rapidă.

Focus Linked to Zoom Când este activată, viteza de focalizare 
depinde de mărire: 
• grad redus de mărire - viteză de 

focalizare rapidă 
• grad ridicat de mărire - viteză lentă  

de focalizare
XY Linked to Zoom Când este activată, viteza XY depinde  

de mărire: 
• grad redus de mărire - viteză rapidă XY 
• grad ridicat de mărire - viteză lentă XY

9.3.4 Alocarea comutatorului pedală 
(Comutator pedală 1 şi Comutator pedală 2)

Aici utilizatorul poate configura setări individuale pentru 
comutatorul pedală.

Receptorul wireless încorporat cu comutator de picior este 
Footswitch 1, comutatorul de picior opţional introdus este 
Footswitch 2.

	X Mai întâi, selectaţi un comutator pedală cu 14 sau 12 funcţii.
	X Faceţi clic pe săgeata stânga sau dreapta   pentru a 

selecta Normal Mode, VR Mode, IOL Mode, OCT Mode sau OCT 
VR Mode.
	X Faceţi clic pe butonul "Cataract", "Retina", "IOL" sau "OCT".

Setările implicite sunt atribuite comutatorului pedală.
	X Apoi puteţi modifica aceste setări după cum doriţi. 

Cu tasta "Clear All" este ştearsă alocarea pentru toate tastele.

Configurarea tastelor individuale
	X În câmpul de selecţie din stânga selectaţi grupa de funcţii care 

conţine funcţiile dorite.
	X Printr-un clic pe vârfurile săgeţilor derulaţi în listă înainte sau 

înapoi.
	X Selectaţi funcţia dorită.
	X Faceţi clic pe câmpul inscripţionat al tastei dorite, pentru a o 

aloca cu funcţia selectată. 

Planul general al grupelor de funcţii

Configurarea posibilă este împărţită în următoarele grupuri de 
funcţii:

XY
• X+
• X–
• Y+
• Y–
• XY Inversare

Acţionare
• Mărire +
• Mărire –
• Focus +
• Focus –
• Focalizare obiectiv VR +
• Focalizare obiectiv VR –
• Înclinare +
• Înclinare –
• Lățime de fantă +
• Lățime de fantă –
• Fantă stânga
• Fantă dreapta
• Invertoare principale intrare/ieşire
• Toate invertoarele intrare/ieşire
• Focalizare sincronizată VR+
• Focalizare sincronizată VR–

Lumină
• Lumina principală pornit/oprit
• Reflex roşu pornit/oprit
• Toate luminile pornit/oprit
• Lumină principală +
• Lumină principală–
• Reflex roşu+
• Reflex roşu–
• Diametru reflex roşu +
• Diametru reflex roşu –
• Fantă intrare/ieşire
• Protecție retină pornit/oprit
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Resetare
• Resetare mărire
• Resetare focalizare
• Resetare înclinare
• Resetare XY
• Resetare toate

DI C800
• DIC: Imagine pornit/oprit
• DIC: Luminozitate +
• DIC: Luminozitate –

IOL
• IOL Înapoi
• IOL Următor
• IOL Şabloane pornit/oprit
• IOL Topografie pornit/oprit
• IOL Rotiți în sens antiorar (stânga)
• IOL Rotiți în sens orar (dreapta)
• IOL Comutare ecran complet
• IOL Schimbare transparență

Extra
• Docu: Pornire/oprire înregistrare
• Docu: Pornire/oprire redare
• Docu: Captură fixă
• Comutarea modului combinat
• Modul IOL pornit/oprit
• Modul VR pornit/oprit
• Modul OCT pornit/oprit
• Keratoscop pornit/oprit
• Fixarea luminii pornit/oprit
• Focalizare rapidă
• Înclinare rapidă
• Focalizare rapidă şi înclinare rapidă
• Comutare HDMI (asistent)
• Comutare HDMI (ieşire)
• Comutare ieşire XGA
• Schimbare vizualizare
• ADF 1 Comutare
• ADF 1 Impuls
• ADF 2 Comutare
• ADF 2 Impuls

OCT
• OCT Sus
• OCT Jos
• OCT Stânga
• OCT Dreapta
• OCT Schimbare stare joystick
• OCT Optimizare imagine
• OCT Localizare automată

• OCT Optimizare automată
• OCT Luminozitate automată
• OCT Focus+
• OCT Focus-
• OCT Z+
• OCT Z-
• OCT Următorul flux de lucru
• OCT Mod Live/Stop
• OCT Scanare continuă
• OCT Scanare
• OCT Salvare
• OCT Reticul pornit/oprit
• OCT Resetare DSC
• OCT Cadru înapoi
• OCT Cadru înainte
• OCT Primul cadru
• OCT Ultimul cadru
• OCT Următoarea procedură
• OCT Scanare anterioară
• OCT Comutare blocare imagine
• OCT Comutare contrast imagine

	X Puteţi schimba starea unei funcţii folosind funcţia "Toggle"  
(de exemplu, pornit/oprit sau următorul). Cu funcţia "Pulse" se 
modifică o stare în mod constant (de exemplu, creşterea 
luminozităţii).
	X Pentru a şterge o sarcină/atribuire pe care nu o doriţi, selectaţi 

elementul "No Function" - care poate fi găsit în toate grupurile 
de funcţii - şi alocaţi-l tastei respective.
	X Dacă creaţi numai o configuraţie a comutatorului pedală per 

utilizator, vă recomandăm să o dublaţi la a doua intrare a 
comutatorului pedală apăsând butonul "Duplicate".  
Acest lucru asigură funcţionarea comutatorului pedală în modul 
dorit de dumneavoastră, indiferent de intrarea la care este 
conectat.
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9.3.5 Alocarea mânerului
Puteţi aloca liber mânerul cu până la trei funcţii. O a patra funcţie 
trebuie să fie întotdeauna "All Brakes".
Poziţia acestei funcţii poate fi aleasă liber.

	X Selectaţi mânerul în câmpul de selecţie din dreapta. 
	X  Printr-un clic pe vârfurile săgeţilor derulaţi în listă înainte sau 

înapoi.
	X  Cu câmpul de selecţie din stânga selectaţi grupa de funcţii care 

conţine funcţia dorită. 
 Printr-un clic pe vârfurile săgeţilor derulaţi în listă înainte sau 
înapoi.
	X Selectaţi funcţia dorită.

 Faceţi clic pe câmpul inscripţionat al tastei dorite, pentru a o aloca 
cu funcţia selectată.

Planul general al grupelor de funcţii

Configurarea posibilă este împărţită în următoarele grupuri de funcţii:

XY
• XY Inversare

Acţionare
• Mărire +
• Mărire –
• Focus +
• Focus –
• Focalizare obiectiv VR +
• Focalizare obiectiv VR –
• Înclinare +
• Înclinare –
• Lățime de fantă +
• Lățime de fantă –
• Fantă stânga
• Fantă dreapta
• Invertoare principale intrare/ieşire
• Toate invertoarele intrare/ieşire

Lumină
• Lumina principală pornit/oprit
• Reflex roşu pornit/oprit
• Toate luminile pornit/oprit
• Lumină principală +
• Lumină principală–
• Reflex roşu+
• Reflex roşu–
• Diametru reflex roşu +
• Diametru reflex roşu –
• Fantă intrare/ieşire
• Protecție retină pornit/oprit

Resetare
• Resetare mărire
• Resetare focalizare
• Resetare înclinare
• Resetare XY
• Resetare toate

DI C800
• DIC: Imagine pornit/oprit
• DIC: Luminozitate +
• DIC: Luminozitate –

IOL
• IOL Înapoi
• IOL Următor
• IOL Şabloane pornit/oprit
• IOL Topografie pornit/oprit
• IOL Rotiți în sens antiorar (stânga)
• IOL Rotiți în sens orar (dreapta)
• IOL Comutare ecran complet
• IOL Schimbare transparență

Extra
• Docu: Pornire/oprire înregistrare
• Docu: Pornire/oprire redare
• Docu: Captură fixă
• Comutarea modului combinat
• Modul IOL pornit/oprit
• Modul VR pornit/oprit
• Modul OCT pornit/oprit
• Keratoscop pornit/oprit
• Fixarea luminii pornit/oprit
• Focalizare rapidă
• Înclinare rapidă
• Focalizare rapidă şi înclinare rapidă
• Comutare ieşire XGA
• Comutare HDMI (asistent)
• Comutare HDMI (ieşire)
• Frâne selectate
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• Toate frânele
• Schimbare vizualizare
• ADF 1 Comutare
• ADF 1 Impuls
• ADF 2 Comutare
• ADF 2 Impuls

OCT
• OCT Sus
• OCT Jos 
• OCT Stânga 
• OCT Dreapta 
• OCT Schimbare stare joystick
• OCT Optimizare imagine 
• OCT Localizare automată
• OCT Optimizare automată
• OCT Luminozitate automată
• OCT Focus +
• OCT Focus –
• OCT Z+
• OCT Z-
• OCT Următorul flux de lucru
• OCT Mod Live/Stop
• OCT Scanare continuă
• OCT Scanare
• OCT Salvare
• OCT Reticul pornit/oprit
• OCT Resetare DSC
• OCT Cadru înapoi
• OCT Cadru înainte
• OCT Primul cadru
• OCT Ultimul cadru
• OCT Următoarea procedură
• OCT Scanare anterioară
• OCT Comutare blocare imagine
• OCT Comutare contrast imagine

9.3.6 Mod combinare
Cu Modul de combinare puteţi crea o procedură individuală pentru 
fiecare utilizator. Puteţi salva următorii parametri pentru diferite 
faze recurente (maximum 5 paşi) ai operaţiei: 
• Luminozitate lumină principală 
• Luminozitate Reflex roşu 
• Mărire 
• Mod de focalizare
• Inverter 
• ADF1 (Funcție suplimentară 1)
• ADF2 (Funcție suplimentară 2)

În acest ecran, utilizatorul poate activa sau dezactiva parametrii 
Modului de combinaţie dorit pentru utilizatorii individuali.

Când comutaţi prin funcţia Mod combinat, se activează 
numai parametrii activi pentru fiecare utilizator.

	X Introduceţi numărul total de paşi făcând clic pe tasta  sau 
 în "Number of Steps".

	X Selectaţi parametrii corespunzători pentru fiecare pas din 
"Step".
	X Setaţi modul de focalizare valid "Relative" sau "Absolute" pentru 

toţi parametrii.
• Interval relativ: –75 mm … +75 mm
• Interval absolut: –37,5 mm … +37,5 mm

Parametrii modului combinat
• Mărire pentru activare (activat) şi dezactivare (oprit). Când este 

setată la "off", mărirea rămâne la valoarea reală.
• Semnal invertor; de exemplu, pentru declanşarea invertorului 

intern sau extern de la SDI Oculus
• Semnal de impuls ADF1, ADF2 pentru declanşarea sistemelor 

externe, de ex. Lumina camerei pornită/oprită, lampă cu fantă 
externă ...

Focalizarea poate adopta două stări: 
• "Absolute": poziţia memorizată, absolută este accesată cu 

exactitate. 
Interval: –37,5 mm … +37,5 mm  

• "Relative": distanţa determinată între 2 puncte, de ex. pentru 
lentile de contact definite pentru operaţii de retină. 
Interval: –75 mm … +75 mm
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PRECAUŢIE

Risc de accidentare!
	X Acordaţi o atenţie deosebită distanţelor de siguranţă 

necesare dacă utilizaţi funcţia Mod combinat împreună 
cu accesorii de la alţi producători care pot reduce distanţa 
de lucru la mai puţin de 140 mm (sisteme de observare cu 
unghi larg fără contact), deoarece focalizarea împreună 
cu Modul combinat este o funcţie semi-automată.

Pentru ca funcţia Mod combinat să fie disponibilă, trebuie 
mai întâi să o atribuiţi unei taste de pe comutatorul pedală. 

Acţionarea Modului combinat
	X Activaţi tasta comutatorului de picior căreia îi este atribuită 

funcţia Mod combinat făcând clic pe ea.
Veţi parcurge în buclă continuă setările StepCycle™ stocate.

9.3.7 Mod VR
Pe această pagină, puteţi stoca setările specifice utilizatorului 
pentru modul VR (modul vitreoretinal).

Setările (ON/OFF) ale următoarelor funcţii pot fi stocate special 
pentru modul VR:
XY Reverse – Inversare X şi Y
Mainlight Off - dezactivare sursă de iluminare principală
RedReflex Off - dezactivare sursă de iluminare Red Reflex
Roomlight off - deconectare funcţie suplimentară (ADF1 / ADF2)
Electronic Inverter active - activare Inverter
Footswitch for VR mode active - activaţi alocarea separată a pedalei
Quick Focus Active - activaţi focalizarea rapidă (consultaţi capitolul 
9.3.11)
Integrated inverters synchronized - pornite: ambele invertoare 
active,  
oprite: singurul invertor al chirurgului principal activ 

Aceste funcţii sunt activate din fabricaţie.

Cu tasta "ON" pot fi dezactivate funcţiile.
Setarea "Electronic Inverter active" (Inverter electronic activ) 
depinde de Inverter-ul racordat:
• Oculus SDI 4c cu BIOM:  Electronic Inverter active  

(Inverter electronic activ) = inactiv
• toate celelalte:   Electronic Inverter active  

(Inverter electronic activ) = activ

Alocarea comutatorului pedală VR

O alocare specială a comutatorului pedală pentru VR Mode 
(vitreoretinal) poate fi alocat aici.

Ca să fie posibilă o comutare între alocarea "normală" şi alocarea în 
VR Mode, trebuie îndeplinite următoarele condiţii necesare:
• În tabul "VR Mode" trebuie activat "footswitch for VR mode 

active".
• În ambele alocări ale comutatorului pedală trebuie ocupat "VR 

Mode on/off".

Reglajul este acelaşi ca şi pentru alocarea comutatorului 
pedală (consultaţi capitolul 9.3.4).

Utilizare VR-Mode
	X Acţionaţi tasta ocupată cu "VR Mode on/off".

Modul VR este activat. Acţiunile activate în setările utilizatorului 
sunt executate o dată.
Un mod activ VR este afişat cu verde pe pagina meniului "Main".

Dacă este activat VR Mode nu pot fi efectuate setările 
utilizatorului.
În acest scop, dezactivaţi mai întâi VR Mode.

Încheiere VR Mode
	X Acţionaţi din nou tasta ocupată cu "VR Mode on/off".

Microscopul anulează din nou toate acţiunile.

În cazul în care un BIOM electric este utilizat, VR Mode este 
activat/dezactivat automat.
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9.3.8 Mod OCT
Funcţiile OCT pot fi controlate de comutatorul pedală prin atribuirea 
funcţiilor OCT în OCT mode.

Atribuirea OCT pe comutatorul pedală

Utilizatorul poate trece de la modul comutator pedală normal la OCT 
mode. Pentru a comuta între atribuirea "normală" la OCT pe 
comutatorul pedală, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
• În fila "Footswitch 1", funcţia "OCT Mode On/Off" trebuie 

atribuită pe comutatorul pedală.
• În fila "Footswitch 1 OCT Mode", funcţia "OCT Mode On/Off" 

trebuie atribuită pe comutatorul pedală.
Fluxul de lucru recomandat este să treceţi de la modul normal la 
modul OCT, să capturaţi şi să revizuiţi imagini OCT şi să reveniţi la 
modul normal. 
Utilizatorul poate programa, de asemenea, funcţii OCT în "Handles 
OCT" şi poate controla funcţiile OCT cu manetele atunci când modul 
OCT este activat (ex. redarea cadrului înainte).

Utilizarea Modului OCT
	X Apăsaţi butonul cu atribuirea "OCT Mode on/off". 

Modul OCT este activat. Acţiunile activate în setările utilizatorului 
sunt executate o dată. 
Un mod activ OCT este afişat cu verde pe pagina meniului "Main". 

Încheierea Modului OCT
	X Apăsaţi din nou butonul cu atribuirea "OCT Mode on/off".

Microscopul anulează din nou toate acţiunile.

Atribuirea OCT VR pe comutatorul pedală

Utilizatorul poate trece de la modul comutator pedală VR la modul 
comutator pedală VR OCT. Pentru a comuta între "VR mode" şi OCT 
pe comutatorul pedală, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
• În fila "Footswitch 1 VR Mode", funcţia "OCT Mode On/Off" 

trebuie atribuită pe comutatorul pedală.
• În fila "Footswitch 1 OCT VR Mode", funcţia "OCT Mode On/Off" 

trebuie atribuită pe comutatorul pedală.
În cazul în care un BIOM electric este utilizat, modul VR este activat/
dezactivat automat. Pentru a trece de la modul VR la modul VR OCT, 
utilizatorul poate apăsa "OCT mode On/Off"; capturaţi şi revizuiţi 
imagini OCT şi reveniţi la modul VR apăsând pe "OCT mode On/Off" 
pe comutatorul pedală.
Dacă se utilizează un BIOM mecanic sau o lentilă de contact, "VR 
mode On/Off" trebuie să fie programat pe comutatorul pedală 
normală pentru a activa modul VR. Pentru a trece de la modul VR la 
modul VR OCT, utilizatorul poate apăsa "OCT mode On/Off" şi poate 
apăsa din nou pentru a reveni la modul VR.
Utilizatorul poate programa, de asemenea, funcţii OCT în "Handles 
OCT VR" şi poate controla funcţiile OCT cu ajutorul manetelor atunci 
când modul OCT este activat (de exemplu, redarea cadrului înainte). 

Utilizarea Modului OCT VR
	X Apăsaţi butonul cu atribuirea "OCT Mode on/off". 

Modul OCT este activat. Acţiunile activate în setările utilizatorului 
sunt executate o dată. 
Un mod activ OCT este afişat cu verde pe pagina meniului "Main". 

Încheiere Modului OCT VR
	X Apăsaţi din nou butonul cu atribuirea "OCT Mode on/off".

Microscopul anulează din nou toate acţiunile.

Pentru explicaţii detaliate ale funcţiei OCT individuale, vă 
rugăm să consultaţi manualul de utilizare Enfocus.
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9.3.9 Focalizare sincronizată BIOM

VR Synchronized Focus + / VR Synchronized Focus - sincronizează 
atât focalizarea suportului optic Proveo 8, cât şi a obiectivului 
frontal BIOM, oferind următoarele:
• VR Synchronized focus:  Focalizarea sincronizată a suportului 

optic şi a obiectivului frontal BIOM asigurând faptul că 
obiectivul frontal BIOM nu mai trebuie să se mişte vertical în 
raport cu ochiul

• Focus: Vizualizare îngustă şi vizualizare mai largă la aceeaşi 
mărire şi focalizare doar prin apăsarea unui buton alocat 
comutatorului de picior 

• VR Lens Focus: Focalizarea independentă a obiectivului frontal 
BIOM pentru focalizarea mai rapidă a retinei înainte de 
procedura vitreoretinală 

Schimbarea automată a comutatorului pedală în 
modul VR: Când lucraţi pe segmentul posterior, BIOM-ul 
poate fi oscilat în calea fasciculului, iar comutatorul pedală 
va schimba setările automat în modul VR, inclusiv focaliza-
rea sincronizată, dacă este programată.

9.3.10 DI C800
În acest ecran, utilizatorul poate modifica setările de reflectare a 
datelor din DI C800 conectat, consultaţi manualul de utilizare 
separat.

Această filă de meniu apare numai atunci când este conectat un 
DI C800.

9.3.11 Focalizare/Înclinare rapidă 

Utilizatorul poate seta valorile dorite pentru focalizare rapidă şi 
înclinare rapidă în funcţie de preferinţele sale.
	X Activaţi butonul comutatorului pedală atribuit funcţiei de 

focalizare rapidă sau înclinare rapidă făcând clic pe el.
Distanța pentru 
focalizare rapidă

Distanţa de deplasare în sus faţă de poziţia 
curentă după activarea tastei atribuite.
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Timeout de 
focalizare rapidă

1-10 minute sau oprit.
Reveniţi la poziţia de pornire în intervalul de 
timp prestabilit al expirării numai după 
activarea tastei atribuite.
Dacă timpul de expirare s-a scurs şi tasta 
atribuită este apăsată, suportul sistemului 
optic nu se va deplasa.
Indicaţie
În cazul în care utilizatorul eliberează frânele 
electromagnetice folosind mânerul, funcţia 
de focalizare rapidă va fi dezactivată.
Setare implicită: oprit

Unghi pentru 
înclinare rapidă

Unghiul la care se deplasează suportul optic 
după apăsarea tastei atribuite pentru 
înclinarea rapidă.
Implicit 35°

Funcţia de înclinare este dezactivată când BIOM-ul electric 
este conectat.

9.3.12 Auto Reset (Resetare automată) 
Dacă utilizatorul deplasează paralelogramul până la poziţia sa finală 
după operaţie, declanşaţi funcţia de resetare automată: 
• toate motoarele (zoom, focalizare şi XY) se deplasează în poziţia 

lor de resetare.
• Înregistratorul se opreşte.
• Motorul de înclinare nu va fi resetat.
• Setările actuale ale utilizatorului vor fi încărcate din nou. 
• Sistemul de iluminat este deconectat. 

Dacă utilizatorul deplasează PROVEO 8 în jos pe câmpul de operare, 
iluminarea se aprinde şi PROVEO 8 este gata să funcţioneze imediat.

INDICAŢIE
	X Această funcţie poate fi dezactivată de către tehnicianul 

dumneavoastră de service Leica Microsystems.

9.3.13 Salvarea setărilor utilizatorului

Protejaţi-vă setările cu o parolă (consultaţi capitolul 9.3.1).

	X Faceţi clic pe butonul "Save" din meniul principal.
	X Alegeţi din lista de utilizator un loc liber, în care doriţi să 

păstraţi utilizatorul dumneavoastră.

Puteţi edita lista de utilizatori şi în prealabil.

	X Introduceţi de la tastatură numele de utilizator dorit.

	X Faceţi clic pe tasta "OK", pentru a salva utilizatorul sub numele 
introdus în poziţia dorită.
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10 Meniu
10.1 Menu – "Maintenance"
	X Faceţi clic pe butonul "Menu" şi selectaţi "MAINTENANCE" (1).

1

Meniul "Maintenance" oferă următoarele afişaje:
• Contorul cu lămpi al orelor de funcţionare
• Verificarea comutatoarelor
• Reglajele microscopului

10.1.1 Maintenance –> Lamp History
Pe acest ecran puteţi vizualiza şi reseta orele de funcţionare ale 
Luminii principale şi ale luminii Red Reflex.

10.1.2 Maintenance –> Check Switches
Pe acest ecran, puteţi testa comutatoarele de pe manete, 
comutatoarele pedală, telecomanda sau tastele.

Câmp de selecţie din dreapta sus
În acest câmp puteţi selecta conexiunea pe care o utilizaţi sau 
comutatoarele dorite.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe săgeţi pentru  

a selecta conexiunea.

10.1.3 Maintenance –> Microscope Settings
Pe acest ecran puteţi seta accesoriile utilizate de dumneavoastră.
Acest lucru are grijă ca dimensiunea corectă să fie afişată în pagina 
meniului "Main".

Select Surgeon Tube
În acest câmp puteţi introduce tubul binocular utilizat în prezent de 
către chirurg.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe vârful săgeţilor.
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Select Eyepiece
În acest câmp puteţi selecta tipul ocularelor folosite de chirurg.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe vârful săgeţilor.

Dacă nu faceţi o selecţie, mărirea va fi calculată pentru 
echipamentul standard: 
tub binocular 30°–150° şi ocular cu mărire 10 .

Select Objective
În acest câmp puteţi introduce obiectivul utilizat în prezent de către 
chirurg.
	X Derulaţi înainte sau înapoi în listă făcând clic pe vârful săgeţilor.

10.2 Meniu - "How to..."
	X Apăsaţi pe butonul "Menu" şi selectaţi "HOW TO" (1).

1

Acest ecran afişează, într-o formă scurtă, instrucţiuni de utilizare 
pentru operarea microscopului chirurgical.

	X Apăsaţi butonul pentru subiectul dorit.
Sunt afişate informaţii detaliate "How to...".

10.3 Meniu – "Service"
	X Faceţi clic pe butonul "Menu" şi selectaţi "SERVICE MENU" (1).

1

Acest domeniu este protejat prin parolă.

Înainte de a deschide meniul service, încheiaţi procesul de 
înregistrare din sistemul de documentaţie. În caz contrar, 
s-ar putea pierde datele.
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11 Accesorii
O gamă largă de accesorii permite adaptarea microscopului chirur-
gical PROVEO 8 la cerinţele utilizatorului. Reprezentantul dvs. Leica 
va fi încântat să vă ajute să selectaţi accesoriile corespunzătoare.

11.1 Aparate şi accesorii fabricate de 
Leica Microsystems (Schweiz) AG

11.1.1 Partea observatorului

Imagine Dispozitive şi accesorii

Oculus SDI - magistrală CAN

Tub binocular cu înclinaţie reglabilă  
5°- 25° cu PD

Tub binocular 10°- 50° cu PD

Tub binocular, de la 30° până la 150°,  
T, tip II L

Tub binocular, de la 10° la 50°, Tip II, 
UltraLow ™III 

Tub binocular, înclinat, T, Typ II

Tub binocular, între 0° şi 180°

Imagine Dispozitive şi accesorii

DI C800

Ocular 10×
Ocular 8,33×
Ocular 12,5×

Ocular toric

Ophthalmology Bridge

Filtru laser 532/810 nm pentru IVC

Filtru laser 532/810 nm pentru IVA

11.1.2 Partea pacientului

Imagine Dispozitive şi accesorii

Obiectiv APO WD175 pregătit  
pentru OCT
Obiectiv APO WD200 pregătit  
pentru OCT
Obiectiv APO WD225 pregătit  
pentru OCT

RUV800 WD175
RUV800 WD200

Sistem de iluminat cu fantă
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Imagine Dispozitive şi accesorii

Suportul pentru apărătoarea din sticlă

Geam de protecţie

Oculus BIOM 5

11.2 Lista accesoriilor pentru 
configuraţii avansate

Sistem Enfocus OCT

Sisteme de înregistrare HD
• HDR
• Înregistrator 4K Evolution
• IOLcompass

Sisteme de camere
• Sistem cameră HD C100
• Sistem cameră HD C300

Monitoare
• Monitor de 24" (fără funcţie tactilă)
• Monitor de 27" (cu funcţie tactilă)

Comutator pedală
• Comutator pedală wireless, 14 funcţii
• Comutator pedală wireless, 12 funcţii

Leica nu este responsabilă pentru utilizarea produselor  
terţe neautorizate.

11.3 Perdele
Furnizor Nr. articol Princi-

pal  
frontal

Asistent 
fundal

Asistent 
stânga

Asistent 
dreapta

Microtec 8033650EU
8033651EU
8033652EU
8033654EU

✓ ✓ ✓ ✓

Pharma-
Sept

9228H
9420H

✓ – ✓ ✓

Fuji System 0823155 ✓ – ✓ ✓

0823154 ✓ ✓ – ✓

Spiggle & 
Theis

250013OH ✓ – ✓ ✓

Advance 
Medical

09-GL800 ✓ – ✓ ✓

Se recomandă utilizarea sticlei de protecţie 10446058.
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12 Îngrijirea şi întreţinerea 
curentă

12.1 Instrucţiuni de întreţinere
• Puneţi un capac pentru praf peste instrument în timp ce frânele 

sunt în lucru.
• Păstraţi accesoriile nefolosite în spaţii fără praf.
• Înlăturaţi praful cu o pompă de cauciuc şi o pensulă moale.
• Curăţaţi obiectivele şi ocularele cu cârpe speciale pentru lentile 

şi alcool pur.
• Protejaţi microscopul chirurgical de umezeală, vapori, acizi, 

substanţe alcaline precum şi de substanţe caustice. 
Nu păstraţi substanţe chimice în apropierea instrumentului.

• Protejaţi microscopul chirurgical de tratamente improprii. Mon-
taţi alte fişe ale aparatului sau deşurubaţi sisteme optice şi piese 
mecanice numai dacă manualul prevede explicit acest lucru.

• Protejaţi microscopul de operaţii de ulei şi unsoare. 
Nu ungeţi niciodată suprafeţele de ghidare şi nici piesele 
mecanice.

• Înlăturaţi impurităţile grosiere cu o cârpă umedă de unică 
folosinţă.

• Utilizaţi pentru dezinfectarea microscopului chirurgical 
preparate din grupa dezinfectanţilor de suprafeţe pe baza 
următoarelor substanţe active:
• aldehide, 
• alcooli, 
• compuşi cuaternari de amoniu. 

Din cauza posibilelor deteriorări ale materialelor, nu sunt 
adecvate preparate pe bază de
• compuşi de descompunere a halogenului, 
• acizi organici puternici, 
• compuşi de descompunere a oxigenului.
	X Respectaţi indicaţiile producătorului dezinfectanţilor.

Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu 
Leica Service.

12.2 Curăţarea panoului tactil
	X Deconectaţi aparatul dumneavoastră PROVEO 8 şi separaţi-l de 

la reţea, înainte de a curăţa panoul senzitiv. 
	X Utilizaţi o cârpă moale şi care nu lasă scame pentru curăţarea 

panoului senzitiv.
	X Nu aplicaţi agent de curăţare direct pe panoul tactil; mai 

degrabă, aplicaţi pe cârpa de curăţat.
	X Utilizaţi un curăţitor uzual din comerţ pentru sticlă/ochelari sau 

din plastic pentru curăţarea panoului senzitiv. 
	X Curăţaţi panoul senzitiv fără apăsare.

Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu 
Leica Service.

PRECAUŢIE

Curăţarea panoului tactil!
	X Operaţi cu panoul senzitiv folosind numai degetele. 

Nu utilizaţi niciodată obiecte dure, ascuţite sau 
contondente din lemn, metal sau plastic.
	X Nu curăţaţi în niciun caz panoul senzitiv cu mijloace care 

conţin substanţe abrazive. Suprafaţa se poate zgâria şi 
poate deveni mată.

12.3 Întreţinerea curentă
Microscopul chirurgical PROVEO 8 nu necesită, în general, 
întreţinere. Pentru a vă asigura că funcţionează întotdeauna în 
siguranţă şi în mod fiabil, vă recomandăm să luaţi măsuri de 
precauţie pentru a contacta organizaţia de service responsabilă.
Puteţi organiza inspecţii periodice sau, dacă este cazul, puteţi 
încheia un contract de întreţinere cu aceştia.

• Se recomandă încheierea unui contract de servicii cu 
Leica Service.

• La întreţinerea generală utilizaţi numai piese de schimb 
originale.

• După 18 luni, vi se va reaminti când porniţi microscopul 
că trebuie făcută inspecţia.

	X Apăsaţi butonul "CONFIRM".
Fereastra de dialog este închisă.
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12.4 Schimbarea siguranţelor
12.4.1 Suport telescop CT42
Tipul de siguranţă necesară: T6,3 AH 250 V

	X Deşurubaţi soclul siguranţei (2) de pe controlerul rack-ului.

� �

	X Scoateţi siguranţa (1) din soclul lor şi înlocuiţi-le. 

12.5 Indicaţii pentru reprocesarea 
produselor care pot fi sterilizate

12.5.1 Generalităţi

Produse

Produse reutilizabile de Leica Microsystems (Schweiz) AG, precum 
butoanele rotative, apărătoarele din sticlă pentru obiective şi 
căpăcelele detaşabile.

Limitare a reprocesării:

Pentru dispozitivele medicale utilizate la pacienţii care suferă de 
boala Creutzfeldt Jacob (CJD) sau suspectaţi de a avea CJD sau o 
variantă a CJD, cerinţele legale locale trebuie să fie îndeplinite. În 
mod normal, produsele resterilizabile utilizate la acest grup de 
pacienţi trebuie eliminate fără risc prin incinerare.

Protecţia muncii şi securitatea muncii

Se va acorda atenţia necesară protecţiei muncii şi protecţiei sănătăţii 
persoanelor însărcinate cu procesarea produselor contaminate. La 
prepararea, curăţarea şi dezinfecţia produselor trebuie respectate 
directivele actuale de igienă a spitalelor şi de prevenire a infecţiilor.

Restricţii la reprocesare

Reprocesarea frecventă are efecte minore asupra acestor produse. 
Finalul duratei de serviciu a produselor este determinat în mod 
normal de uzură şi de deteriorarea prin folosire.

12.5.2 Instrucţiuni

Locul de muncă
	X Înlăturaţi murdăria de pe suprafeţe cu o cârpă de unică 

folosinţă/ un prosop de hârtie. 

Păstrarea şi transportul
• Nu există cerinţe speciale.
• Se recomandă ca reprocesarea unui produs să se realizeze 

imediat după utilizarea acestuia.

Pregătirea pentru curăţare
	X Înlăturaţi produsul de la microscopul chirurgical PROVEO 8.

Curăţarea: manual
• Dotare: apă, detergent, alcool, cârpă cu microfibre

Procedeu
	X  Clătiţi suprafaţa contaminată a produsului (temp. < 40 °C). În 

funcţie de gradul de murdărire, utilizaţi puţin agent de spălare.
	X Pentru curăţarea ansamblului optic în caz de impurificarea 

intensă, cum ar fi amprente, urme de unsoare etc. utilizaţi 
suplimentar alcool.
	X Uscaţi produsul, exceptând componentele optice, cu o cârpă de 

unică folosinţă/un prosop de hârtie. Uscaţi suprafeţele optice cu 
o cârpă cu microfibre.

Curăţarea: automat
• Dotare: aparat de curăţare/dezinfectare

Nu se recomandă curăţarea produselor cu componente optice 
într-un aparat de curăţare/dezinfectare. De asemenea, nu este 
permisă curăţarea componentelor optice în baie de ultrasunete, 
pentru a evita deteriorările.

Dezinfectare

Soluţia de dezinfectare cu alcool "Mikrozid, Liquid" poate fi utilizată 
în conformitate cu instrucţiunile de pe etichetă.
Se va avea în vedere ca, după dezinfectare, suprafeţele optice să fie 
clătite temeinic cu apa potabilă proaspătă şi apoi cu apă proaspătă 
demineralizată. Înainte de sterilizarea ulterioară, produsele se vor 
usca temeinic.

Întreţinerea curentă

Nu există cerinţe speciale.

Control şi test funcţional

Verificaţi comportamentul de fixare al butoanelor şi manetelor 
rotative.

Ambalajul

Separat: Se poate utiliza o pungă standard din polietilenă. Punga 
trebuie să fie suficient de mare pentru produs, astfel încât 
închizătorul să fie tensionat.
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Sterilizare

Consultaţi tabelul Sterilizare din capitolul 12.5.3.

Depozitarea

Nu există cerinţe speciale.

Informaţii suplimentare

Niciuna

Contactul cu producătorul

Adresa reprezentanţei locale
Leica Microsystems (Schweiz) AG a validat că instrucţiunile enume-
rate mai sus sunt adecvate pentru pregătirea unui produs referitor 
la reutilizarea sa. Preparatorului îi revine răspunderea ca reprocesa-
rea efectiv executată cu dotarea, materialele şi personalul utilizat să 
realizeze rezultatele dorite în instalaţia de reprocesare. În acest 
scop, sunt necesar în mod normal validări şi monitorizări ale rutine-
lor procesului. De asemenea, orice abatere de la instrucţiunile puse 
la dispoziţie de către preparator trebuie să fie evaluate cu atenţie în 
ce priveşte eficacitatea şi posibilele urmări dezavantajoase.
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12.5.3 Tabelul de sterilizare 
Următorul tabel oferă un plan general despre componentele sterilizabile disponibile de la microscoapele chirurgicale Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division.

Procedee de sterilizare admisibile Produse

Nr. articol Notaţie Autoclavă cu 
abur 134 °C,  
t > 10 min.

Oxid de 
etilenă 

max. 60 °C

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

M525 M530 M720

10180591 Manetă de poziţionare  –  – –   – – –

10428328 Buton rotativ, tub binocular T  – – –  –    

10384656 Buton rotativ, transparent  –  –   – – – –

10443792 Prelungitor pârghie  – – – –   – – –

10446058 Geam de protecţie, obiectiv 
multifocal

–   – – – –   –

10448439 Geam de protecţie   – – – –  – – 

10448440 Capac, sterilizabil  – –  – – – – – –

10448431 Sticlă de protecţie obiectiv     – – – – – –

10448296 Sticlă de protecţie obiectiv  
piese de rezervă (pachet de 10)

  – – – –  – – 

10448280 Sticlă de protecţie obiectiv, 
complet, sterilizabil

  – – – –  – – 

10448581 Capac, sterilizabil pentru 
RUV800

 – – – – –  – – –

10731702 Capac, sterilizabil  –   – –  – – –

10429792 Manşon pentru iluminare  
cu fantă

 –  – – –  – – –

1)    Acest dispozitiv medical se încadrează în revendicările validate privind seriozitatea sistemelor STERRAD®100S / STERRAD® 100NX ™ / 
STERRAD ® 50 / STERRAD ® 200. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de folosire a Ghidului de utilizare a sistemului STERRAD ® Umser 
înainte de sterilizarea dispozitivelor în STERRAD ® Sisteme.
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13 Evacuarea ca deşeu
Pentru evacuarea ca deşeu a produselor trebuie să se aplice legile 
respective valabile pe plan naţional, cu implicarea companiilor de 
eliminare corespunzătoare. Ambalajul aparatului se depune la 
centrele de revalorificare a materialelor.
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14 Ce trebuie făcut atunci când...?
Dacă aparatul dumneavoastră prezintă o defecţiune care nu 
este descrisă, vă rugăm adresaţi-vă reprezentanţei 
dumneavoastră Leica.

14.1 Defecţiuni

Defecţiune Cauza Remediere

Imaginea rămâne nefocalizată. Ocularele nu sunt montate corect. 	X Înşurubaţi ocularii până la capăt.

Dioptriile nu au fost setate corect. 	X Efectuaţi exact corecţia dioptrică conform instrucţiunilor 
(consultaţi capitolul 7.4.1).

Funcţia Zoom nu se poate acţiona electric. Defecţiune motor de mărire. 	X Apăsaţi butonul rotativ pentru mărire.
	X Setaţi mărirea prin rotire (consultaţi capitolul 8.4.5).

Paralelogramul nu poate fi mutat. Paralelogramul este blocat în poziţie. 	X Decuplaţi mecanismul de blocare  
(consultaţi capitolul 7.7.3).

PROVEO 8 nu este corect echilibrat. Poziţia accesoriului a fost modificată 
după echilibrare.

	X Neechilibrat PROVEO 8 (consultaţi capitolul 7.7.1).

Imaginea apare umbrită la margini prin 
microscop, iar câmpul de iluminare este în 
afara câmpului vizual.

Accesoriile nu sunt instalate corect. 	X Montaţi accesoriile exact în suporturi  
(consultaţi capitolul 7.2).

Funcţiile nu pot fi activate cu ajutorul 
comutatorului pedală.

Atribuire incorect introdusă la unitatea 
de control.

	X Schimbaţi atribuirea folosind unitatea de comandă.

14.1.1 Stativ de sol F42

Defecţiune Cauza Remediere

Stativul de la PROVEO 8 se mişcă. Nu s-au aplicat comutatoarele de pedală. 	X Fixaţi comutatoarele pedală în poziţie  
(consultaţi capitolul 7.1)

14.1.2 Suport telescop CT42

Defecţiune Cauza Remediere

Aparatul Leica CT42 nu se poate deplasa 
în sus sau jos.

Leica CT42 este protejat de un 
întrerupător de temperatură care se 
opreşte în caz de supraîncălzire.

	X Aşteptaţi aprox. 30–45 minute, până când motorul 
telescopului s-a răcit.

Contact nesatisfăcător al fişei. 	X Verificaţi racordul la borne.
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14.2 Accesorii documentaţie defecţiuni

Defecţiune Cauza Remediere

Imagini video nefocalizate. Microscopul sau focalizarea de detaliu nu sunt 
focalizate precis.

	X Focalizaţi cu exactitate, inseraţi graticule 
dacă este necesar.
	X Efectuaţi exact corecţia dioptriei conform 

instrucţiunilor.

14.3 Mesajele de eroare la unitatea de comandă 
Când unitatea de comandă detectează o eroare, se aprinde butonul galben de "Check".
	X Apăsaţi butonul "Check".

Este afişată lista cu mesaje de eroare.
	X Pentru a confirma un mesaj, selectaţi mesajul şi apăsaţi butonul "Confirm".

Când nu există niciun mesaj de eroare în aşteptare, butonul galben "Check" dispare.

Cod de 
eroare

Sursă Vizibil pentru 
utilizator

Semnificaţie Posibilă cauză a erorii

0112h PROVEO 8 
Echipamentul 
optic

da Supratemperatură LED principal • LED-ul principal este prea fierbinte. 
• Nu este posibil fluxul de aer. 
• Suportul optic ar putea fi acoperit.

0116h PROVEO 8 
Echipamentul 
optic

da Supratemperatură LED RedReflex • LED-ul RedReflex este prea fierbinte. 
• Nu este posibil fluxul de aer. 
• Suportul optic ar putea fi acoperit.

0402h Adaptor lampă  
cu fantă

da Lampă defectă Lampă defectă

FE01h MDC da Suportul sistemului optic nu a fost 
găsit

• Conexiune prin CAN slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.

FE02h MDC da Controlerul XY nu a fost găsit • Conexiune prin CAN slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.

FE03h MDC da Controlerul F42 nu a fost găsit • Conexiune prin CAN slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.

FE04h MDC da Adaptorul lămpii cu fantă nu a fost 
găsit

• Conexiune prin CAN slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.
• Nu a fost instalat niciun adaptor pentru lampa cu 

fantă (Lista dispozitivelor nu este configurată corect).

FE06h MDC da DIC800 nu a fost găsit • Conexiune prin CAN slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.
• Nu este instalat DIC800 (Lista dispozitivelor nu este 

configurată corect)
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Cod de 
eroare

Sursă Vizibil pentru 
utilizator

Semnificaţie Posibilă cauză a erorii

FE07h MDC da HDR nu a fost găsit • Conexiune prin RS232 slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.
• Nu este instalat IVR850 (Lista dispozitivelor nu este 

configurată corect).

FE08h MDC da Invertorul extern (SDI) nu a fost 
găsit

• Conexiune prin CAN slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.
• Nu este instalat niciun modul SDI (Lista dispozitivelor 

nu este configurată corect).

FE09h MDC da Unitatea de comandă cameră nu a 
fost găsită

• Conexiune prin RS232 slăbită.
• Cablu avariat.
• Controler defect.
• Nu este instalat niciun modul CCU (Lista dispozitivelor 

nu este configurată corect).
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15 Date tehnice
15.1 PROVEO 8
15.1.1 Caracteristici microscop

Mărire 6:1 zoom, motorizat

Obiectiv/distanţă de 
lucru

OptiChrome™  
WD 175 mm/f = 200 mm 
WD 200 mm/f = 225 mm 
WD 225 mm/f = 250 mm 
WD: Distanţa de lucru 
/f: Distanţa focală

Oculare Oculare cu câmp larg pentru persoanele care 
poartă ochelari 
8,3×, 10× şi 12,5× corecţie dioptrică 
setări dioptrie ±5 ; 
apărătoare reglabile pentru ochi

Sistem de iluminat Sursă principală de lumină:
Sistem de iluminare LED integrat pentru iluminarea 
intensă şi uniformă a câmpului vizual.
Luminozitate reglabilă continuu cu temperatură 
halogenică asemănătoare culorii.

Sistemul de iluminat coaxial:
Unitate de iluminare pentru generarea unei lumini 
Red Reflex clară şi stabilă, reducerea luminii 
dispersate prin scleră şi creşterea contrastului 
imaginii.
Sistem de iluminare LED integrat pentru iluminarea 
intensă şi uniformă a câmpului vizual.
Luminozitate reglabilă continuu cu temperatură 
halogenică asemănătoare culorii.

Iris ajustabil Diametrul iluminării coaxiale poate fi reglat de la 
4 mm la 23 mm WD.

Focalizare foarte 
bună

Disponibil pentru asistent şi cameră integrată sau 
interfaţă C-mount

Senzor IR Pentru controlul de la distanţă al înregistratorului 
HDR

15.1.2 Date optice

Cu tub binocular UltraLow ™ II

Ocular

Obiectiv 
OptiChrome™ 

WD = 175 mm/f = 200 mm

Mărire totală Câmp vizual (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

Ocular

Obiectiv 
OptiChrome™ 

WD = 200 mm/f = 225 mm

Mărire totală Câmp vizual (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

Ocular

Obiectiv 
OptiChrome™ 

WD = 225 mm/f = 250 mm

Mărire totală Câmp vizual (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

Valorile de mai sus conţin o toleranţă de ±5%.
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15.1.3 Suport microscop

Rotaţia sistemului 
optic

380°

Înclinare –15° / +105°

Viteza XY Viteza XY legată de zoom

Indicator LED de stare pentru înregistrare video

Senzor IR pentru controlul de la distanţă al înregistratorului 
HDR

Interval XY 62 × 62 mm

Interval focalizare 75 mm

Dimensiunea imaginii camerei în raport cu câmpul vizual

• Cameră pentru 
lumină vizibilă

Dimensiunea imaginii camerei

Câmp vizual

Câmp vizual

15.2 Stativ de sol F42
Date electrice

Conexiune de 
alimentare

600 VA
100–240 V~ 50-60 Hz

Clasa de protecţie Clasa 1

Tip Stativ de sol cu 4 frâne electromagnetice.

Bază 760 × 760 mm cu patru roţi rotative de 360° cu un 
diametru de 150 mm fiecare, o frână de parcare

Echilibrarea Arcul de gaz reglabil prin butonul de echilibrare

Unitate de comandă 
pentru stativul de 
sol

Cea mai recentă acţionare a electronicelor pentru 
controlul continuu al tuturor funcţiilor motorului şi 
a intensităţii luminii.  
Selecţia de meniuri bazată pe un software unic 
pentru configuraţia specifică utilizatorului, cu 
autodiagnosticare electronică încorporată şi suport 
pentru utilizatori

Stativ unitate de 
comandă

Structură deschisă pentru viitoarele dezvoltări de 
software

Elemente de control Comutator pedală wireless cu funcţie 14/12 şi 
manete rotative

Documentaţie 
integrată

Pregătit pentru integrarea sistemului de camere 
video şi a sistemului de înregistrare digitală.  
Structură deschisă

Conectori Numeroşi conectori încorporaţi pentru transferul 
de date video şi de control. Alimentare internă 
12 VCC, 19 VCC, 24 VCC şi terminale de CA

Stativ pentru 
monitor

Braţ lung şi flexibil de 860 mm cu rotaţie cu axă de 
4° pentru rotire şi înclinare pentru a transporta un 
monitor video opţional. 
Greutatea max. a monitorului: 15,5 kg

Materiale Utilizarea materialelor conforme RoHS

Sistem de acoperire 
a suprafeţelor

Microscopul este acoperit cu o vopsea care este 
concepută pentru a oferi un efect antimicrobian pe 
suprafeţe.

Înălțime maximă În poziţie parc: 1950 mm

Extensie braţ consolă Max. 1925 mm

Load (Încărcare) Max. 8,0 kg de la interfaţa inelară a microscopului

Greutate maximă Aprox. 345 kg fără încărcătură

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

Date electrice

Conexiune de 
alimentare

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

Clasa de protecţie Clasa 1

Fixare la plafon Distanţa max. între plafonul de beton şi plafonul 
intermediar: 1500 mm
Fixare la plafonul construcţiei brute din beton:
Orificiu circular de 440 mm
4 x M12 HSLB M12/15

Masa Braţ pivotant de 70 kg
Braţ monitor 15,5 kg
Suport de plafon 60 kg
Telescop de 50 kg

Greutate totală Aproximativ. 200 kg

Frâne Braţul pivotant:
Patru frâne electromagnetice, acţionate prin 
rotirea manetelor, o pârghie de oprire pentru 
mişcare verticală
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Load (Încărcare) Braţul pivotant: Max. 8,0 kg de la interfaţa 
microscop - inelul adaptorului pentru cameră

Interval Extensie: 1492 mm
Extensia braţului pivotant: 1492 mm

Intervalul cursei Unitate telescopică: 500 mm
Braţul pivotant: +390 mm / -350 mm

Echilibrarea Arcul de gaz reglabil prin butonul de echilibrare

Intervalul de rotire Axa 1 (montare pe plafon): ±110°
Axa 2 (din mijloc): ±150°
Axa 3 (deasupra unităţii XY): ±190°

Ciclul de funcţionare 
(funcţionare 
intermitentă)

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

Ciclul de funcţionare 
(funcţionare de 
scurtă durată)

120 V CA: 1,2 min
230 V CA: 2 min

15.4 Controler rack CT42
Date electrice

Conexiune de 
alimentare

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

Clasa de protecţie Clasa 1

Controlerul rack-ului PROVEO 8 este prevăzut cu două siguranţe 
interne T6,3 AH. Instalaţia clădirii trebuie asigurată cu o siguranţă 
mai mare de 6,3 A în conductorul de linie. Conductorul neutru al 
instalaţiei clădirii nu poate fi protejat prin siguranţă.
Pentru a vă asigura că dispozitivul este deconectat de la reţea, 
scoateţi siguranţa de la instalaţia clădirii.
Vă rugăm să respectaţi şi indicaţiile din manualul de instalare.

Dimensiuni 660 mm x 330 mm x 480 mm

Masa max. 52 kg (inclusiv accesoriu de documentare)

Accesoriu de perete Zid de cărămidă
Bolţ metalic de 406 mm (rigips)
Bolţ metalic de 625 mm (rigips)

Stativ masă posibil

15.5 Condiţii de mediu
În folosinţă +10 °C până la +30 °C 

+50 °F până la +86 °F 
30% până la 95%, rel. umiditate 
de la 800 mbar până la 1060 mbar presiune 
atmosferică

Depozitarea de la –30 °C până la +70 °C 
–22 °F până la +158 °F 
de la 10% până la 100%, umiditate rel. 
de la 500 mbari până la 1060 mbari presiune 
atmosferică

Transport de la –30 °C până la +70 °C 
de la –22 °F to +158 °F 
de la 10% până la 100% umiditate rel. a aerului 
de la 500 mbari până la 1060 mbari presiune a 
aerului

15.6 Standarde îndeplinite
Conformitate CE
• Directiva 93/42/CEE cu privire la produsele medicale inclusiv 

modificările.
•  Clasificare: Clasa I, în conformitate cu anexa IX, regula 1 şi cu 

regula 12 din Directiva privind aparatele medicale.
•  Aparate medicale electrice, partea 1: Definiţi generale privind 

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

•  Compatibilitate electromagnetică  
IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; EN 61000-3-2; IEC 61000-3-2.

• Standarde armonizate aplicate în continuare: IEC 62366, 
EN 15004-2, EN 10936-2, EN 62471, EN 980.

• Divizia Medicală, din cadrul Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
deţine certificatele sistemului de management pentru 
standardul internaţional ISO 13485 referitor la managementul 
calităţii şi asigurarea calităţii.

15.7 Limitele de aplicabilitate 
(numai F42)

PROVEO 8 poate fi utilizat numai în încăperi închise şi trebuie aşezat 
pe o podea solidă.
PROVEO 8 nu este potrivit pentru traversarea pragurilor mai mari de 
20 mm.
Pentru a deplasa microscopul chirurgical peste praguri de 20 mm, 
poate fi utilizată pana (1) inclusă în ambalaj. 
	X Slăbiţi şuruburile (2) de pe o parte a balamalei pentru a scoate 

pana de fixare (1).
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	X Aşezaţi pana (1) înainte de prag.
	X Deplasaţi microscopul chirurgical peste prag în poziţia de 

transport, folosind mânerul.
Fără echipamente auxiliare, PROVEO 8 poate fi deplasat peste 
praguri până la o înălţime maximă de 5 mm.
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15.8 Schiţe dimensionale
15.8.1 Stativ de sol F42

(380)

ma
x. 

19
50

max. 1571

max. 1231



76 PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / Versiunea 03

Date tehnice

max. 150°

max. 190°

max. 180°

fără oprire la �nal

max. 190°
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15.8.2 Suport telescop CT42
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16 Declaraţia de compatibilitate electromagnetică (EMC) a 
producătorului

Caracteristicile emisiilor ale acestui echipament îl fac să fie adecvat pentru utilizare în spaţii industriale şi spitale (CISPR 11 clasa A). 
Dacă se utilizează într-un mediu rezidenţial (pentru care este necesar în mod normal CISPR 11 clasa B), acest echipament ar putea să 
nu ofere o protecţie adecvată serviciilor de comunicaţii prin radiofrecvenţă. Este posibil ca utilizatorul să ia măsuri de atenuare, cum 
ar fi mutarea sau reorientarea echipamentului.

Acest document, "Indicaţii şi declaraţia producătorului" respectă standardul EN 60601-1-2.

16.1 Tabelul 1 din EN 60601-1-2

Indicaţii şi declaraţia producătorului - emisii electromagnetice

Microscopul chirurgical PROVEO 8 este destinat funcţionării într-un mediu specificat mai jos.  
Clientul sau utilizatorul microscopului chirurgical PROVEO 8 trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de emisii Conformitate Mediul electromagnetic - instrucţiuni

Emisii RF în conformitate cu CISPR 11 Grupa 1 Microscopul chirurgical PROVEO 8 foloseşte energie în RF 
numai pentru funcţia sa internă. Prin urmare, emisiile sale 
de RF sunt foarte scăzute şi este puţin probabil să provoace 
interferenţe în echipamentele electronice din apropiere. 

emisii conduse în conformitate cu CISPR 11 Clasa A PROVEO 8 este adecvat pentru utilizare în alte unităţi decât 
cele domestice şi cele conectate direct la reţeaua publică de 
alimentare cu tensiune joasă care alimentează clădirile 
utilizate în scopuri rezidenţiale.

Emisii armonice conform IEC 61000-3-2 Clasa A

Emisia de fluctuaţii de tensiune/pâlpâire conform IEC 61000-3-3 Conform
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16.2 Tabelul 2 din EN 60601-1-2
Indicaţii şi declaraţia producătorului - imunitate electromagnetică

Microscopul chirurgical PROVEO 8 este destinat funcţionării într-un mediu specificat mai jos.  
Clientul sau utilizatorul microscopului chirurgical PROVEO 8 trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.
Când microscopul chirurgical PROVEO 8 este expus la oricare dintre perturbaţiile de mai jos, este posibil să observaţi unul dintre următoarele efecte:
• pâlpâire/zgomot pe monitorul HD
• întreruperi pe monitorul HD
Niciunul dintre efectele enumerate mai sus nu are impact asupra performanţei esenţiale sau siguranţei şi eficacităţii microscopului chirurgical 
PROVEO 8. Nu este de aşteptat niciun risc inacceptabil pentru utilizator, pacient sau mediu.

Test de imunitate Nivel de test IEC 60601 Nivelul de conformitate Mediul electromagnetic - instrucţiuni

Descărcarea electricităţii 
statice (ESD) conform 
IEC 61000-4-2 

Descărcare la contact ± 8 kV 
 
Descărcare în aer ± 15 kV 

Descărcare la contact ± 8 kV 
 
Descărcare în aer ± 15 kV 

Pardoselile trebuie să fie din lemn, beton sau 
plăci ceramice. Dacă podelele sunt acoperite cu 
material sintetic, umiditatea relativă ar trebui să 
fie de cel puţin 30%. 

Imunitate la impulsuri 
electrice tranzitorii rapide/
în rafale conform 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV pentru linia de 
alimentare 
 
± 1 kV pentru liniile de intrare  
şi ieşire

± 2 kV pentru linia de 
alimentare 
 
± 1 kV pentru liniile de intrare  
şi ieşire

Calitatea reţelei de alimentare trebuie să fie cea a 
unui mediu comercial sau spitalicesc tipic.

Tensiuni de impuls (Surges) 
conform IEC 61000-4-5 

± 1 kV mod diferenţial  
 
± 2 kV mod comun

± 1 kV mod diferenţial  
 
± 2 kV mod comun

Calitatea reţelei de alimentare trebuie să fie cea 
a unui mediu comercial sau spitalicesc tipic.

Căderi de tensiune, 
întreruperi scurte şi 
fluctuaţii ale tensiunii de 
alimentare IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% cădere în UT) 
pentru ½ cicluri  
 
40% UT (60% cădere în UT)  
pentru 5 cicluri  
 
70% UT (30% cădere în UT)  
pentru 25 cicluri  
 
<5% UT (>95% cădere în UT)  
pentru 5 sec 

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

40% UT  5/6 cicluri 

0% UT  0,5/0,5 cicluri 

0% UT  1/1 cicluri 

0% UT  250/300 cicluri

Calitatea reţelei de alimentare trebuie să fie cea 
a unui mediu comercial sau spitalicesc tipic.
Când apar scurte întreruperi de 5% UT timp de 
5 secunde, microscopul chirurgical PROVEO 8 va 
întrerupe funcţionarea şi va reporni automat. 
Poate fi readus în starea în care a fost înainte cu 
intervenţia utilizatorului.
Dacă utilizatorul microscopului chirurgical 
PROVEO 8 necesită ca instrumentul să rămână 
funcţional chiar şi după întreruperi de 
alimentare, se recomandă ca microscopul 
chirurgical PROVEO 8 să fie prevăzut cu o sursă 
de alimentare auxiliară, cum ar fi o sursă de 
alimentare neîntreruptibilă (UPS) sau o rezervă 
a bateriei. 

Câmpuri magnetice la 
frecvenţa reţelei (50/60 Hz) 
conform IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m

Indicaţie UT este tensiunea alternativă înainte de aplicarea nivelului de testare.
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16.3 Tabelul 4 din EN 60601-1-2
Indicaţii şi declaraţia producătorului - imunitate electromagnetică

Microscopul chirurgical PROVEO 8 este destinat funcţionării într-un mediu specificat mai jos.  
Clientul sau utilizatorul microscopului chirurgical PROVEO 8 trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Nivel de test 
IEC 60601

Nivelul de 
conformitate

Mediul electromagnetic - instrucţiuni

Comunicaţiile în RF portabile şi mobile nu trebuie utilizate mai 
aproape de nicio parte a microscopului chirurgical PROVEO 8, inclusiv 
cablurile, decât distanţa de separare recomandată calculată din 
ecuaţia aplicabilă frecvenţei emiţătorului.

RF conduse - Variabile  
de perturbare conform 
IEC 61000-4-6

RF radiate - Variabile  
de perturbare conform 
IEC 61000-4-3

Câmpuri de proximitate

3/6 Veff  
150 kHz până la 80 MHz  
 

3 V/m  
80 MHz până la 2,7 GHz

10 Veff  
 
 

10 V/m 
80 MHz până  
la 3 GHz

Distanţa de separare recomandată  

d = 0,35 √P pentru 150 kHz până la 80 MHz
d = 0,35 √P pentru 80 MHz până la 800 MHz
d = 0,7 √P pentru 800 MHz până la 2,7 GHz

Unde P este puterea maximă de ieşire a emiţătorului în waţi (W) 
conform producătorului emiţătorului şi d este distanţa de separare 
recomandată în metri (m). Puterile câmpului de la emiţătoarele în RF 
fixe, determinate de o evaluare electromagnetică a locaţiei, ar trebui 
să fie mai mici decât nivelul de conformitate din fiecare gamă de 
frecvenţă. Pot apărea interferenţe în apropierea echipamentelor 
marcate cu următorul simbol: 

Notă 1  La 80 MHz, se aplică gama de frecvenţe mai mare.  

Nota 2  Este posibil ca aceste instrucţiuni să nu se aplice în toate situaţiile. Intensitatea propagării electromagnetice este afectată de absorbţia şi 
reflexia din structuri, obiecte şi oameni.

a Puterea câmpului de la emiţătoare fixe, cum ar fi staţiile de bază pentru telefoane radio (celulare/fără fir) şi radiouri mobile terestre, radio amatori, 
AM şi FM şi TV nu pot fi prezise teoretic cu acurateţe.  
Pentru a evalua mediul electromagnetic datorat transmiţătoarelor RF fixe, ar trebui să se ia în considerare o evaluare electromagnetică a locaţiei. 
Dacă intensitatea câmpului măsurat în locaţia în care este utilizat microscopul chirurgical PROVEO 8 depăşeşte nivelul de conformitate RF aplicabil 
de mai sus, PROVEO 8 trebuie respectat pentru a verifica funcţionarea normală. Dacă se observă performanţe anormale, pot fi necesare măsuri 
suplimentare, cum ar fi reorientarea sau mutarea PROVEO 8.



PROVEO 8 / Ref. 10 733 910 / Versiunea 03 81

Declaraţia de compatibilitate electromagnetică (EMC) a producătorului

Recomandaţi distanţele de separare între echipamentele de telecomunicaţii RF portabile şi mobile şi microscopul chirurgical 
PROVEO 8

Microscopul chirurgical PROVEO 8 este destinat funcţionării într-un mediu electromagnetic în care interferenţa RF radiată este controlată. Clientul sau 
utilizatorul microscopului chirurgical PROVEO 8 poate ajuta la prevenirea interferenţelor electromagnetice prin menţinerea distanţei minime între 
echipamentele de comunicaţii RF portabile/mobile (emiţătoare) şi microscopul chirurgical PROVEO 8, în funcţie de puterea de ieşire a echipamentului 
de comunicaţie, după cum se arată mai jos.

Distanţa de separare în funcţie de frecvenţa emiţătorului în m

Puterea maximă nominală de 
ieşire a emiţătorului în W

150 kHz până la 80 MHz
d = 0,35 √P

80 MHz până la 800 MHz
d = 0,35 √P

800 MHz până la 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

Pentru emiţătoare evaluate la o putere maximă de ieşire nemenţionată mai sus, distanţa de separare recomandată d în metri (m) poate fi estimată 
folosind ecuaţia aplicabilă frecvenţei emiţătorului, unde P este puterea maximă de ieşire a emiţătorului în waţi (W) conform producătorului 
emiţătorului.

Nota 1  Este posibil ca aceste instrucţiuni să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbţia şi reflexia din 
structuri, obiecte şi oameni.

Dacă se utilizează alte accesorii sau cabluri decât cele specificate în acest manual de utilizare sau aprobate de producătorul 
microscopului chirurgical PROVEO 8, acest lucru poate duce la o creştere a radiaţiei electromagnetice sau la o reducere a EMC.

Microscopul chirurgical PROVEO 8 nu trebuie utilizat în imediata apropiere a altor instrumente. Dacă este necesar să îl operaţi în 
vecinătatea altor instrumente, dispozitivele trebuie monitorizate pentru a se asigura că acestea funcţionează corect în această 
dispunere.
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17 Anexă
17.1 Listă de verificare înainte de operaţie

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

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

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

Etapa Procedeu Detalii Verificat / Semnat

1 Curăţarea accesoriilor optice 	X Verificaţi tuburile, ocularele şi accesoriile de documentare 
(dacă sunt utilizate) pentru curăţenie.
	X Îndepărtaţi praful şi murdăria.

2 Montarea accesoriilor 	X Blocaţi PROVEO 8 şi instalaţi toate accesoriile de pe 
microscop, astfel încât să fie gata de utilizare (consultaţi 
capitolul7.2).
	X Poziţionaţi manetele după cum doriţi.
	X Conectaţi comutatorul gură şi comutatorul pedală, dacă  

se utilizează.
	X Verificaţi imaginea camerei de pe monitor şi reglaţi-o dacă 

este necesar.
	X Verificaţi dacă echipamentul este în poziţia corectă  

(toate capacele sunt montate, uşile sunt închise).

3 Verificarea reglajelor tubului 	X Verificaţi reglajul tubului şi ocularului pentru utilizatorii 
selectaţi.

4 Controlul funcţional 	X Conectaţi cablul de alimentare (numai F42).
	X Porniţi microscopul.
	X Testaţi toate funcţiile pe manete şi pe comutatorul pedală.
	X Verificaţi setările utilizatorului de pe unitatea de comandă 

pentru utilizatorul selectat.

5 Echilibrarea 	X Echilibrarea PROVEO 8 (consultaţi capitolul 7.7.1).
	X Apăsaţi butonul "All Brakes" de pe manetă şi verificaţi 

echilibrul.

6 Sterilitatea 	X Montaţi componente sterile şi eventual învelitori sterile 
(consultaţi capitolul 7.9.2).
	X Repetaţi echilibrarea.

7 Poziţionarea pe masa de operaţie 	X Poziţionaţi PROVEO 8 pe masa OP după cum este necesar  
şi blocaţi frâna de picior (consultaţi capitolul 7.1)  
(numai F42).
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