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Observações gerais

Conceito de segurança
Antes de usar seu microscópio pela primeira vez, 
leia a apostila "Conceito de segurança" enviado 
com seu instrumento. Ele contém informações 
adicionais sobre manuseio e cuidado.

Utilização em espaços purificados 
O TL3000 Ergo pode ser usado em salas limpas 
sem nenhum problema.

Limpeza
 O No apêndice há informações sobre limpeza 

do aparelho, começando na página 43.  

Reparos 
 O Os reparos só devem ser executados 

por técnicos de manutenção treinados 
da Leica Microsystems. Somente peças 
sobressalentes originais Leica Microsystems 
podem ser usadas.

Obrigações do responsável pelo 
instrumento

 O Certifique-se de que o microscópio estéreo 
Leica só seja manuseado e submetido a 
trabalhos de manutenção e de reparos por 
equipe devidamente treinada.
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Símbolos usados

Advertência ! Risco de segurança!

 Este símbolo indica informações 
importantes que devem ser lidas e 

respeitadas. 

O não cumprimento pode causar:
 O Perigo para as pessoas
 O Distúrbios funcionais ou dano aos 

aparelhos

Alerta em relação a tensão elétrica 
perigosa

 Este símbolo indica informações 
importantes que devem ser lidas e 

respeitadas. 

O não cumprimento pode causar:
 O Perigo para as pessoas
 O Distúrbios funcionais ou dano aos 

aparelhos

Informações importantes

 Este símbolo indica informações ou 
explicações que têm a finalidade de 

facilitar a compreensão.

Observações explicativas
 O Este símbolo no texto indica informações 

adicionais e explicações.

Figuras
(1) Algarismos em parênteses dentro da 

descrição referem-se às figuras e posições 
dentro delas.
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Instruções de segurança

Descrição
As instruções de segurança neste manual 
referem-se à instalação e uso da base de luz 
transmitida TL3000 Ergo. Certifique-se de ler as 
instruções de segurança anotadas no manual 
de seu microscópio estéreo Leica antes da 
utilização.

Uso pretendido
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Uso a que não se destina
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Os aparelhos e acessórios descritos no manual 
do usuário foram testados quanto à segurança 
e possíveis perigos. O representante Leica 
responsável deve ser consultado sempre que o 
instrumento for alterado, modificado ou usado 
em combinação com componentes que não 
sejam da Leica e que ultrapassem o escopo 
deste manual!

No caso de intervenção não autorizada no 
aparelho ou de utilização inadequada, é 
anulado qualquer direito à garantia!

Local de utilização
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

 O Os componentes elétricos devem ser 
posicionados a uma distância mínima de 
10 cm da parede e longe de substâncias 
inflamáveis ao menos.
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Instruções de segurança (continuação)

Obrigações do responsável pelo 
instrumento

 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Certifique-se de que:
 O a base, o microscópio estéreo Leica e seus 

acessórios são operados e submetidos à 
manutenção e reparos apenas por equipe 
autorizada e treinada.

 O Todos os operadores deverão ler e entender 
este manual do usuário e, particularmente, 
as instruções de segurança.

Trabalho de reparo e de manutenção
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

 O Somente peças sobressalentes originais 
Leica Microsystems podem ser usadas.

 O Antes de abrir os aparelhos, desligue 
a alimentação e desconecte o cabo de 
alimentação da tomada.

 Tocar em um circuito energizado pode 
causar ferimentos.

Integração com produtos de outros 
fabricantes

 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Descarte
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Regulamento legal
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"

Declaração de conformidade EC
 O Consulte a apostila "Conceito de segurança"
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TL3000 Ergo
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Parabéns!

Parabéns por adquirir nossa mais nova base de luz transmitida TL3000 
Ergo. Você vai se surpreender com a facilidade, a rapidez e a precisão 
com que o contraste pode ser ajustado para visualizar sua amostra com 
a melhor luz. Independente de usar campo claro, campo escuro ou 
contraste de Rottermann: é sempre possível obter a iluminação ideal para 
suas amostras durante o trabalho. A base de luz transmitida não necessita 
de manutenção graças à sua fonte de luz LED duradoura e econômica. 
Trocar lâmpadas passou a ser coisa do passado.

Além disso, o TL3000 Ergo é completamente codificado. Portanto, todas 
as configurações podem ser reproduzidas e a luz controlada ou fechada 
externamente com o pedal, SmartTouch ou software.

Ainda que a confiabilidade e a robustez dos aparelhos Leica sejam 
reconhecidas no mundo inteiro, o TL3000 Ergo requer um certo grau de 
cuidado e de atenção. Portanto, recomendamos que leia este manual. 
Ele contém todas as informações necessárias em relação à operação, 
segurança e manutenção. Basta observar algumas orientações que 
assegurarão que, mesmo após o uso intensivo, sua base de luz transmitida 
continuará a trabalhar corretamente e de forma confiável como no 
primeiro dia.

Desejamos muito sucesso em seu trabalho! 



Possui uma solicitação especial? Conte para 
nós!
A Leica Microsystems desfruta de excelente 
reputação na elaboração de soluções 
específicas para o cliente. Caso tenha uma 
solicitação especial que não possa ser atendida 
com peças padrões, entre em contato com um 
consultor Leica. Temos uma solução para todo 
problema.
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Os microscópios estéreos e macroscópios Leica 
oferecem a máxima flexibilidade na escolha de 
equipamentos, graças principalmente à sua 
configuração modular e a compatibilidade que 
a Leica cuidadosamente mantém há décadas. 
Os charriots ópticos, oculares, bases entre 
outros, podem ser combinados da maneira 
escolhida, permitindo criar o microscópio que 
melhor atenda suas necessidades.

Além disso, você observará que os elementos 
de controle e os componentes individuais não 
diferem significativamente. Independente 
da configuração escolhida, você estará 
rapidamente adaptado.

O projeto modular: tudo é relativo
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Lá vamos nós

Se a configuração de seu novo equipamento já 
foi montada e comissionada por seu consultor 
Leica, ignore as instruções de instalação e 
comece a partir do Guia de início rápido 
página 19.

Se, por outro lado, você mesmo está instalando 
a base e o microscópio, continue no capítulo 
"Montagem", começando na página 11.
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Montagem
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Informações importantes para montagem

 As instruções a seguir referem-se à 
montagem da base de luz transmitida 

TL3000 Ergo juntamente com o microscópio 
estéreo M205 C. Contudo, a base de luz 
transmitida pode ser operada com todos os 
microscópios estéreos ou macroscópios Leica – 
com ou sem fluorescência. Para detalhes sobre 
a montagem do charriot óptico, do tubo e das 
oculares, consulte seu manual do usuário do 
microscópio estéreo.
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A primeira etapa é conectar a coluna de foco da 
série M ao TL3000 Ergo.

Ferramentas usadas
 O Chave de fenda de cabeça hexagonal, 3 mm

Montagem do adaptador da coluna
1. Prenda o adaptador de coluna na coluna 

usando os parafusos fornecidos.

Montagem da coluna de foco
2. Aparafuse a coluna de foco no TL3000 Ergo 

usando os parafusos inclusos.

Montagem da coluna de foco
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 Dependendo da situação de trabalho, 
pode ser necessário restringir o caminho 

de curso máximo do microscópio estéreo. Isto 
evita:

 O Ferimento ao manipular as amostras devido 
ao aperto dos dedos ou da mão.

 O Contato acidental entre a objetiva e a 
amostra e potencial dano resultante.

Reajuste do foco motorizado
O foco motorizado é ajustado de fábrica e 
normalmente não necessita de ajuste – mesmo 
se o caminho do curso máximo for alterado.

 Exceção: se a alimentação falhar durante 
o movimento do foco motorizado, os 

dados de posicionamento são perdidos. Neste 
caso, a calibração deve ser repetida usando 
o software Leica ou o SmartTouch. Para isto, 
consulte o respectivo manual.

Restrição do alcance inferior do curso
1. Mova o foco motorizado para a posição 

mais baixa desejada.

2. Solte o parafuso do batente na lateral da 
coluna de foco.

3. Empurre o batente para a altura do foco 
motorizado.

É mais fácil mover o batente mantendo a chave 
de fenda inserida e movendo-a para cima.

4. Aperte o parafuso do batente.

Foco motorizado: Restrição do caminho do curso
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Ferramentas usadas
 O Chave de fenda de cabeça hexagonal, 4 mm

 Caso tenha qualquer dúvida em relação 
à compatibilidade e adaptação de outros 

modelos, entre em contato com seu consultor 
Leica.

Montagem do charriot óptico
1. Coloque o charriot do microscópio na 

coluna de foco de forma que o parafuso 
se encaixe na rosca fornecida e a argola se 
encaixe na ranhura.

2. Pressione o charriot do microscópio 
no sentido inverso da coluna de foco e 
parafuse-o na posição usando a outra mão.

3. Insira o charriot óptico no charriot do 
microscópio e fixe-o com o parafuso de 
fixação. 

Charriot óptico
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Canhão

 Todos os tubos intermediários que se 
encaixam entre o charriot óptico e o tubo 

binocular são instalados da mesma maneira.

 Observe que a inserção de elementos 
intermediários pode resultar em 

sombreamento na borda do campo de visão.

Preparo
1. Solte o parafuso de posicionamento e 

remova a tampa de proteção.

Montando do tubo
2. Empurre o tubo (por exemplo, o tubo 

binocular inclinado) no anel de encaixe 
do tipo cauda de andorinha e gire-o 
ligeiramente nas duas direções até que o 
parafuso de posicionamento se encaixe na 
ranhura guia.

3. Enquanto segura o tubo levemente, 
aperte cuidadosamente o parafuso 
de posicionamento. Ele é posicionado 
corretamente de forma automática.
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Oculares

Ferramentas usadas
 O Não requer ferramentas.

Gama de ampliação
Você pode ampliar toda a faixa de ampliação 
geral usando as oculares de campo amplo 
disponíveis de 10×, 16×, 25× e 40× para 
pessoas que utilizam óculos.

Preparação
1. Se desejar usar um retículo opcional, 

insira-o agora.

2. Remova a proteção do tubo plástico. 

Inserção das oculares
3. Empurre as oculares nos tubos o máximo 

possível e certifique-se de que estão 
encaixadas de forma precisa e firme.

4. Aperte bem os parafusos de fixação.
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Objetiva

Ferramentas usadas
 O Não é necessário usar ferramentas.

 Segure firmemente a objetiva durante 
a montagem e a desmontagem, para 

evitar que ela caia sobre a placa da mesa. 
Isso aplica-se particularmente à 2× objetiva 
planapocromática que é muito pesada. 
Primeiramente, remova todas as amostras da 
placa da mesa.

Acoplamento da objetiva
1. Remova a tampa de proteção do charriot 

óptico.

2. Aparafuse a objetiva no sentido horário no 
charriot óptico.
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Guia de início rápido
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Descrição do TL3000 Ergo

1. Contraste
2. Furos para adaptação da mesa
3. 65 mm FOV com placa protetora de vidro de 

75 mm, pode ser substituída por acessórios 
de contraste

1 32

1 2

1. Liga/desliga intensidade
2. Liga/desliga a alimentação
3. Espaço para cabos
4. Ajuste do contraste

3

1. Energia
2. Conector USB
3. 2× CAN
4.  Comutador a pedal
5.  USB desenergizada

31
2 4

54
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Os diferentes métodos de contraste

Campo claro
O campo claro é adequado para o exame 
de objetos translúcidos com estruturas 
contrastantes. O objeto é iluminado direta-
mente pela parte de baixo e é visto em suas 
cores naturais contra um fundo claro.

A operação da iluminação do campo claro é 
explicada a partir da página 25.

Campo escuro
Para a iluminação de campo escuro a amostra é 
iluminada pelo LED em um ângulo muito plano. 
Apenas a luz desviada pela amostra atinge 
a objetiva e torna estas estruturas visíveis. O 
fator essencial é o fundo preto para um perfeito 
contraste. 

A operação da iluminação do campo escuro é 
explicada a partir da página 27.

Contraste de Rottermann
Para da unidade de iluminação é coberta 
dependendo da posição do botão de contraste, 
o que resulta em efeitos de contraste. As 
estruturas da fase geralmente atuam como 
imagens espaciais do tipo em relevo.

A operação do contraste de Rottermann é 
explicada a partir da página 26.

Peixe-zebra com iluminação de campo claro O mesmo assunto com iluminação de campo 
escuro

O mesmo assunto com iluminação por contraste 
de Rottermann
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 A base de luz transmitida TL3000 Ergo 
trabalha em conjunto com qualquer 

configuração de aparelho. Ela é adequada para 
campos relativamente amplos e possui abertura 
suficiente para oferecer resolução plena para 
todas as objetivas, incluindo objetivas Corr 2× 
Corr e 5×/0.5.

Cenários possíveis

SmartTouch
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 A base de luz transmitida somente 
deve ser conectada em uma tomada 

aterrada com cabo de alimentação em perfeitas 
condições! O não cumprimento deste aviso 
pode resultar em lesão grave ou mesmo morte!

 A iluminação por LED pode ser 
muito brilhante! Verifique e ajuste a 

intensidade da iluminação para obter o brilho 
adequado antes de olhar pelas oculares. 

Ligar e desligar a base de luz transmitida
1. Ligue a base de luz transmitida com a chave 

da alimentação no lado direito.
 As instruções a seguir consideram que a 

chave da alimentação no lado direito do 
aparelho já está ligada. Esta chave não é mais 
mencionada nas demais partes deste manual 
do usuário.

continua na próxima página

Ligar e desligar a base de luz transmitida
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3. Olhe pela ocular e ajuste a intensidade 
da luz girando o botão traseiro no lado 
esquerdo. Ao desligar a base, ela irá 
memorizar o último estado e ligará com o 
mesmo brilho.

 Não há LED de status na base. 

2. Pressione a chave liga/desliga do lado 
esquerdo para ligar a iluminação. Gire o 
botão para ajustar a intensidade. 

Ligar e desligar a base de luz transmitida (continuação)

4. Pressione a chave liga/desliga do lado 
esquerdo novamente para desligar a 
iluminação da base.
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Trabalho com iluminação de campo claro

Iluminação de campo claro
O campo claro é adequado para o exame 
de objetos translúcidos com estruturas 
contrastantes. A amostra é iluminada 
diretamente pela parte de baixo para que 
fique com a máxima precisão e em suas cores 
naturais em uma superfície clara. 

Ativação da iluminação de campo claro
1. Ligue a base conforme descrito na página 

23.

2. Gire o botão de contraste totalmente para 
frente.

3. Olhe pelas oculares e ajuste a intensidade 
da luz usando o controle no lado esquerdo 
da base.
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Trabalho com contraste de Rottermann

Contraste de Rottermann
Parte da unidade de iluminação é coberta 
dependendo da posição do botão de contraste, 
o que resulta em efeitos de contraste. As 
estruturas da fase geralmente atuam como 
imagens espaciais do tipo em relevo. 

Ativação do contraste de Rottermann
1. Ligue a base conforme descrito na página 

23.

2. Ajuste o botão de contraste no lado 
esquerdo entre as duas posições finais. O 
contraste de Rottermann perfeito tem um 
fundo ligeiramente cinza que contrasta 
perfeitamente com sua amostra.

3. Olhe pelas oculares e ajuste a intensidade 
da luz usando o controle no lado esquerdo 
da base.

4. Mude o ângulo de incidência de luz usando 
o controle do lado esquerdo da base 
para encontrar o contraste ideal para sua 
amostra.
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Trabalho com iluminação de campo escuro

Iluminação de campo escuro
Para a iluminação de campo escuro a amostra é 
iluminada pelo LED em um ângulo muito plano. 
Apenas a luz desviada pela amostra atinge 
a objetiva e torna estas estruturas visíveis. O 
fator essencial é o fundo preto para um perfeito 
contraste. 

Ativação da iluminação de campo escuro
1. Ligue a base conforme descrito na página 

23.

2. Gire o botão de contraste totalmente até 
que o fundo fique preto. Dependendo da 
objetiva usada, a posição pode variar.

3. Olhe pelas oculares e ajuste a intensidade 
da luz usando o controle no lado esquerdo 
da base.



Manual do usuário TL3000 Ergo  Guia de início rápido 28

Monitor com mínima reflexão

 Se estiver trabalhando principalmente 
com iluminação de campo escuro ou 

fluorescência, é possível remover a placa de 
vidro de proteção da fonte de luz. Desta forma, 
você terá um fundo com baixa reflexão o qual 
será ainda mais escuro.

A placa de vidro de proteção está localizada 
embaixo da tampa de vidro da base, 
diretamente acima da fonte de luz.

Se estiver trabalhando com c. elegans ou 
oócitos, é possível usar o filtro de conversão 
de halogênio (10 450 691) ou o filtro verde 
(10 450 564). Para iluminação difusa, é 
possível usar o vidro jateado (10 450 563). 
Para polarização, é possível usar a pastilha 
polarizada (10 450 565).

Acessórios e dicas para melhorar o contraste
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Preparação para captura e 
processamento de imagens
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 Esta detecção é feita uma única vez, 
antes de usar a base pela primeira 

vez com o SmartTouch, Pacote de Aplicação 
Leica ou LAS X. Os ajustes configurados são 
automaticamente sincronizados entre o 
SmartTouch e o LAS X. Somente é necessário 
fazer uma nova detecção se a configuração do 
aparelho for alterada.

O básico

 Antes de usar o TL3000 Ergo no software 
LAS ou no LAS X, é necessário detectar os 

componentes individuais do aparelho. 
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Detecção com o SmartTouch

Detecção com o SmartTouch
1. Conecte a unidade de controle SmartTouch 

ao seu microscópio.

2. No SmartTouch, toque na guia "Config."

3. Toque no campo "Config."

4. No campo "Microscope" selecione as 
categorias de instrumento que serão 
usadas na sequência.

5. Em cada categoria, toque no componente 
que utilizará.

 A detecção está completa. Agora todos 
os componentes de seu microscópio 

estéreo estão corretamente integrados ao 
sistema automático de controle de abertura. 
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Detecção com o Pacote de Aplicação Leica
1. Inicie o configurador de hardware Leica.

2. Configure seu microscópio em Hardware 
Setup.

3. Inicie o Pacote de Aplicação Leica.

4. Selecione o comando "Configure" a partir 
do menu principal.

5. Clique na guia "Microscope".

6. Selecione as categorias de instrumento que 
serão usadas na sequência.

7. Em cada categoria, clique no componente 
que utilizará.

 A detecção está completa. Agora todos 
os componentes de seu microscópio 

estéreo estão corretamente integrados ao 
sistema automático de controle de abertura. 

Detecção com o Pacote de Aplicação Leica
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 A detecção está completa. Agora todos 
os componentes de seu microscópio 

estéreo estão corretamente integrados ao 
sistema automático de controle de abertura. 

4. Selecione as categorias de instrumento que 
serão usadas na sequência.

5. Em cada categoria, clique no componente 
que utilizará.

Detecção com LAS X

Detecção com o Pacote de Aplicação Leica 
(LAS) X
1. Inicie o configurador de hardware LAS X.

2. Configure seu microscópio em “Hardware 
Setup” e marque a caixa para base de luz 
codificada TL.

3. Pressione “Apply” e clique no botão 
"Configure".
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Operação com SmartTouch



Manual do usuário TL3000 Ergo  Operação com SmartTouch 35

Sobre o SmartTouch
A unidade de controle externa SmartTouch 
facilita inúmeras tarefas, combinada com 
uma interface muito bem organizada e de 
fácil compreensão. Controle de zoom, foco e 
câmera. Mova a mesa com a amostra, restaure 
as condições de teste com o toque de um 
botão ou mude o filtro para imagens com 
fluorescência. Tudo isso e muito mais é possível 
com o SmartTouch.

Controle do TL3000 Ergo
Ao interagir com a base de luz transmitida 
TL3000 Ergo, o SmartTouch controla 
a intensidade da iluminação e exibe a 
configuração de contraste. 

Informações adicionais
Consulte informações sobre instalação, 
montagem e inicialização no manual fornecido 
com o SmartTouch.

SmartTouch expande suas possibilidades!

SmartTouch
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Visão geral do SmartTouch

Tela de toque

Botão Toggle

Atuador giratório duplo
Atuador giratório superior

Atuador giratório inferior

Teclas de hardware (livremente configuráveis)
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Convenções do monitor

 O monitor no painel do monitor mostra 
apenas a configuração atual. Por 

exemplo, se a mesa mecânica motorizada não 
estiver conectada, as respectivas configurações 
não são exibidas. As capturas de tela neste 
manual podem ser diferentes do monitor em 
seu SmartTouch.

Convenções de codificação por cor

 Todos os elementos fixos de interface 
do usuário (como rótulos e títulos) são 

exibidos em fonte preta. Todos os valores que 
podem ser modificados (como fator de zoom, 
status do iluminador, etc.) são exibidos na fonte 
vermelha. 

Controles na tela de toque

Guia

Botão

Visor

Mostra a função atual de uma 
tecla de hardware

Segmento

Setas da barra de rolagem
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Acesso ao TL3000 Ergo
1. Toque na guia "Light".

2. Toque no símbolo para a base de luz 
transmitida.

3. Ajuste o brilho.

4. Verifique a configuração do contraste.

 O indicador no monitor varia 
dependendo do tipo de iluminação 

selecionada. Brilho e contraste são exibidos em 
% para serem facilmente reproduzidos. Quando 
a luz do TL3000 Ergo é desligada, não é exibida 
informação sobre o brilho ou contraste.

Acesso ao TL3000 Ergo
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Dimensões e  
especificações
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Dimensões
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Fonte de alimentação

Entrada 100–240 Vca 47–63 Hz

Saída 33 Vcc 1,51 A máx.

Consumo de potência máx. na fonte 
de alimentação no modo autônomo

21 W

USB desenergizada

Tensão 5 V

Corrente 1,2 A

Alimentação 6 W

Conectores

CAN 2

Dados da USB 1

Fonte de alimentação 1

USB desenergizada 1

Controle manual/pedal 1 (tomada de telefone de 2,5 mm)

Fonte de luz LED

Área iluminada: Campo claro ∅ 65 mm

Área iluminada: Campo escuro ∅ 65 mm

Sistema de contraste de alívio (RC) sim

Diafragma interno/controle da 
lâmpada

sim

Opções de controle remoto sim

Suporte do filtro integrado sim

Correspondência do número de 
abertura alta

sim

Almofadas antichoque sim

Dimensão (L×A×P, em mm) 340 × 70 × 371

Temperatura na posição da sonda 
(acima da ambiente)

8 graus

Acessórios

Suporte transversal da mesa IsoPro sim

Mesa de aquecimento integrada 
(opcional)

sim

Dados técnicos

TL3000 Ergo
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Apêndice
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Cuidado, manutenção e pessoas de contato

Esperamos que goste de usar sua base 
de luz transmitida. Os produtos Leica são 
reconhecidos pela robustez e vida útil longa. 
A observação das dicas de cuidado e limpeza 
a seguir garantirá que, mesmo após anos e 
décadas, sua configuração Leica continuará a 
funcionar tão bem quanto no primeiro dia de 
uso.

Benefícios da garantia
A garantia abrange todas as falhas em materiais 
e manufatura. No entanto, ela não cobre danos 
resultantes de manuseio descuidado ou 
incorreto.

Endereço de contato
Contudo, caso seu aparelho não esteja 
funcionando corretamente, entre em contato 
com um técnico, com seu representante Leica 
ou com a Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
CH-9435 Heerbrugg.

E-mail de contato:
stereo.service@leica-microsystems.com

Cuidados
 O Proteja seu equipamento de umidade, 

fumaça e ácidos, bem como de materiais 
alcalinos, cáusticos e corrosivos; além de 
manter os produtos químicos longe do 
aparelho.

 O Conectores, sistemas ópticos e peças 
mecânicas não devem ser desmontados 
ou substituídos, a menos que tal ação seja 
especificamente permitida e descrita neste 
manual.

 O Proteja seu microscópio contra óleo e 
graxa.

 O Não engraxe as superfícies guias ou peças 
mecânicas.
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Cuidado, manutenção e pessoas de contato (continuação)

Proteção contra sujeira
Poeira e sujeira afetarão a qualidade dos 
resultados. 

 O Coloque a tampa de proteção contra poeira 
no microscópio quando não estiver em uso 
por um longo período.

 O Use tampas contra poeira para proteger 
as aberturas dos tubos, dos tubos sem 
oculares e as oculares.

 O Mantenha os acessórios que não estão 
sendo usados em locais sem poeira.

Limpeza de componentes de polímero
Alguns componentes são feitos de polímero 
ou são revestidos por polímero. Portanto, 
são agradáveis ao toque e práticos. O uso de 
agentes de limpeza e técnicas inadequados 
pode danificar os polímeros.

Medidas permitidas
 O Limpe o microscópio (ou partes dele) 

usando água morna com sabão, depois 
enxágue usando água destilada.

 O Para sujeiras difíceis, é possível usar 
também etanol 75 % diluído em água 
(álcool industrial) ou isopropanol. Neste 
caso, siga os regulamentos de segurança 
correspondentes.

 O Remova a poeira com um bulbo de 
borracha pneumático ou um pincel macio.

 O Limpe as objetivas e as oculares com 
álcool e panos especiais para limpeza de 
aparelhos ópticos.

 O Para a limpeza do espelho da base a melhor 
opção é usar um tecido umedecido que 
não solte fiapos. Para marcas de dedos, use 
álcool, para meios de cultura de célula, etc. 
recomendamos água e sabão. Não embeba 
o instrumento.
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