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- Conţinutul fiecărui capitol este specificat în detaliu, la începutul 
fiecărui capitol. 

- Lista de abrevieri, cuvinte cheie şi termeni tehnici din anexă 
facilitează căutarea termenilor specifici. 
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Legenda simbolurilor 

 
 Dorim să va informăm asupra aspectelor de siguranţă ce 

trebuie respectate atunci când folosiţi aparatul. Acest capitol 
conţine un rezumat a celor mai importante informaţii referitoare 
la chestiuni relevante pentru siguranţă. 
 

Simboluri de hazard 

 Următoarele informaţii despre siguranţă au fost incluse în manualul 
de utilizare. Vă rugăm să reţineţi aceste informaţii şi să aveţi o grijă 
deosebită în aceste cazuri. 

 Eticheta de avertizare care atenţionează despre posibilitatea 
producerii unor leziuni fatale sau leziuni severe dacă măsurile de 
precauţie nu sunt urmate. 

 Indică un hazard care poate duce la leziuni moderate spre 
severe dacă riscurile nu sunt evitate. 

         Eticheta de avertizare care atenţionează despre posibilitatea 
producerii unor leziuni minore sau pagube dacă măsurile de 
precauţie nu sunt urmate. 

 

Simboluri de informare 

Următoarele simboluri de informare sunt folosite în acest manual: 

 Listare 

  Precondiţie pentru o acţiune 

•  Acţiune necesară 

→ Rezultatul unei acţiuni 

 
Informaţii şi sfaturi adiţionale 

 

  



3 
 

 

Grup ţintă 
 
 

 Operare doar de către personalul calificat! 
Manualul de utilizare este adresat medicilor, asistentelor şi 
personalului medical care pregăteşte, operează şi întreţine 
sistemul după o pregătire adecvată. Instruirea personalului care va 
folosi sistemul este sarcina clientului sau a instituţiei care operează 
sistemul. 

Operaţiunile de instalare şi de service ce nu sunt descrise în acest 
manual trebuie efectuate doar de către specialiştii Carl Zeiss. 

 
  



4 
 

 

Domeniu de utilizare 

 
Uz destinat 

 OPMI pico este un microscop chirurgical destinat iluminării şi măririi 
unghiulare a zonei chirurgicale şi asistării vizualizării în timpul procedurilor 
chirurgicale. 

 
Uz normal 

 Leziuni la ochiul pacientului! 

• Nu folosiţi iluminare xenon pentru proceduri oftalmologice! 

• Asiguraţivă că lumina xenon nu intră în ochii pacientului.  

 
Microscopul chirurgical OPMI pico este un microscop destinat 
operării manuale. Este un instrument versatil pentru munca zilnică 
de rutină cu pacienţii aşezaţi sau culcaţi. 

Sistemul de iluminare integrate bazat pe xenon sau halogen 
furnizează o imagine a câmpului de lucru bine definită şi cu un 
contrast înalt. Schimbătorul ajustabil manual în 5 trepte al 
grosismentului permite chirurgului să ajusteze grosismentul după 
nevoi. Microscopul chirurgical poate fi complementat de o serie de 
accesorii şi poate fi pregătit pentru uz steril ataşând capace şi 
draperii resterilizabile. 

Diverse sisteme cu suspensie S100 sunt disponibile pentru OPMI 
pico: 

- suport de podea, opţional cu echipamente de documentare 
montate pe un instrument tavă şi cu un touchscreen cu suport 
pentru monitor cu ecran plat, 

- suport de perete, suport de tavan, sistem de suspensie Centro 

- unitate de suport / unitate de suport pentru iluminare nonZeiss 

Sistemul este destinat utilizării în birouri, spitale sau alte instituţii 
de medicină umană. Pentru înlăturare vă rugăm să respectaţi atât 
instrucţiunile din acest manual cât şi legislaţia aplicabilă din ţara 
dumneavoastră.  
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Note pentru operator 
 
 

• Vă rugăm să citiţi atent manualul înainte de a porni sistemul. De asemenea vă rugăm 
să consultaţi manualele de utilizare pentru accesorii şi alte componente ale 
sistemului. 

• Doar personalul căruia i sa făcut instructajul poate folosi acest instrument. Instruirea 
personalului care va folosi sistemul este sarcina clientului sau a instituţiei care 
operează sistemul. 

• Vă rugăm să ţineţi manualul întrun loc accesibil pentru personalul care foloseşte 
sistemul. 

• Vă rugăm să respectaţi toate simbolurile şi etichetele ataşate la aparat! (a se vedea 
pagina 14). 

• Respectaţi reglementările legale pentru prevenirea accidentelor de muncă, sănătate 
şi siguranţă aplicabile în ţara în cauză. 

• Modificarea sistemului fără acordul producătorului nu este permisă. Dacă sistemul 
este modificat, trebuie efectuate inspecţii şi teste pentru a asigura folosirea acestuia 
în condiţii de siguranţă. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de 
modificările făcute la sistem de către personal neautorizat. De asemenea astfel de 
acţiuni vor invalida garanţia. 

• Modificarea sau repararea acestui aparat sau a oricărui echipament folosit împreună 
cu acest aparat poate fi efectuată doar de către echipa de service Carl Zeiss sau alte 
persoane autorizate de către Carl Zeiss. 

• Dacă este cerut de către regulamentele şi directivele în vigoare în ţara de utilizare, 
conectaţi sistemul la o sursă de alimentare de rezervă specială pentru urgenţe. 

•  Asiguraţivă că toate condiţiile de instalare şi de folosire a aparatului îndeplinesc 
cerinţele chirurgicale: consultaţi “Condiţiile ambientale” de la pagina 205 

• Nu folosiţi nici un dispozitiv operat electric care face parte din sistem: 

- în zone cu pericol de explozie, 

- nu folosiţi aparatul aproape de anestezice inflamabile sau solvenţi volatili, precum 
alcool, eter/benzen sau substanţe similare. Păstraţi cel puţin 25 cm distanţă. 

• Nu plasaţi recipiente ce conţin fluide pe instrument. Asiguraţivă că nici un fluid nu 
poate pătrunde în instrument. 

• Nu folosiţi prelungitoare cu prize multiple! 

• Nu deschideţi aparatul! Aparatul conţine componente neizolate. Dacă îi îndepărtaţi 
carcasă vă expuneţi riscului de electrocutare. 

• Nu atingeţi sistemul dacă corpul dumneavoastră este încărcat electrostatic, iar 
aparatul nu este împământat. 
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• Vă rugăm să luaţi în considerare informaţiile despre compatibilitatea electromagnetică 
din capitolul Date tehnice de la pagina 190. 

• Odată cu avansarea în vârstă a sursei de lumină, intensitatea actuală a iluminării 
furnizată la o anumită poziţie scade (aceasta este o proprietate normală a sistemului). 

• Opriţi aparatul de la comutatorul de alimentare dacă observaţi orice fum, scântei sau 
zgomot neobişnuit. Nu utilizaţi aparatul până când nu a fost reparat de către o echipă 
de service a noastră. 

• Degetele poate fi zdrobite între monitor şi braţul transportator. Nu atingeţi această 
zonă în timp ce se deplasează monitorul. 

• Dacă aparatul trebuie transportat pe distanţe lungi (de ex. mutare, restituire pentru 
reparaţii, etc.), folosiţi doar ambalajul său original sau ambalaje speciale pentru 
restituire. În asemenea cazuri vă rugăm să contactaţi dealerul dumneavoastră sau 
departamentul de service Carl Zeiss. 

• Pentru a preveni orice deteriorare a siguranţei de folosire a sistemului din cauza 
vârstei, uzurii, etc., utilizatorul trebuie să se asigure că aparatul este supus 
verificărilor de siguranţă necesare (vezi secţiunea „Îngrijire şi întreţinere”). 

Orice echipament suplimentar conectat la dispozitivele medicale electronice trebuie să 
respecte în mod demonstrabil standardele aplicabile şi directivele (de ex. EN 60950:2005 
pentru echipamentele de procesare a datelor). În plus, toate configuraţiile trebuie să 
îndeplinească cerinţele normative pentru sistemele medicale (vezi EN 6060111:1990 sau 
clauza 16 a ediţiei a 3a din EN 606011:2006). Oricine conectează echipamente 
suplimentare la dispozitive medicale electronice este un configurator de sistem şi, ca atare, 
responsabil pentru conformitatea sistemului cu cerinţele normative pentru sisteme. 
Vă rugăm să reţineţi că legislaţia locală are prioritate asupra cerinţelor normative menţionate 
mai sus. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi distribuitorul local sau Carl Zeiss 
Service. 
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Cerinţe pentru operare 
 
Înainte de prima utilizare 
 
Carl Zeiss Service sau un expert autorizat de către Carl Zeiss va instala sistemul. Vă rugăm 
să vă asiguraţi că următoarele cerinţe continuă să fie îndeplinite pentru funcţionarea în 
continuare: 
 Componentele de conectare au fost conectate corect. Conexiunile cu şurub au fost 

strânse ferm. 
 Toate cablurile şi prizele sunt în stare perfectă. 
 Determinaţi tensiunea de alimentare la locul de instalare şi setaţi în consecinţă 

tensiunea de alimentare a dispozitivului. 
 Introduceţi cablul de alimentare numai întro priză care este echipat cu un conductor 

de împământare fără cusur. 
 Aparatul este conectat cu cablul de alimentare furnizat. 
 Aparatul este conectat la linia de alimentare prin separare galvanică. 

 
Înainte de fiecare utilizare 
 

• Când adăugaţi accesorii şi/sau componente vă rugăm să vă asiguraţi că nu este 
depăşită greutatea maximă permisibilă a aparatului. (vezi eticheta „Sarcină maximă” 
sau secţiunea „Date tehnice”). 

• Înainte de fiecare utilizare, efectuaţi procedura de echilibrare pentru a permite 
microscopului chirurgical să îşi menţină echilibrul în toate poziţiile din zona de lucru. 

• Verificaţi că microscopul chirurgical are destulă libertate de mişcare. Aparatul sau 
accesoriile pot fi deteriorate dacă se află în conflict unele cu altele. 

• Înainte de fiecare utilizare asiguraţivă că toate componentele şi accesoriile sunt bine 
fixate în poziţiile lor. 

• Aşezaţi întotdeauna cablurile întro manieră în care nu vor împiedica mişcările 
utilizatorului. 

• Utilizaţi aparatul numai cu instrumentele corespunzătoare şi sterilizate. 

• Nu acoperiţi orificiile de ventilaţie, deoarece sursa de lumină a sistemului se opreşte 
în caz de supraîncălzire. 

• Nu încercaţi să conectaţi cu forţa legăturile electrice (mufe, prize). În cazul în care o 
conexiune nu se poate realiza uşor, se verifică dacă mufa se potriveşte cu priza. 
Dacă vreunul dintre conectori este deteriorat cereţi echipei de service Carl Zeiss 
repararea lor. 

• Folosiţi frânele de pe role pentru a bloca suportul de podea în poziţie în aşa fel încât 
să nu plece din loc de la sine. 

• Completează lista de verificare din capitolul „Operare”. 
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În timpul operării 
 

• Reduceţi luminozitatea şi durata de expunere la lumină a zonei chirurgicale la nivelul 
minim necesar pentru a evita arsurile. 

• Pentru a preveni vătămarea fototoxică evitaţi să priviţi direct în sursa de lumină, de 
exemplu, cea de pe microscop sau ghidul de lumină. 

• Nu lăsaţi niciodată un aparat cu sursa de lumină încă pornită nesupravegheat. 

• Accesoriile defecte sau neidentificate pot duce la scurgerea de curent . Nu conectaţi 
niciodată  accesorii defect sau neidentificate. 

• Nu intraţi în contact cu interfeţele video cât timp sunteţi în contact cu pacientul. 

• Atenţie! Dacă înlocuiţi lampa la scurt timp după ce aceasta sa defectat, poate fi încă 
extrem de fierbinte. Utilizaţi mănuşi de protecţie rezistente la căldură atunci când 
înlocuiţi lampa. 

• În cazul în care lampa cu xenon este utilizată după durata sa de viaţă maximă de 500 
de ore, defectarea bruscă poate să apară şi să întrerupă funcţionarea. Vă rugăm să 
înlocuiţi lampa xenon în timpul potrivit. 

• În cazul în care lampa cu halogen este utilizată după durata sa de viaţă maximă de 
500 de ore, defectarea bruscă poate să apară şi să întrerupă funcţionarea. Vă rugăm 
să înlocuiţi lampa xenon în timpul potrivit. 

• Nu trageţi de cablul de alimentare sau oricare alt cablu. 

• Dacă are loc o defecţiune pe care nu o puteţi corecta cu ajutorul capitolului “Ce 
trebuie făcut în caz de defecţiune”, ataşaţi un semn aparatului declarând că este 
defect şi contactaţi reprezentantul Carl Zeiss. 

• Niciodată nu operaţi sistemul nesupravegheat. 

• Întotdeauna opriţi sistemul 

- înainte de a îl deconecta/conecta la linia de alimentare 

- dacă nu va fi folosit pentru o perioada mai lungă de timp 

- sau pentru a fi curăţat. 

 
După fiecare utilizare 
 

• Folosiţi mereu butonul de oprire/pornire pentru a opri aparatul când nu este utilizat. 

• Metodele insuficiente, defectuoase sau greşite de curăţare sau nedezinfectarea 
aparatului în conformitate cu acest manual de instrucţiuni poate spori semnificativ 
riscul de infectare a pacientului şi / sau a personalului medical. 
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Garanţie şi răspundere 
 
 Garanţia şi răspunderea depind de prevederile contractuale 

aplicabile. 

 Pierderea garanţiei 
Nici o modificare nu poate fi făcută la acest sistem fără aprobarea 
producătorului. Dacă sistemul este modificat, trebuie efectuate 
inspecţii şi teste pentru a asigura folosirea acestuia în condiţii de 
siguranţă. 

Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daunele cauzate 
dispozitivului, ca urmare a modificărilor neautorizate. Garanţia, de 
asemenea, devine nulă şi neavenită. 
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Risc de arsuri provocate de intensitatea ridicată a iluminării 
 

 Risc de arsuri provocate de intensitatea ridicată a iluminării 
În cazul în care sistemul de iluminare este utilizat în mod 
necorespunzător, intensitatea excesivă de iluminare poate duce la 
arsuri de gradul trei. 

• Vă rugăm să citiţi şi să reţineţi următoarele puncte. 
  

General 
Acest sistem este echipat opţional cu o sursă puternică de lumină 
xenon. 
Riscul de arsuri este influenţată de mai mulţi factori diferiţi: 

 Factori legaţi de sistem: 
- Lungimea de undă este limitată de filtre pentru spectrul vizibil 

între 400 nm şi 700 nm. Aceste filtre rămân stabile pe o 
perioadă foarte lungă de timp şi nu pot fi schimbate de către 
utilizator. 

- Cu o durată de viaţă tot mai mare a lămpii, intensitatea 
efectivă a iluminării furnizate scade pentru o setare anume. 
Atunci când lampa este în cele din urmă înlocuită, intensitatea 
iluminării creşte din nou la valoare mare, originală. 

Factori legaţi de chirurgie: 
- Intensitatea selectată a sursei de lumină este un factor major 

de risc de accidentare. Ar trebui să fie întotdeauna setată la 
nivelul minim necesar pentru efectuarea procedurii chirurgicale 
care urmează să fie realizată. 

- O procedură chirurgicală lungă creşte riscul de rănire, în 
special în cazul în care o procedură standard durează 
considerabil mai mult decât de obicei. 

- Leziunile în zona periferică pot fi prevenite prin acoperirea 
acestei zone cu tifon umed, steril. 
Tifonul trebuie să fie umezit la intervale regulate, pentru a evita 
ca zona să se usuce sau să se încălzească. 

- De asemenea, ar trebui să luaţi în considerare faptul că unele 
zone ale corpului pot fi mai sensibile decât altele. 

- Anumite preparate din domeniul chirurgical, medicamente 
vasoconstrictoare local 
şi draperiile de incizie pot avea ca rezultat, de asemenea, un 
risc mai mare de accidentare (draperiile se pot încălzi diferit în 
funcţie de culoarea lor şi de conţinutul de umiditate). 



11 
 

 

Factori legaţi de pacient: 
- Starea generală de sănătate a unui pacient poate contribui la 

riscul de rănire. 

- Tipul de ten, de asemenea, poate juca un rol important în 
această privinţă. 

- Anumite medicamente afectează sensibilitatea la lumină. 

- Interacţiunea dintre căldură şi substanţele antimicrobiene în 
foliile de incizie poate duce la o reacţie crescută a pacientului 
la aceste substanţe. 

Recomandări: 
Datorită numărului mare de factori diferiţi implicaţi şi lipsa de 
publicaţii ştiinţifice pe această temă,Carl Zeiss nu poate oferi 
îndrumări privind intensitatea şi durata de expunere acceptabile. 
Cu toate acestea, acest sistem are câteva caracteristici care pot 
ajuta utilizatorul pentru a reduce riscul de arsuri. 

- Valoarea de început a intensităţii luminii poate fi setată la o 
valoare scăzută. 

- Riscul de arsuri poate fi redus prin irigarea in mod constant a 
zonei chirurgicale iluminate şi menţinânduo umedă. 

- Dacă sunt utilizate draperii chirurgicale pe pacient, acestea ar 
trebui să fie, de asemenea, umezite la intervale regulate 
pentru a preveni acumularea de căldură sub acestea. 

- Opriţi lumina atunci când microscopul nu este folosit, şi 
asiguraţivă că nu este orientat spre piele goală neprotejată. 

Vă rugăm să reţineţi faptul că majoritatea arsurilor au afectat pielea 
din jurul inciziei. Cea mai importantă măsură pentru a evita arsurile 
este acoperirea zonei periferice cu tifon umed, steril. Zona de 
incizie ar trebui să fie irigată în mod constant. 
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Dispozitive pentru siguranţă 
 
 Sistemul de iluminare halogen 

1 Clapeta 
Clapeta este indicatorul mecanic al stării de funcţionare a 
lămpilor cu halogen. 

- Atunci când clapeta este închisă, lampa principală este 
operaţională. 

- Atunci când clapeta este deschisă, lampa principală sa 
defectat. Lampa de rezervă este pornită. 

2 Trecerea la lampa de rezervă 
Carcasa lămpii conţine o lampă de rezervă. În cazul în care 
lampa primară se defectează, aveţi posibilitatea să porniţi lampa 
de rezervă prin apăsarea acestui buton. 

Fig. 1: Dispozitivul 
de siguranţă a 
sistemului de 
iluminare halogen 
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 Sistemul de iluminare xenon 

 Durată limitată de viaţă a lămpii cu xenon! 
În cazul în care lampa Xenon este utilizată dincolo de 
durata sa de viaţă specificată de 500 de ore, o defecţiune 
poate să apară. 
• Vă rugăm să înlocuiţi lampa xenon în timp util. 

 
 
 

 

 
- Filtru de protecţie termică UV/IR 

Filtrul protejează ochiul pacientului de radiaţii 
UltraViolete şi InfraRoşii. 

- Monitorizarea temperaturii 
Un senzor monitorizează în permanenţă temperatura 
lămpii. 

1    Trecerea la lampa de rezervă 
Sursa de lumină cu xenon de 180W are un modul 
care conţine două lămpi cu xenon. A doua lampă este 
folosită ca o lampă de rezervă care poate fi orientată 
manual în calea fasciculului de iluminare dacă lampa 
primară se defectează. 

În cazul în care segmentul roşu (2) din mâner (1) se 
aprinde, lampa de rezervă este în uz. 

• În cazul în care lampa cu xenon eşuează, 
deschideţi modulul , după cum urmează: Apăsaţi 
butonul (3). Modulul este uşor ejectat. 

• Scoateţi modulul de lampa în măsura în care 
acesta va merge. 

• Rotiţi mânerul (1) cu 180 ° până când se fixează 
în loc. Aceasta determină mutarea lămpii de 
rezervă în calea fasciculului de iluminare. 

• Împingeţi modulul lămpii tot drumul înapoi în 
carcasa lămpii. 

 

La introducerea unui nou modul de lampă, asiguraţivă 
că mânerul (1) este setat la "1". În cazul în care lampa 
primară se defectează, treceţi la lampa a doua în ordine 
logică. 
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Simboluri şi etichete ale aparatului 
 

 Respectaţi toate avertismentele şi etichetele de informare! 

• Dacă observaţi că orice etichetă lipseşte de pe dispozitiv 
sau a devenit ilizibilă, vă rugăm să contactaţi 
departamentul de service Carl Zeiss. 

 
Etichete ale microscopului  

 
1  Portul de ieşire al semnalului video 

 

2  Simbolul pentru selectorul de filtre 
Rotiţi acest selector pentru a mişca filtre în calea 
fasciculului de iluminare. Selectorul are trei poziţii: 
fără filtru, filtru verde, filtru portocaliu. 

- Filtrul verde măreşte contrastul. 
- Filtrul portocaliu previne întărire prematură a 

umpluturilor compozite. 

OPMI pico 3  Denumirea microscopului 

 

4  Simbol pentru schimbarea grosismentului 
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Fig. 2: 
Simboluri şi 
etichete de pe 
microscopul 
chirurgical 
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Simboluri de pe S100 suport de podea 
 

 

1  Simbolul de fricţiune 

Explicaţie a modului de a schimba efectul de frână folosind 
mânerul de reglare a fricţiunii. 

Poziţia din stânga: efect uşor de frână 

Poziţia din dreapta: efect puternic de frână 

 

 

2  Eticheta de avertizare ‚Pericol de strivire’ 

Degetele pot fi zdrobite. Nu atingeţi această zonă în timpul 
deplasării microscopului chirurgical sau părţilor acestuia. 
 
 

 

3  Controlul luminozităţii 

În cazul în care sistemul de iluminare este pornit, puteţi regla 
continuu luminozitatea prin rotirea acestui buton. 

- Poziţia stângă: luminozitate minimă 
 

- Poziţia dreaptă: luminozitate maximă 

 

4  Eticheta de avertizare ‚Sarcină maximă’ 

Sarcina maximă pe braţul de suspensie nu trebuie să depăşească 
7 kg. 
 
 

 

5  Echilibrarea braţului cu suspensie 

După ce toate accesoriile au fost ataşate la microscopul 
chirurgical, acest şurubul de reglare poate fi folosit pentru a 
echilibra braţul cu suspensie. 
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Fig. 3: Simboluri şi etichete de pe S100 suport de podea 
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6  Etichetă SIP 

Eticheta SIP conţine următoarele informaţii: 

- Producător (numele companiei) 

- Datele de contact ale producătorului, ex: nr de 

telefon, fax, adresă email. 

- Număr SIP 

Un număr unic de identificare atribuit sistemului 
dumneavoastră. Un fişier de produs este păstrat 
de Carl Zeiss pentru acest număr SIP. 

 

7  Eticheta de identificare a sistemului 
Eticheta de identificare a sistemului conţine 
următoarele informaţii: 
- Simbol de fabricaţie 

 
- Producător Carl Zeiss Surgical 

GmbH 
- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 

22  
73447 Oberkochen, 
Germania 

- Număr de serie  
- Clasificarea proiectului P30200001 
- Numele sistemului S100 (OPMI pico) 
- Număr de referinţă  
- Etichetă CE 

  

 

8  Anul fabricării 
Această etichetă indică anul fabricării aparatului. 

 

9  Eticheta ‚Poziţie pentru transport’ 
Ţineţi întotdeauna suportul de punctul indicat pentru 
transport. 
Respectaţi manualul de utilizare sau documentele 
însoţitoare. 
Indică poziţia de transport a sistemului. Înainte de a 
transporta sistemul, asiguraţivă că este în această 
poziţie, în scopul de a evita orice deteriorare. 
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Fig. 4: Simboluri şi etichete de pe S100 suport de podea 
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10  Poziţia pentru transport a suportului pentru ecranul plat 

Respectaţi manualul de utilizare sau documentele însoţitoare. 
Indică poziţia de transport a suportului pentru ecranul plat. Înainte de a 
transporta sistemul, asiguraţivă că suportul este în această poziţie, în 
scopul de a evita orice deteriorare. 

 

11  Eticheta de avertizare ‚Sarcină maximă’ de pe suportul ecranului 

Sarcina maximă (echipament accesoriu) pe suportul opţional a ecranului 
plat nu trebuie să depăşească 9 kg! 

 

12  Eticheta de avertizare ‚Sarcină maximă’ de pe tava instrument 

Sarcina maximă (echipament accesoriu) pe tava instrument opţională nu 
trebuie să depăşească 13 kg! 
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Fig. 5: Simboluri şi etichete de pe tava instrument şi braţul pentru monitor (opţionale) 
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Simboluri de pe S100 suport de perete 

 

1  Simbolul de fricţiune 
Explicaţie a modului de a schimba efectul de frână folosind mânerul de 
reglare a fricţiunii. 

Poziţia din stânga: efect uşor de frână 

Poziţia din dreapta: efect puternic de frână 

 

 

2  Eticheta de avertizare ‚Pericol de strivire’ 

Degetele pot fi zdrobite. Nu atingeţi această zonă în timpul deplasării 
microscopului chirurgical sau părţilor acestuia. 
 
 

 

3  Controlul luminozităţii 

În cazul în care sistemul de iluminare este pornit, puteţi regla continuu 
luminozitatea prin rotirea acestui buton. 

- Poziţia stângă: luminozitate minimă 
 

- Poziţia dreaptă: luminozitate maximă 

 

4  Eticheta de avertizare ‚Sarcină maximă’ 

Sarcina maximă pe braţul de suspensie nu trebuie să depăşească 7 kg. 
 
 
 

 

5  Echilibrarea braţului cu suspensie 

După ce toate accesoriile au fost ataşate la microscopul chirurgical, 
acest şurubul de reglare poate fi folosit pentru a echilibra braţul cu 
suspensie. 
 
 

 

6  Eticheta de avertizare "Obstacol mobil" 

Sistemul cu suspensie S100 poate fi la nivelul capului, există riscul unei 
coliziuni. 
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Fig. 6: Simboluri şi etichete de pe S100 suport de perete 
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7  Etichetă SIP 

Eticheta SIP conţine următoarele informaţii: 
- Producător (numele companiei) 

- Datele de contact ale producătorului, ex: nr de 

telefon, fax, adresă email. 

- Număr SIP 

Un număr unic de identificare atribuit sistemului 
dumneavoastră. Un fişier de produs este păstrat 
de Carl Zeiss pentru acest număr SIP. 

 

8  Eticheta de identificare a sistemului 

Eticheta de identificare a sistemului conţine 
următoarele informaţii: 
- Simbol de fabricaţie 

 
- Producător Carl Zeiss Surgical 

GmbH 
- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 

22  
73447 Oberkochen, 
Germania 

- Număr de serie  
- Clasificarea proiectului P30200001 
- Numele sistemului S100 (OPMI pico) 
- Număr de referinţă  
- Etichetă CE 

  

 

9  Anul fabricării 

Această etichetă indică anul fabricării aparatului. 
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Fig. 7: Simboluri şi etichete de pe S100 suport de perete 
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Simboluri de pe S100 suport de tavan 

 

1  Simbolul de fricţiune 
Explicaţie a modului de a schimba efectul de frână folosind mânerul de 
reglare a fricţiunii. 

Poziţia din stânga: efect uşor de frână 

Poziţia din dreapta: efect puternic de frână 

 

 

2  Eticheta de avertizare ‚Pericol de strivire’ 

Degetele pot fi zdrobite. Nu atingeţi această zonă în timpul deplasării 
microscopului chirurgical sau părţilor acestuia. 
 
 

 

3  Controlul luminozităţii 

În cazul în care sistemul de iluminare este pornit, puteţi regla continuu 
luminozitatea prin rotirea acestui buton. 

- Poziţia stângă: luminozitate minimă 
 

- Poziţia dreaptă: luminozitate maximă 

 

4  Eticheta de avertizare ‚Sarcină maximă’ 

Sarcina maximă pe braţul de suspensie nu trebuie să depăşească 7 kg. 
 
 
 

 

5  Echilibrarea braţului cu suspensie 

După ce toate accesoriile au fost ataşate la microscopul chirurgical, 
acest şurubul de reglare poate fi folosit pentru a echilibra braţul cu 
suspensie. 
 
 

 

6  Eticheta de avertizare "Obstacol mobil" 

Sistemul cu suspensie S100 poate fi la nivelul capului, există riscul unei 
coliziuni. 
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Fig. 8: Simboluri şi etichete de pe S100 suport de tavan 
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7  Etichetă SIP 
Eticheta SIP conţine următoarele informaţii: 

- Producător (numele companiei) 

- Datele de contact ale producătorului, ex: nr de 

telefon, fax, adresă email. 

- Număr SIP 

Un număr unic de identificare atribuit sistemului 
dumneavoastră. Un fişier de produs este păstrat 
de Carl Zeiss pentru acest număr SIP. 

 

8  Eticheta de identificare a sistemului 

Eticheta de identificare a sistemului conţine 

următoarele informaţii: 

- Simbol de fabricaţie 
 

- Producător Carl Zeiss Surgical 
GmbH 

- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 
22  
73447 Oberkochen, 
Germania 

- Număr de serie  
- Clasificarea proiectului P30200001 

- Numele sistemului S100 (OPMI pico) 

- Număr de referinţă  
- Etichetă CE 

 
 
 

 

9  Anul fabricării 

Această etichetă indică anul fabricării aparatului. 
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Fig. 9: Simboluri şi etichete de pe S100 suport de tavan 
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Simboluri de pe S100 sistem cu suspensie Centro / unitate de suport S100 

 

1  Simbolul de fricţiune 
Explicaţie a modului de a schimba efectul de frână folosind mânerul de 
reglare a fricţiunii. 

Poziţia din stânga: efect uşor de frână 

Poziţia din dreapta: efect puternic de frână 

 

 

2  Eticheta de avertizare ‚Pericol de strivire’ 

Degetele pot fi zdrobite. Nu atingeţi această zonă în timpul deplasării 
microscopului chirurgical sau părţilor acestuia. 
 
 

 

3  Controlul luminozităţii 

În cazul în care sistemul de iluminare este pornit, puteţi regla continuu 
luminozitatea prin rotirea acestui buton. 

- Poziţia stângă: luminozitate minimă 
 

- Poziţia dreaptă: luminozitate maximă 

 

4  Eticheta de avertizare ‚Sarcină maximă’ 

Sarcina maximă pe braţul de suspensie nu trebuie să depăşească 7 kg. 
 
 
 

 

5  Echilibrarea braţului cu suspensie 

După ce toate accesoriile au fost ataşate la microscopul chirurgical, 
acest şurubul de reglare poate fi folosit pentru a echilibra braţul cu 
suspensie. 
 
 

 

6  Eticheta de avertizare "Obstacol mobil" 

Sistemul cu suspensie S100 poate fi la nivelul capului, există riscul unei 
coliziuni. 
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Fig. 10: Simboluri şi etichete de pe S100 sistem cu suspensie Centro şi unitatea de suport 
S100 
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7  Etichetă SIP 
Eticheta SIP conţine următoarele informaţii: 
- Producător (numele companiei) 

- Datele de contact ale producătorului, ex: nr de telefon, fax, 

adresă email. 

- Număr SIP 

Un număr unic de identificare atribuit sistemului 
dumneavoastră. Un fişier de produs este păstrat de Carl 
Zeiss pentru acest număr SIP. 
 

 

8  Eticheta de identificare a sistemului (unitate de suport S100 
pentru iluminare nonZeiss) 

Eticheta de identificare a sistemului conţine următoarele 
informaţii: 
- Simbol de fabricaţie 

 
- Producător Carl Zeiss Surgical GmbH 

- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 22  
73447 Oberkochen, 
Germania 

- Număr de serie  
- Clasificarea proiectului PXXXXXXXX 

- Numele sistemului S100 (OPMI pico) 

- Număr de referinţă  
- Etichetă CE 

 
 

 

9  Anul fabricării 
Această etichetă indică anul fabricării aparatului. 
 
 

 

10  Eticheta de identificare a sistemului (unitate de suport S100) 
Eticheta de identificare a sistemului conţine următoarele 
informaţii: 
- Simbol de fabricaţie 

 
- Producător Carl Zeiss Surgical GmbH 

- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 22  
73447 Oberkochen, 
Germania 

- Număr de serie  
- Clasificarea proiectului P30200001 

- Numele sistemului S100 (OPMI pico) 

- Număr de referinţă  
- Etichetă CE 
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11  Eticheta de identificare a sistemului (unitate de suport S100) 
Eticheta de identificare a sistemului conţine următoarele informaţii: 
- Simbol de fabricaţie 

 
- Producător Carl Zeiss Surgical GmbH 

- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 22  
73447 Oberkochen, 
Germania 

- Număr de serie  
- Clasificarea proiectului P30200001 

- Numele sistemului S100 (OPMI pico) 

- Număr de referinţă  
- Etichetă CE 

 
  

Fig. 11: Simboluri şi etichete 
de pe S100 sistem cu 
suspensie Centro şi unitatea 
de suport S100 
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Simboluri de pe unitatea de iluminare 
 
 Iluminare halogen 

 

1  Eticheta ‚Respectaţi manualul’ 

Respectaţi manualul sau documentele însoţitoare. 

 

2  Eticheta de clasificare S100 Halogen 

Eticheta de clasificare conţine următoarele informaţii: 
- Simbol de fabricaţie 

 
- Producător Carl Zeiss Surgical 

GmbH 
- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 22  

73447 Oberkochen, 
Germania 

- Tip de iluminare Halogen 

- Voltaj nominal (115V): 100V – 120V 
(230V): 220V – 240V 

- Consum maxim de curent 2A (115V) 
1A (230V) 

- Frecvenţă 50Hz – 60Hz 

- Semn CSA 
  

 
3  Eticheta de pe siguranţă 

Această etichetă conţine următoarele informaţii: 
- Voltaj maxim 115V / 230V 

- Curent nominal 3,15 AH / 6,3 AH 

- Caracteristici de declanşare T 
 

  

4  Eticheta ‚Respectaţi reglementările de eliminare’ 

Dispozitivele electrice sau electronice nu trebuie să fie 
eliminate la fel ca deşeurile domestice normale. Pentru mai 
multe informaţii cu privire la eliminarea de dispozitive 
electrice şi electronice, vă rugăm să consultaţi capitolul 
"Îngrijire şi întreţinere." 

 

5  Eticheta ‚Respectaţi manualul de utilizare’ 

Pentru informaţii despre cum să înlocuiţi lampa, vezi pagina 
173. 
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Fig. 12: 
Simboluri şi 
etichete de 
pe 
iluminarea 
halogen 
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6  Eticheta de avertizare ‚Suprafeţe încinse’ 

Suprafeţele încinse pot cauza arsuri. 
 
 
 
 

 

7  Identificarea lămpii 

La înlocuirea lămpilor, utilizaţi numai lămpile halogen cu 
tensiunea de linie nominală. Comandaţi aceste lămpi 
halogen de la Carl Zeiss prin menţionarea numărul de 
catalog specificat. 
 

 

8  Număr de catalog al modulului cu lampă halogen 

Atunci când modulul lămpii este defect, puteţi comanda un 
modul de lampă nou de la Carl Zeiss. Vă rugăm să 
specificaţi numărul de catalog imprimat. 
 

 

9  Eticheta de ATENŢIE 

Avertizează de un pericol potenţial. 
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Fig. 13: Simboluri şi etichete de pe modulul lămpii 
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 Iluminare xenon 

 

1  Eticheta ‚Respectaţi manualul’ 

Respectaţi manualul sau documentele însoţitoare. 
 
 
 

 

2  Eticheta de clasificare S100 Xenon 

Eticheta de clasificare conţine următoarele informaţii: 
- Simbol de fabricaţie 

 
- Producător Carl Zeiss Surgical GmbH 

- Adresa producătorului CarlZeissStrasse 22  
73447 Oberkochen, 
Germania 
 

- Tip de iluminare Halogen 

- Voltaj nominal (115V): 100V – 120V 
 
(230V): 220V – 240V 
 

- Consum maxim de curent 2A (115V) 
 
1A (230V) 
 

- Frecvenţă 50Hz – 60Hz 

- Semn CSA 
 

 
 

  

3  Eticheta ‚Respectaţi reglementările de eliminare’ 

Dispozitivele electrice sau electronice nu trebuie să fie 
eliminate la fel ca deşeurile domestice normale. Pentru mai 
multe informaţii cu privire la eliminarea de dispozitive electrice 
şi electronice, vă rugăm să consultaţi capitolul "Îngrijire şi 
întreţinere." 
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Fig. 14: Simboluri şi etichete de pe iluminarea xenon 
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4  Eticheta ‚Respectaţi manualul de utilizare’ 

Pentru informaţii despre cum să înlocuiţi lampa, vezi pagina 175. 
 
 

 

5   Eticheta de avertizare 

Iluminarea Xenon NU trebuie să fie utilizată pentru proceduri 
oftalmologice. 
• Asiguraţivă că nici un pic de lumina xenon nu intră în ochiul 

pacientului. 
 

 

6  Eticheta de ATENŢIE 

Iluminarea xenon este integrată în carcasa lămpii. 
 
 
 

 

7  Schimbarea lămpilor 

Această etichetă prezintă cei trei paşi necesari pentru schimbarea 
lămpii: 
 
A – apasă butonul 
 
B – scoate modulul lămpii 
 
C – înlocuieşte lampa 
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Fig. 15: Simboluri şi etichete de pe iluminarea xenon 



42 
 

 

 
 
 
 
 

 

8  Eticheta de ATENŢIE 

Avertizează de un pericol potenţial. 
 
 
 

 

9  Eticheta de avertizare ‚Suprafeţe încinse’ 

Suprafeţele încinse pot cauza arsuri. 
 
 
 
 

 

10  Număr de catalog al modulului cu lampă xenon 

Atunci când modulul lămpii este defect, puteţi comanda un 
modul de lampă nou de la Carl Zeiss. Vă rugăm să 
specificaţi numărul de catalog imprimat. 
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Fig. 16: Simboluri şi etichete de pe modulul lămpii 
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Prezentare generală a sistemului 
 
 
OPMI pico pe S100 suport de podea 
 

Microscop chirurgical Microscopul chirurgical (4) permite iluminarea şi mărirea vizuală a 
câmpului de vedere. Pentru mărirea vizuală, microscopul 
chirurgical poate fi echipat cu diferite tuburi, oculare şi lentile cu 
obiectiv. 
 

Suport de podea Suportul de podea este folosit pentru a alimenta şi controla funcţiile 
microscopului. Ea cuprinde braţul transportator (2), braţul de 
suspensie (3), unitatea de alimentare cu sursa de lumină (1), 
coloana de suport (5) şi suport de bază (6). Braţul de suspensie 
permite poziţionarea aproximativă a microscopului chirurgical şi de 
a îl muta în poziţia sa de aşteptare. Mişcarea în jos a braţului de 
suspensie poate fi limitată, în funcţie de nevoie. Baza suportului 
este echipată cu patru roţi orientabile (7), ceea ce facilitează 
poziţionarea sistemul în blocul operator. Filele de blocare a roţilor 
vă permit să preveniţi rularea sau deplasarea sistemului de la sine. 
 

Sisteme de iluminare În funcţie de configuraţia comandată, sistemul poate fi echipat cu 
un sistem de iluminare halogen sau xenon. Sistemul xenon / 
halogen este folosit pentru a ilumina zona chirurgicală. Sistemul 
este ataşat la sistemul de suspensie a microscopului chirurgical şi 
lumina este ghidată către microscopul chirurgical prin intermediul 
unui ghid de lumină. 
 
Iluminatorul halogen este echipat cu un sistem de iluminarea prin 
fibre. Carcasa lămpii conţine două lămpi halogen. Cea dea doua 
lampă este folosită ca o lampă de rezervă care poate fi mişcată în 
calea fasciculului de iluminare în caz că lampa prima eşuează. 
 
Iluminatorul xenon este echipat cu un sistem de iluminare prin 
fibre. Lampa xenon generează lumină a cărui spectru se 
aseamănă cu cel al luminii naturale. Indiferent de setarea de 
luminozitate, temperatura culorii luminii rămâne mereu aceeaşi. 
Filmul pentru lumina zilei normală, fără nici un filtru de conversie 
suplimentar poate fi, prin urmare, utilizat pentru documentare 
fotografică. Carcasa lămpii conţine două lămpi cu xenon. Cea dea 
doua lampă este folosită ca o lampă de rezervă care poate fi 
mişcată în calea fasciculului de iluminare în caz că prima lampă 
eşuează. 
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Fig. 17: Prezentare generală a 
       OPMI pico pe S100 suport de podea 
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OPMI pico pe S100 suport de perete 
 
Microscop chirurgical Microscopul chirurgical (5) permite iluminarea şi mărirea vizuală a 

câmpului de vedere.  
Pentru mărirea vizuală, microscopul chirurgical poate fi echipat cu 
diferite tuburi, oculare şi lentile cu obiectiv. 
 
 

Suport de perete Suportul de perete este utilizat pentru a alimenta microscopul şi 
controla funcţiile microscopului. Acesta cuprinde braţul transportator 
(3), braţul de suspensie (4), unitatea de alimentare cu sursă de 
lumină (1) şi flanşa de perete (2). Suportul de perete este ferm 
montat pe perete. Cu toate acestea, braţele transportator şi de 
suspensie pot fi deplasate. 
 
Braţul de suspensie permite poziţionarea aproximativă a 
microscopului chirurgical şi a îl muta în poziţia sa de aşteptare. 
Mişcarea în jos a braţului de suspensie poate fi limitată, în funcţie de 
nevoie. 
 
 

Sisteme de iluminare În funcţie de configuraţia comandată, sistemul poate fi echipat cu un 
sistem de iluminare halogen sau xenon. Sistemul xenon / halogen 
este folosit pentru a ilumina zona chirurgicală. Sistemul este ataşat 
la sistemul de suspensie al microscopului chirurgical şi lumina este 
ghidată către microscopul chirurgical prin intermediul unui ghid de 
lumină. 
 
Iluminatorul halogen este echipat cu un sistem de iluminare prin 
fibre. Carcasa lămpii conţine două lămpi halogen. Cea dea doua 
lampă este folosită ca o lampă de rezervă care poate fi mişcată în 
calea fasciculului de iluminare în caz că prima lampă eşuează. 
 
Iluminatorul xenon este echipat cu un sistem de iluminare prin fibre. 
Lampa xenon generează lumină a cărui spectru se aseamănă cu cel 
al luminii naturale. Indiferent de setarea de luminozitate, 
temperatura culorii luminii rămâne mereu aceeaşi. Filmul pentru 
lumina zilei normală, fără nici un filtru de conversie suplimentar 
poate fi, prin urmare, utilizat pentru documentarea fotografică. 
Carcasa lămpii conţine două lămpi cu xenon. Cea dea doua lampă 
este folosită ca o lampă de rezervă care poate fi mişcată în calea 
fasciculului de iluminare în caz că prima lampă eşuează. 
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Fig. 18: Prezentare generală a  
       OPMI pico pe S100 suport de perete 
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OPMI pico pe S100 suport de tavan 
 

Microscop chirurgical Microscopul chirurgical (5) permite iluminarea şi mărirea vizuală a 
câmpului de vedere.  
Pentru mărirea vizuală, microscopul chirurgical poate fi echipat cu 
diferite tuburi, oculare şi lentile cu obiectiv. 
 
 

Suport de tavan Suportul de tavan este folosit pentru a alimenta şi controla funcţiile 
microscopului. Acesta cuprinde braţul transportator (3), braţul de 
suspensie (4), unitatea de alimentare cu sursă de lumină (1) şi 
flanşă de tavan cu coloană (2).Suportul de tavan este ferm montat 
pe tavan. Cu toate acestea, aveţi posibilitatea să mutaţi braţul 
transportator, braţul de suspensie şi unitatea de iluminare în jurul 
coloanei flanşei de tavan. 
 
Braţul de suspensie (4) permite poziţionarea aproximativă a 
microscopului chirurgical şi mutarea în poziţia sa de aşteptare. 
Mişcarea în jos a braţului de suspensia poate fi limitată, în funcţie 
de nevoie. 
 
 

Sisteme de iluminare În funcţie de configuraţia comandată, sistemul poate fi echipat cu 
un sistem de iluminare cu halogen sau xenon. Sistemul xenon / 
halogen este folosit pentru a ilumina zona chirurgicală. Sistemul 
este ataşat la sistemul de suspensie al microscopului chirurgical şi 
lumina este ghidată la microscopul chirurgical prin intermediul unui 
ghid de lumină. 
 
Iluminatorul halogen este echipat cu un sistem de iluminare prin 
fibre. Carcasa lămpii conţine două lămpi cu halogen. Cea dea 
doua lampă este folosită ca o lampă de rezervă care poate fi 
mişcată în calea fasciculului de iluminare în caz că prima lampă 
eşuează. 
 
Iluminatorul xenon este echipat cu un sistem de iluminare prin 
fibre. Lampa xenon generează lumină a cărui spectru se 
aseamănă cu cel al luminii naturale. Indiferent de setarea de 
luminozitate, temperatura culorii luminii rămâne mereu aceeaşi. 
Filmul pentru lumina zilei normală, fără nici un filtru de conversie 
suplimentar poate fi, prin urmare, utilizat pentru documentarea 
fotografică. Carcasa lămpii conţine două lămpi cu xenon. Cea dea 
doua lampă este folosită ca o lampă de rezervă care poate fi 
mişcată în calea fasciculului de iluminare în caz că prima lampă 
eşuează. 
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Fig. 19: Prezentare generală a  
       OPMI pico pe S100 suport de tavan 
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OPMI pico pe S100 sistem cu suspensie Centro / S100 unitate suport 
 

Microscop chirurgical Microscopul chirurgical (4) permite iluminarea şi mărirea 
vizuală a câmpului de vedere.  
Pentru mărirea vizuală, microscopul chirurgical poate fi echipat 
cu diferite tuburi, oculare şi lentile cu obiectiv. 
 

S100 sistem cu suspensie 
Centro şi S100 unitate 

suport 

Sistemul cu suspensie Centro şi unitatea suport S100 sunt 
folosite pentru a alimenta şi controla funcţiile microscopul. 
Acesta cuprinde braţul transportator (2), braţul de suspensie 
(3) şi unitatea de alimentare cu (opţional) sursă de lumină (1). 
 
Braţul de suspensie (3) permite poziţionarea aproximativă a 
microscopului chirurgical şi mutarea în poziţia sa de aşteptare. 
Mişcarea în jos a braţului de suspensia poate fi limitată, în 
funcţie de nevoie. 
 

 

Sistemul cu suspensie Centro şi unitatea de suport S100 sunt 
montate pe o unitate de tratament deja existentă de către 
personal autorizat în conformitate cu instrucţiunile de instalare. 
 

Sisteme de iluminare În funcţie de configuraţia comandată, sistemul poate fi echipat 
cu un sistem de iluminare cu halogen sau xenon. Sistemul 
xenon / halogen este folosit pentru a ilumina zona chirurgicală. 
Sistemul este ataşat la sistemul de suspensie al microscopului 
chirurgical şi lumina este ghidată la microscopul chirurgical 
prin intermediul unui ghid de lumină. 
 
Iluminatorul halogen este echipat cu un sistem de iluminare 
prin fibre. Carcasa lămpii conţine două lămpi cu halogen. Cea 
dea doua lampă este folosită ca o lampă de rezervă care 
poate fi mişcată în calea fasciculului de iluminare în caz că 
prima lampă eşuează. 
 
Iluminatorul xenon este echipat cu un sistem de iluminare prin 
fibre. Lampa xenon generează lumină a cărui spectru se 
aseamănă cu cel al luminii naturale. Indiferent de setarea de 
luminozitate, temperatura culorii luminii rămâne mereu 
aceeaşi. Filmul pentru lumina zilei normală, fără nici un filtru 
de conversie suplimentar poate fi, prin urmare, utilizat pentru 
documentarea fotografică. Carcasa lămpii conţine două lămpi 
cu xenon. Cea dea doua lampă este folosită ca o lampă de 
rezervă care poate fi mişcată în calea fasciculului de iluminare 
în caz că prima lampă eşuează. 
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Fig. 20: Prezentare generală a  
       OPMI pico pe S100 sistem cu  
      suspensie Centro / S100 unitate suport 
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Controale şi conexiuni 
 
OPMI pico 
 
1 Mânerul de ajustare al fricţiunii 

Pentru blocarea şi asigurarea microscopului chirurgical în poziţia necesară pe braţul 
suport. 
 

2 Protecţia de praf 
 

3 Şurubul de asigurare 
Înşurubaţi şurubul de asigurare în măsura în care aceasta va merge după ce aţi 
introdus tubul binocular sau un alt modul în locul său de pe microscopului chirurgical. 
 

4 Schimbător de grosisment 
Utilizaţi acest mâner pentru a seta manual grosismentul în una dintre cele cinci poziţii 
clickstop (γ = 0.4x, γ = 0.6x, γ = 1.0x, γ = 1.6x, γ = 2.5x ). 
 

5 Capac 
Puteţi înlătura acest capac şi monta, în locul său, un mâner pentru ghidarea 
microscopului. 
 

6 Lentila obiectivului 
Lentile cu diferite distanţe focale sunt disponibile. Distanţă focală corespunde 
aproximativ cu distanţa de lucru. 
 

7 Găuri pentru montarea accesoriilor 
Partea de jos a microscopului chirurgical conţine două găuri pentru montarea de 
accesorii (de exemplu, coadă de rândunică, mâner, vezi pagina 55). 
 

8 Mufă pentru conexiunea video (opţional) 
Pentru conectarea cablului sistemului la camera video. 
 

9 Mufă pentru ghidul de lumină 
Mufa este folosită pentru a direcţiona lumina de la sistemul de iluminare la microscopul 
chirurgical. 
 

10 Selectorul de filtre 
Răsuciţi acest selector pentru a muta filtre în calea fasciculului de lumină. Selectorul 
are trei poziţii: fără filtru, filtru verde, filtru portocaliu. 

- Filtru verde măreşte contrastul. 
- Filtrul portocaliu previne întărirea prematură a umpluturilor compozite. 
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Fig. 21: Controale şi conexiuni  
        de pe microscopul chirurgical 
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Mânere de pe OPMI pico 
 
 Sunt furnizate patru mânere: 

1  Mânere complete pe partea din spate 

2  Mânere confort  

Pe mânerele confort, componentele de aderenţă pot fi repoziţionate pentru a 
îndeplini cerinţele personale ale utilizatorului. 

3  Mâner în formă T, complet 

4  Mâner, complet, din faţă 

Fig. 22: 
Mânere de 
pe OPMI 
pico 
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Controale pentru tuburi 
 
 Tuburile au următoarele controale: 

1 Montură pentru ocular 

2 Mâner de ajustare a distanţei pupilare (PD) 

Poziţia corectă a fost atinsă atunci când cele două imagini din 
oculare fuzionează întruna singură. Puteţi citi setarea PD pe butonul 
de ajustare. 

Fig. 23: 
Controale pentru 
tuburi 

 
 
Tub înclinabil 180° 

 
 
Tub înclinat 45°  

 

  
 Tub drept 
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Controale pentru ocularele cu câmp larg 
 

 
Oculare cu câmp larg şi cuplare magnetică! 
Vă rugăm să reţineţi că regulile obişnuite pentru 
manipularea magneţilor trebuie respectate pentru oculare 
scoase din tub: 
• Nu plasaţi ocularul lângă instrumente ce pot fi 

magnetizate. 
• Nu plasaţi ocularele pe instrumente electronice 

sensibile, cum ar fi pompe de perfuzie, stimulatoarele 
cardiace, instrumente de măsurare sau suporturi 
magnetice de date, cum ar fi discuri, audio / video 
casete sau carduri de credit. 

• Ţineţi mereu ocularul în ambalajul său original atunci 
când nu îl folosiţi. 

• Nu vă uitaţi niciodată la soare prin ocular sau prin tubul 
binocular. 

 1  Suport pentru ochi 
pentru ajustarea distanţei dintre ocular si ochi. 

2  Inel de setare a dioptriei 
ajustabil de la 5 D la +5 D 

3  Scară de dioptrie 
pentru citirea de pe prescripţie 

Fig. 24: Controale de pe 
oculare 
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Controale de pe OPMI pico cu interfaţă MORA 
 

Uz Interfaţa MORA este destinată exclusiv pentru a fi utilizat cu 
microscop chirurgical OPMI Pico în stomatologie. 
 

Descriere Interfaţa MORA creşte mobilitatea microscopului în jurul axei sale de 
înclinare laterală, fără a modifica postura verticală a utilizatorului, 
aşezat ergonomic.  
Aceasta oferă avantaje pentru tratamentul unor zone mari de terapie, 
ex: atunci când sunt trataţi mai mulţi dinţi deodată. 
O diafragmă circulară acţionată manual permite o adâncime de câmp 
ce poate fi modificată. 
 

 

Cu înclinarea laterală maximă a corpului microscopului şi mărire 
mare, o vignetarea uşoară a câmpului de vedere poate să apară. 
 

 

Controale şi 
conexiuni 

1  Marcajul poziţiei zero 

2  Fricţiunea mişcării de înclinare laterală 

Corpul microscopului poate fi înclinat cu aproximativ 25° la dreapta 
sau la stânga şi poate fi blocat în orice poziţie cu ajutorul şurubului 
de fricţiune. 

3  Şurub de fixare 

Fixează interfaţa MORA pe OPMI pico. 

4  Butonul de setare al diafragmei 

Diafragma circulară vă permite să măriţi adâncimea de câmp astfel 
încât câmpul de terapie să fie focalizat întrun interval mare. 
Aceasta implică o reducere a intensităţii luminii. Setaţi diafragma 
circulară pentru a răspunde cerinţelor dumneavoastră specifice. 

5  Şurub de fixare 

Fixează tubul binocular pe interfaţa MORA. 
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Fig. 25: OPMI pico cu 
        Interfaţă MORA 
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Controale ale interfeţei MORA cu conector lateral de ieşire pentru documentare 
 

 
Imaginile video nu sunt pentru diagnosticare! 
Imaginile vizualizate pot include deviaţii de scară, formă şi 
culoare. 
• Nu folosiţi imaginile video pentru diagnosticare 

deoarece camera nu este calibrată pentru a fi folosită 
cu acest scop. 

 
 Interfaţa MORA este disponibilă, opţional, cu echipament 

de documentare. Această versiune este prezentată în Fig. 
26. 

Metoda descrisă mai jos poate fi folosită şi pentru alte 
accesorii. Principiile de operare ale accesoriilor sunt 
descrise în manualele de utilizare relevante. 
 

Controale şi conectori 1  Diafragmă circulară 

Vă recomandăm să scoateţi diafragma din calea 
fascicolului de lumină atunci când capturaţi imagini 
pentru a asigura că este disponibilă suficientă lumină. 

2  Inel striat 

Ataşarea capacului sau a accesoriilor pentru 
documentare. 

3  Capac antipraf 

4  Modul al accesoriului 
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Fig. 26: Interfaţă MORA 
        cu conector lateral de ieşire 
        pentru accesorii de documentare 
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Controale de pe OPMI pico cu Endoport 

Uz Conectorul pentru endoscop Endoport este destinat utilizării cu 
microscoape OPMI pico în chirurgie ORL. 
 
 

Descriere Conectorul pentru endoscop al OPMI pico Endoport este o interfaţă 
standardizată pentru camere endoscopice. Acest conector permite 
ataşarea unei camere endoscopice externe cu adaptor special 
folosind mecanismul de fixare rapidă. 
 
Dacă doriţi să echipaţi microscopul chirurgical cu accesoriul 
Endoport, vă rugăm să respectaţi cerinţele pentru expansiunea 
sistemului, vezi pagina 197. 
 
 

 

Ataşaţi la conector doar camere endoscopice externe care au, 
incluzând adaptorul, o greutate maximă de 1 kg. 
 
Conectorul pentru endoscop produce mereu o imagine focalizată la 
infinit, de aceea camera endoscopică externă trebuie setată tot la 
focalizarea infinit. Procedura de focalizare a camerei endoscopice la 
infinit este specifică tipului de cameră utilizată şi diferă de la cameră 
la cameră. 
 
Setările microscopului, precum focalizarea ocularelor nu afectează 
conectorul pentru endoscop. 
 
 

Controale şi 
conexiuni 

1  Conector pentru endoscop 

 

2  Camera endoscopică 
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Fig. 27: OPMI 
pico cu Endoport 
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Sisteme cu suspensie S100 

1 Braţ transportator 

2 Braţ de suspensie 

Braţul de suspensie este prevăzut cu un comutator. Atunci când braţul de suspensie 
este mutat în poziţia sa de lucru, acest comutator activează sistemul de iluminare. 
Sistemul de iluminare se opreşte în poziţia de repaus superioară. 

3 Şurub de ajustare 

După echilibrarea echipamentului microscopului, puteţi utiliza acest şurub pentru a seta 
fricţiunea de mişcare sus / jos a braţului de suspensie. 

4 Şurub de ajustare a fricţiunii 

Utilizaţi acest şurub pentru a seta fricţiunea de rotaţie a cuplajului. 

5 Şurub de ajustare a fricţiunii 

Utilizaţi acest şurub pentru a seta fricţiunea mişcării de înclinare a microscopului. 

6 Cuplare 120° 

Cuplarea 120° îmbunătăţeşte confortul ergonomic. Este posibilă folosirea altor cuplaje, 
vezi Date de comandare (pagina 198). 

7 Şurub de ajustare al balansului 

8 Şurub de ajustare al ficţiunii 

Folosiţi acest şurub pentru a seta fricţiunea mişcării orizontale a braţului de suspensie. 

9 Şurub de ajustare al ficţiunii 

Folosiţi acest şurub pentru a seta fricţiunea rotirii braţului transportator. 

10 Unitate de alimentare cu iluminare 

Unitatea de alimentare furnizează conectorii pentru cablul de alimentare, ghidul de 
lumină, cameră şi video, dar are şi întrerupătorul. Unitatea de alimentare conţine şi 
iluminarea halogen sau xenon. 

11 Flanşă pentru perete (doar la suport de perete) 

Suportul de perete diferă de suportul de tavan în funcţie de tipul instalaţiei din clădire. 

12 Flanşă pentru tavan (doar la suport de tavan) 

Suportul de tavan diferă de suportul de perete în funcţie de tipul instalaţiei din clădire. 

13 Role orientabile cu file de fixare (doar la suport de podea) 

Apăsaţi o dată pe filele de blocare pentru a bloca suportul în poziţie. 
Pentru deblocare, apăsaţi pe fila de blocare în sus, cu vârful piciorului. 
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Fig. 28: Controale şi conectori de pe 
       sistemul cu suspensie S100 
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Sistem de iluminare halogen 

 

 

1  Grila de ventilaţie 

Nu acoperiţi grila de ventilaţie! De exemplu perdelele ar putea acoperi 
grila. Unitatea se poate supraîncălzi, cauzând întrerupătorul termal integrat 
să oprească iluminarea. 

2  Clapa 

Clapa este indicatorul mecanic care indică starea de funcţionare a lămpilor 
halogen. 
- Când clapa este închisă, lampa principală este operaţională. 
- Când clapa este deschisă înseamnă că este folosită lampa de rezervă. 

3  Activarea manuală a lămpii de rezervă 

Apăsaţi butonul pentru a mişca lampa de rezervă în calea fascicolului. 

4  Modulul lămpii 

5  Deschiderea modulului lămpii 

Când apăsaţi acest buton, modulul lămpii este uşor ejectat. Scoateţi 
modulul lămpii pentru a schimba lampa. 

 

6  Controlul luminozităţii 

Dacă sistemul de iluminare este pornit puteţi ajusta in mod continuu 
luminozitatea prin răsucirea acestui buton. 
- Poziţia stângă: luminozitate minimă 
- Poziţia dreaptă: luminozitate maximă 

 

 

  



67 
 

 

Fig. 29: Controale şi conectori 
      de pe sistemul de iluminare 
     halogen 
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Panoul de conectare al iluminării halogen 

1  Întrerupător 

2  Priza pentru ghidul de lumină 

Ghidul de lumină direcţionează lumina de la sistemul de iluminare la microscopul 
chirurgical. 

3  Dispozitiv de reducere a tensiunii 

Dispozitivul de reducere a tensiunii previne scoaterea din priză din greşeală a cablului de 
alimentare. 

4  Racord de alimentare 

Cablul de alimentare conectează sistemul la sursa de alimentare. Racordul de alimentare 
conţine siguranţa instrumentului. 

5  Fereastră indicator pentru voltajul nominal şi schimbarea voltajului 

Voltajul nominal indicat în dreptul comutatorului glisant trebuie să corespundă cu voltajul 
nominal disponibil la locul instalării. Dacă voltajul nominal nu a fost setat corect, puteţi 
ajusta comutatorul glisant folosind o unealtă adecvată. 

6  Conector de egalizare a potenţialului (poate fi comandat separat, opţional) 

Pentru conectarea unităţii la contactul de egalizare a potenţialului. 
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Fig. 30: Panou de conectare al 
       iluminării halogen 
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Sistem de iluminare xenon 
 

 
Durata de viaţă limitată a lămpii xenon! 

Dacă lampa xenon este folosită după durata ei de viaţă 
specificată de 500 de ore, aceasta poate eşua. 

• Vă rugăm să înlocuiţi lampa xenon în timp util. 
  

1  Grilă de ventilaţie 

2  Modulul lămpii 

3  Activarea manuală a lămpii de rezervă 

Dacă lampa xenon eşuează, deschideţi modulul lămpi 
după cum urmează: 
• Apăsaţi butonul (5). 

→  Modulul lămpii este uşor ejectat. 
• Scoateţi modulul lămpii atât cât merge. 
• Răsuciţi mânerul (3) 180° până când se fixează. 

Această manevră mută lampa de rezervă în calea de 
iluminare. 

• Împingeţi modulul lămpii înapoi în carcasa lămpii. 

 

Atunci când introduceţi un nou modul asiguraţivă că 
mânerul (3) este în poziţia ‚1’. Dacă prima lampă 
eşuează, treceţi la cea dea doua în secvenţă logică. 

4  Indicato: lampa este aflată în uz 

Când segmentul roşu (4) din mâner (3) se aprinde, 
lampa de rezervă se află în uz. 

5  Deschiderea modulului lămpii 

Când apăsaţi acest buton, modulul lămpii este uşor 
ejectat. 

6  Controlul luminozităţii 

Dacă sistemul de iluminare este pornit puteţi ajusta in 
mod continuu luminozitatea prin răsucirea acestui buton. 
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Fig. 31: Controale de pe  
           iluminarea xenon 
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Panoul de conectare al iluminării halogen 
 
1  Priza pentru ghidul de lumină 

Ghidul de lumină direcţionează lumina de la sistemul de iluminare la microscopul 
chirurgical. 

2  Dispozitiv de reducere a tensiunii 

Dispozitivul de reducere a tensiunii previne scoaterea din priză din greşeală a cablului de 
alimentare. 

3  Întrerupător 

Atunci când sistemul este pornit, indicatorul verde de pe comutatorul principal este aprins. 

4  Priza de alimentare 

Cablul de alimentare conectează sistemul la sursa de alimentare. Conectaţi sistemul doar 
la prize împământate. 

5  Comutator de selecţie a voltajul nominal şi schimbarea voltajului 

Voltajul nominal indicat în dreptul comutatorului glisant trebuie să corespundă cu voltajul 
nominal disponibil la locul instalării. Dacă voltajul nominal nu a fost setat corect, puteţi 
ajusta comutatorul glisant folosind o unealtă adecvată. 

6  Conector de egalizare a potenţialului (poate fi comandat separat, opţional) 

Pentru conectarea unităţii la contactul de egalizare a potenţialului. 

 
  



73 
 

 

Fig. 32: Panoul de conectare 
             al iluminării xenon 
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Funcţiile tastelor unităţii de control al camerei (CCU) 
 
În funcţie de camera video integrată selectată, unitatea de alimentare conţine diferite unităţi 
de control al camerei (CCU): 

- MediLive Video Control Unit – MVCU 

- MediLive Video Control Unit Digital – MVCUD 

 
 
Zona de la dreapta de linia punctată este afişată rotită cu 90 °. Acesta este situată la nivelul 
tabloului de conector. 
 
 1  config 

Meniul de configurare vă permite să setaţi diferite funcţii pentru a satisface 
nevoile dvs. specifice.  
Accesaţi meniul de configurare apăsând tasta "config". Diferitele opţiuni de 
setare pentru configurarea programului de utilizator sunt descrise în capitolul 
"Pregătirile pentru utilizare", a se vedea pagina 134. Camera este livrată cu o 
configuraţie implicită (setările din fabrică). 

2  Lumină indicator (verde) 

Lumina indicator (LED) este aprinsă atunci când întrerupătorul este în poziţia 
pornit. 

3  white bal 

Echilibrul de alb (vezi pagina 131). 

4  brightness 

Folosiţi tastele +,  pentru a ajusta luminozitatea imaginii video. Meniul de 
configurare (pagina 137) vă oferă posibilitatea de a alege între două moduri 
diferite: Automatic – Manual. 
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Fig. 33: Funcţiile tastelor 
    unităţii de control al camerei 
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 5  image 

Tasta ‚freeze’ vă permite să îngheţaţi (stop cadru) imaginea video live curentă 
şi să o afişaţi pe tot ecranul. În acest timp textul ‚freeze’ este afişat în colţul din 
stânga sus. 
Când apăsaţi tasta ‚live’, imaginea video live curentă este afişată din nou pe 
monitor, iar textul ‚freeze’ dispare. 

 

Dacă apăsaţi tasta (pedala) conectată la conectorul ‚Remote’ în timp ce 
imaginea video live curentă este afişată, imaginea va fi îngheţată (stop cadru) 
şi afişată pe întreg monitorul. Aceasta corespunde funcţiei ‚freeze’. Dacă 
apăsaţi tasta (pedala) conectată la conectorul ‚Remote’ în timp ce este afişat 
un stop cadru se va reveni din nou la imaginea video live. Aceasta corespunde 
funcţiei ‚live’ (dacă Record Mode a fost setat la ‚Freeze/Store’ din meniul 
Config). 
Dacă ‚Instant storage’ este selectat, imaginea, de asemenea, este îngheţată 
(doar la MVCUD), dar este şi salvată pe memorie USB după un timp de afişare 
de aproximativ 2 secunde. 

6  record (doar la MVCUD) 

Operaţie a funcţionalităţii Image Capture: vezi pagina 153. 

7  tastele cursor de selecţie 

Aceste taste de control vă permit să navigaţi meniul de configurare (pagina 
134). 

8  tasta enter 

Apăsaţi acest buton pentru a confirma selecţia sau pentru a declanşa o funcţie. 
Diferitele funcţii sunt descrise în elementele de meniu relevante din meniul de 
configuraţie. 
Adiţional, se afişează informaţie text despre modul selectat. 

 

Tastele 7 şi 8 sunt activate doar în submeniuuri. 
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Fig. 34: Funcţiile tastelor 
     unităţii de control al camerei 
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Conectori video 
 

 9   Ieşirea remote 

Pentru generarea de stop cadru sau trecerea înapoi la modul imagine live 
folosind un comutator extern. 

10  Conector pentru cameră 
 Cablul de sistem conectează camera instalată în microscopul chirurgical la 
CCU. 

 

Opriţi unitatea de control înainte de a scoate sau băga cablul de sistem în 
unitate. Camera poate fi distrusă dacă băgaţi sau scoateţi cablul în timp ce 
există voltaj în el. 

 11  Ieşire pentru semnal video Y/C 

Recomandăm folosirea aparatelor video adecvate pentru semnalele Y/C, dacă 
este posibil. Acest standard furnizează o calitate mai înaltă a imaginii video 
decât VBS. 

12  Ieşirea pentru semnal video BNC (VBS) 

Adecvat sistemelor capabile să proceseze semnal VBS, sau dacă este nevoie 
ca semnalul să fie transmis pe distanţe relativ mari (de ex: există deja linii BNC 
instalate la locaţie). 

 

Vă recomandăm să conectaţi toate dispozitivele video ce urmează a fi 
instalate, ex: înregistrator, monitor, printer, etc., la o ieşire separată în loc să 
treceţi prin mai multe dispozitive. Dacă este folosită ultima metoda, numai 
comutatorul (dacă este prezent) ultimului rezistor (75W) din ultimul dispozitiv al 
lanţului trebuie setat în poziţia ‚ON’. 
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Fig. 35: Funcţiile tastelor 
     unităţii de control al camerei 
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Conectori – doar la MVCUD 
 

 

13  Conector USB pentru stick USB 

Folosiţi doar stickuri USB conforme cu specificaţiile USB 2.0. 

14  Ieşire IEEE 1394 sau FireWire DV 

Semnal video digital comprimat (6 pini) pentru înregistrarea video digitală cu 
ajutorul unui înregistrator video digital sau al PCului. 
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Fig. 36: Funcţiile tastelor 
     unităţii de control al camerei 
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Ataşarea tăvii instrument şi a suportului de monitor cu ecran plat la S100 
suport de podea 
 
 
Suportul de podea S100 poate fi transformat  întro staţie de lucru de documentaţie ce 
cuprinde un dispozitiv de documentare şi de afişare. Opţional, puteţi monta un suport pentru 
monitor cu ecran plat şi / sau o tavă instrument pe suportul de podea S100. Poziția verticală 
a suportului pentru monitor cu ecran plat și a tăvii instrument poate fi variată până la un nivel 
definit (vezi pagina 111) pentru a răspunde optim cerințelor utilizatorului. În plus, înclinarea 
suportului pentru monitorul cu ecran plat poate fi, de asemenea, ajustată după caz. Datorită 
acestor posibilităţi de ajustare, această opţiune vă oferă o aranjare clară, ergonomică a 
microscopului chirurgical pe suportul de podea S100 împreună cu echipamente de 
documentare şi de afişare. 

 
Suport pentru monitor cu ecran plat cu touchscreen (1) 
Un monitor cu ecran plat sau un touchscreen poate fi montat pe suportul pentru monitor cu 
ecran plat. Când este montat pe suportul de podea S100, suportul pentru monitor cu ecran 
plat are o capacitate de susținere maximă de 9 kg. 

 
Tavă instrument pentru o unitate de documentare (2)  
Tava instrument este folosită pentru a susține o unitate de documentare cu o greutate 
maximă de 13 kg, ex: un video recorder. 
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Fig. 37: Ataşarea tăvii instrument  
       şi a suportului de monitor cu  
       ecran plat la S100 suport de  
                                          podea 
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Montarea microscopului chirurgical pe sistemul cu 
suspensie S100 
 
 
 
Procedați după cum urmează pentru a monta microscopul chirurgical: 
 

• Strângeți șurubul de ajustare (1) (funcție de frânare). 
 

• Ungeți puțin axul de cuplare (4) (ex: cu vaselina pentru instrumente). 
 

• Introduceți axul (4) în suportul pentru brațul de suspensie. 
 

• Înșurubați și strângeți șuruburile de fixare (2) și (3). 
 

• Șurubul de fixare (2) conține un șurub cu cap hexagonal (5), acesta fiind un șurub de 
fixare adițional. Strângeți ferm șurubul cu cap hexagonal (5) folosind o unealta 
hexagonala adecvată. 

 
• Ungeți puțin axul (6) microscopului chirurgical (ex: cu vaselina pentru instrumente). 

 
• Introduceți axul (6) în suportul de cuplare. Folosiți o unealtă adecvată (ex: cheie 

imbus sau șurubelniță) pentru a strânge ferm șuruburile de fixare (7) și (8). 
 

•  Șurubul de fixare (8) conține un șurub cu cap hexagonal (9), acesta fiind un șurub de 
fixare adițional. Strângeți ferm șurubul cu cap hexagonal (9) folosind o unealta 
hexagonala adecvată. 
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Fig. 38: Montarea microscopului 
      chirurgical pe S100 
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Procedați după cum urmează pentru a demonta microscopul chirurgical: 
 

• Mișcați brațul de suspensie în poziția superioară. 
 

• Strângeți șurubul de fixare (1) (funcție de frânare). 
 

• Țineți bine microscopul chirurgical în timp ce slăbiți șuruburile de fixare. 
 

• Deșurubați șurubul cu cap hexagonal (9) folosind o unealtă adecvată. 
 

• Folosiți o unealtă adecvată (ex: ex: cheie imbus sau șurubelniță) pentru a deșuruba 
șuruburile de fixare (8) și (9). 
 

• Îndepărtați microscopul chirurgical. 
 

• Țineți cuplul bine în timp ce slăbiți șuruburile de fixare. 
 

• Deșurubați șurubul cu cap hexagonal (5) folosind o cheie hexagonală adecvată. 
 

• Folosiți o unealtă adecvată (ex: ex: cheie imbus sau șurubelniță) pentru a deșuruba 
șuruburile de fixare (3) și (2). 
 

• Îndepărtați cuplul. 
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Fig. 39: Montarea microscopului 
                    chirurgical pe S100 
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Configurarea microscopului chirurgical 
 

 
Pericol de accidentare! 
Brațul de suspensie se poate mișca în jos sau în sus 
atunci când se efectuează schimburi de accesorii. 

• Brațul de suspensie se află sub tensiune elastică. 
Țineți bine în loc brațul de suspensie înainte să 
deșurubați șuruburile de fixare. 

• Șurubul de ajustare are doar o funcție de frânare nu 
de blocare. 

• Nu depășiți niciodată greutatea maximă admisă a 
brațului de suspensie (vezi pagina 99). 

• Reajustați echilibrul brațului de suspensie după 
fiecare schimbare de accesorii (vezi pagina 99). 

• Montați accesorii de documentare doar în 
concordanță cu manualul de utilizare adecvat. 

 

 
Pericol de accidentare al pacientului cauzat de 
coborârea microscopului chirurgical sau căderea 
părților sale! 
• Nu schimbați niciodată module sau accesorii în timpul 

unei proceduri chirurgicale sau deasupra pacientului! 
• După fiecare schimbare de configurație și înainte de 

fiecare utilizare, asigurațivă că modulele și 
accesoriile sunt blocate în poziție. 

Montarea și demontarea modulelor și accesoriilor poate 
duce la înclinarea neintenționată a microscopului 
chirurgical. 

• Asigurațivă mereu că sarcina maximă admisă nu este 
depășită. 

• După fiecare schimbare în configuraţie şi înainte de 
fiecare utilizare, reechilibrați microscopul chirurgical 
complet echipat fără pacient şi la o distanţă sigură 
față de alte persoane şi echipament. 

 
 

 
Pericol de accidentare al pacientului cauzat de 
coborârea microscopului chirurgical sau căderea 
părților sale! 

• Resetați șurubul de reglare a fricțiunii. 
• Poziționați sistemul cu suspensie în așa fel încât 

să îl puteți îndepărta oricând de pacient. 
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Montarea tubului, ocularelor și a lentilei obiectivului 
 

• Răsuciți de câteva ori șurubul de fixare (2) pentru al slăbi. 
 
• Înlăturați capacul antipraf (3) și depozitațil întrun loc sigur. 

 
• Plasați tubul binocular (4) pe microscopul chirurgical și strângeți ferm șurubul de 

fixare (2). Tubul binocular drept este ilustrat aici pe post de exemplu. 
 

• Puteți instala și alte accesorii între tubul binocular și corpul microscopului. Blocați 
aceste unități în poziție în același mod folosind șurubul de fixare (2). 

 
• Inserați ocularele (5) în suporturile de pe tubul binocular atât cât intră. Cuplarea 

magnetică le va fixa în poziție. 
 
• Înșurubați lentila obiectivului (1) în corpul microscopului și strângețio ferm. 

 
Fig. 40: Montarea tubului, 
ocularelor și a lentilei 
obiectivului 
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Montarea mânerelor 
 
 
Patru mânere sunt disponibile pentru microscopul chirurgical OPMI pico (vezi pagina 55). 

Mânerele pot fi poziționate după nevoie prin reintroducerea lor (2) sau apăsândule împreună 
(1). 

• Selectați mânerul adecvat aplicației dumneavoastră. 

• Montați mânerul furnizat cu instrumentul. Strângeți ferm șurubul(rile). 

 

Fig. 41: 
Montarea 
mânerelor 
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Conectarea ghidului de lumină 
 
 

• Opriți sistemul de iluminare. 
 

• Introduceți ghidul de lumină în suporturile pentru ghidul de lumină ale sistemului de 
iluminare și microscopului chirurgical atât cât merge. 

 

• Asiguraţivă că ghidul de lumină a fost direcţionat în aşa fel încât brațul transportator 
şi microscopul chirurgical nu sunt blocate şi că acestea pot fi mișcate în întreaga lor 
gamă de mișcare fără alungire, îndoire sau răsucire a ghidului de lumină. 

 
Fig. 42: Conectarea 

ghidului de lumină 
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Montarea interfeței MORA 
 
 

• Răsuciți de câteva ori șurubul de fixare (3) pentru a îl slăbi. 
 

• Înlăturați capacul antipraf și depozitațil întrun loc sigur. 
 

• Plasați interfața MORA (7) pe microscopul chirurgical și strângeți ferm șurubul de 
fixare (3). 
 

• Introduceți tubul binocular (5) în suportul interfeței MORA (7) și strângeți șurubul de 
fixare (6). 
 

• Înclinați corpul microscopului cu aproximativ 25° la stânga sau la dreapta și blocațil 
în poziția dorită folosind șurubul de fricțiune (2). 
 

• Setați diafragma circulară (4) pentru a îndeplini cerințele dumneavoastră specifice. 
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Fig. 43: Montarea interfeței MORA 
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Montarea accesoriilor pentru documentare pe interfața MORA cu ieșire laterală 
 
 

Cerință  Interfața MORA cu ieșire laterală pentru accesorii pentru documentare a 
fost deja montată pe microscopul chirurgical. 

 

Metoda descrisă mai jos poate fi folosită și pentru alte accesorii. Principiile de 
operare ale accesoriilor sunt descrise în manualele de utilizare relevante. 

 

Atașarea 
accesoriilor 

pentru 
documentare 

• Deșurubați inelul striat (2). 

• O săgeată cu eticheta “open” este poziționată pe mâner, lângă inelul striat 
(2). 

• Îndepărtați capacul pentru praf (3) și depozitațil întrun loc sigur. 

• Introduceți accesoriul (4) în suportul ieșirii pentru imagine. Suportul ieșirii 
pentru imagine este prevăzut cu proeminențe pentru ghidare. Accesoriul 
(4) are canelurile corespunzătoare. 

• Răsuciți cu grijă modulul accesoriului până când proeminențele pentru 
ghidare se potrivesc perfect cu canelurile. 

• Glisați accesoriul în suport atât cât intră. 

• Înșurubați inelul striat (2) pe modulul accesoriului. 

• Strângeți bine inelul striat (2).  

 

Dacă accesoriul este montat cu conectorul îndreptat vertical în sus, imaginea 
camerei conectate va fi afișată cu o rotație de 90°. 

 

 • Pentru a evita acest lucru puteți monta accesoriul rotit la 90° astfel încât 
conectorul (incluzând și camera) să fie îndreptate orizontal în spate. 

• Luați în seamă efectul diafragmei inelare (1) atunci când este în calea 

luminii. 
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Fig. 44: Montarea accesoriilor pentru 
                  documentare pe interfața  
                    MORA cu ieșire laterală 
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Conectarea unei camere endoscopice 
 
 

 Dacă doriți să echipați microscopul chirurgical cu o camera endoscopică, vă 
rugăm să respectați cerințele pentru expansiunea sistemului, vezi pagina 197. 
 

Cerințe  Microscopul OPMI pico pe care îl dețineți a fost echipat cu componenta 

accesoriu “Endoport”: 

 Camera dumneavoastră endoscopică, incluzând adaptorul, nu cântărește 

mai mult de 1,0 kg. 

• Focalizați camera la infinit. 

 

 

Procedura de focalizare a camerei la infinit este o procedură specifică 
camerei și diferă de la un tip de camera la altul. Setările microscopului, 
precum focalizarea ocularelor nu afectează camera endoscopică. 
 

 • Îndepărtați capacul de pe ieșirea pentru endoscop. 

• Atașați camera dumneavoastră endoscopică la ieșirea pentru endoscop și 

fixațio bine. 

• Conectați cablul video al camerei endoscopice la sistemul pentru endoscop. 

Vă rugăm să consultați și informațiile conținute în manualul de utilizare al 

sistemului endoscopic. 

• Ajustați orientarea imaginii cu ajutorul monitorului video. Pentru a face asta 

răsuciți camera endoscopică în ieșirea pentru endoscop după nevoie.  
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Fig. 45: 
Conectarea unei 
camere 
endoscopice 
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Echilibrarea brațului de suspensie 
 
 

 
Pericol de accidentare! 
Brațul de suspensie se poate mișca în sus sau în jos atunci 
când sunt schimbate accesorii. 
• Brațul de suspensie se află sub tensiune elastică. Țineți 

brațul de suspensie în siguranță în loc înainte de a 
slăbi șurubul de ajustare. 

• Șurubul de ajustare are doar un rol de frânare, nu de 
blocare. 

• Nu depășiți niciodată greutatea maximă admisă pe 
brațul de suspensie (vezi pagina următoare). 

• Reajustați echilibrul brațului de suspensie după fiecare 
schimb de accesoriu (vezi pagina următoare). 

• Montați accesorii de documentare doar în concordanță 
cu manualul de utilizare relevant. 

 

 
Pericol de deteriorare al sistemului de suspensie! 
Dacă sistemul de suspensie se lovește de alte 
componente, acesta se poate deteriora și părți din el pot 
cădea. 
• Mișcați sistemul cu grijă și evitați coliziunile. 

• Dacă sistemul de suspensie se lovește de alte 
componente va trebui să cereți serviceului Carl Zeiss 
să îl verifice. 

 

 
 

 

Risc de zdrobire – aveți grijă la degete! 
Degetele pot fi zdrobite în zonele marcate cu eticheta risc 
de zdrobire. 

• Nu atingeți aceste zone în timp ce sistemul este mișcat 
sau adus în poziția sa de lucru sau de transport. 
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• Nu efectuați echilibrarea până când microscopul chirurgical și toate 
accesoriile au fost montate! 

• Greutate maximă de pe brațul de suspensie nu trebuie să depășească 7 
kg. 

• Slăbiți șurubul de ajustare al fricțiunii (1) al brațului de suspensie. 

• Introduceți o cheie hexagonala de 8 mm în deschiderea (3) din 
acoperirea articulației (2). 

• Folosiți cheia hexagonala pentru a învârti șurubul de echilibrare (4) până 
când se ajunge la echilibru. 

• Verificați echilibrul în poziții diferite. 

• Folosiți șurubul de ajustare al fricțiunii (1) pentru a regla fricțiunea 
mișcării în sus și în jos a brațului. 

 
Fig. 46: 
Echilibrarea 
brațului de 
suspensie 
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Mutarea suportului de podea S100 
 
 

 
Risc de zdrobire și de răsturnare în timpul transportării 
sistemului! 
Dacă următoarele precauții nu sunt respectate, suportul de 
podea sar putea răsturna și răni persoane! 
• Puneți suportul de podea în poziția sa de transport. 
• Pentru a muta sistemul în siguranță, apucați mereu 

coloana suportului de poziția indicată cu etichetă. 
 

 
Transportarea pe distanțe mari 
Pe distanțe mari (de ex: îndepărtarea, returnarea pentru 
reparații, etc.), aparatul trebui transportat mereu în 
ambalajul său original sau întrun ambalaj special pentru 
returnare. 
• Pentru detalii vă rugăm să contactați dealerul 

dumneavoastră sau echipa de service Carl Zeiss. 
 

 

 

Risc de zdrobire – aveți grijă la degete! 
Degetele pot fi zdrobite în zonele marcate cu eticheta risc 
de zdrobire. 
• Nu atingeți aceste zone în timp ce sistemul este mișcat 

sau adus în poziția sa de lucru sau de transport. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vă rugăm să respectați următoarele puncte atunci când 
mutați suportul: 
• Opriți aparatul de la întrerupătorul principal. 

• Scoateți aparatul din priză. 

• Deconectați cablul video dintre modulele video 
(monitor, recorder) și unitatea de control a camerei 
(CCU). 

• Mutați monitorul cu ecran plat (opțiune) întro poziție 
sigură pentru transport. 

• Nu mutați sistemul prin tragerea sau împingerea în 
monitorul opțional cu ecran plat. 

• Evitați orice rotire necontrolată a monitorului opțional cu 
ecran plat. 
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• Mutați brațul de suspensie în poziția sa de transport. 

• Deblocați toate filele de blocare ale rolelor. 

• Țineți sistemul de poziția marcată pe coloana suportului și ghidați
l ușor întro parte. Asigurațivă că sistemul este poziționat pe o 
suprafață nivelată. 

• Apăsați cel puțin două file de blocare și asigurațivă că sistemul 
nu se mai poate mișca pe roți singur. 

 

Deoarece suportul este foarte ușor de manevrat, există o tendință de 
a subevalua greutatea sa. De aceea trebuie să mișcați suportul încet 
și cu grijă! 
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Conexiuni 
 
 

 
Risc de rănire a pacientului prin voltaj electric! 
• Nu atingeți interfețele de semnal în timp ce sunteți în 

contact cu pacientul. 
 

 
Conectarea accesoriilor neaprobate! 
Conectarea accesoriilor ce nu au fost aprobate de către Carl 
Zeiss poate duce la rănirea pacientului. 
• Când vă montați sistemul, asigurațivă că este în 

conformitate cu cerințele IEC 606011 Capitolul 16 sau IEC 
6060111:2000. 

 
 
Conectarea sistemului cu suspensie S100 
 

 
Risc de împiedicare! 
Trasarea neadecvată a cablurilor sporește riscul de 
împiedicare. 

• Trageți mereu cablurile întro manieră care nu va împiedica 
mișcările utilizatorului. 

 
 • Asigurațivă că voltajul nominal indicat la fereastra (3) 

corespunde voltajului nominal disponibil la locul instalării. 

• Asigurațivă că unitatea a fost oprită de la întrerupătorul 
principal înainte de a băga sau scoate din priză conectori în 
priza de alimentare (4). 

• Asigurațivă că întrerupătorul principal (1) este în poziția 
OFF. 

• Băgați cablul de alimentare furnizat în priza de alimentare 
(4) a unității de alimentare. 

• Conectați cablul de alimentare doar la prize de perete 
prevăzute cu împământare. 

• Securizați cablul de alimentare cu dispozitivul de reducere a 
tensiunii (2). 

• Dacă este necesar, conectați conectorul de egalizare a 
potențialului (5) al sistemului cu contactul de egalizare 
disponibil la locul de instalare. 
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Fig. 47: Conectarea  
sistemului cu suspensie S100 
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Ajustarea microscopului chirurgical 
 
 

 Note privind ajustarea 

 

- Pentru a permite o configurare rapidă a microscopului vă 
recomandăm să păstrați distanțele pupilare și prescripțiile 
fiecărui utilizator în așa fel încât să fie ușor de setat în timpul 
preparării sistemului. 

- Nu purtați lentile bifocale sau progresive în timpul procesului de 
ajustare sau când lucrați cu microscopul. Astfel de lentile fac 
setarea corecta a dioptriilor imposibilă și rezultă în imagini 
nesatisfăcătoare. 

- Claritatea optimă a imaginii în oculare și ieșirea optică pentru 
echipamentul de documentare (cameră, video) poate fi atinsă 
doar prin focalizarea atentă și un tub binocular bine ajustat. 
 

 
 Ajustarea tubului binocular 

Ajustarea distanței 
interpupilare 

• Mișcați microscopul în poziția verticală deasupra unui obiect plat 
(de ex: o foaie de hârtie cu scris pe ea). 

• Ajustați distanța ocularelor la distanța dumneavoastră 
interpupilară astfel încât cele două imaginii din oculare (obiect și 
marginea câmpului vizual) să devină una singură. 
 

Ajustarea ocularelor Procedura următoare trebuie efectuată separat pentru fiecare ocular 
în ordinea descrisă. 
• Reglați microscopul la grosismentul minim. 

Dacă sistemul este echipat cu Varioskop, selectați cea mai mică 
distanță de lucru posibila (aprox. 25 mm). 

• Reglați inelul de reglare a dioptriei la 0 D. 

• Uitațivă prin ocular și mișcați corpul microscopului pentru a 
focaliza imaginea. 

• Reglați microscopul la grosismentul maxim și ajustați sistemul 
de focalizare fină până când imaginea este clar definită. 

• Apoi resetați microscopul la grosismentul minim fără a modifica 
distanța de lucru. 

• Reglați inelul de reglare a dioptriei la valoarea maximă (+5 D). 

• Uitațivă prin ocular și răsuciți ușor inelul de reglare al dioptriei în 
spre valorile cu minus până când imaginea este clar definită. 
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• Repetați întreaga procedură pentru cel deal doilea ocular. 

 → Microscopul a fost reglat în așa manieră încât va produce o 
imagine clar definită în toată gama de grosisment fără a fi 
nevoie să se refocalizeze microscopul după schimbarea 
grosismentului. Dacă acesta nu este cazul, atunci procedura 
trebuie repetată. 
 

 

Ajustarea 
suportului 

pentru ochi 

• Ajustați suporturile pentru ochi ale ocularelor în așa fel încât să poată fi 
văzut întreg câmpul vizual. 
- Vizualizarea cu ochelari: înșurubați suporturile pentru ochi. 

- Vizualizarea fără ochelari: îndepărtați suporturile pentru ochi.  

 Reglarea distanței de lucru și a grosismentului 

• Poziționați microscopul deasupra câmpului chirurgical pentru a asigura o 
muncă comodă. 

• Mișcați microscopul pentru a îl focaliza aproximativ pe obiect. 

• Reglați microscopul la grosismentul maxim și ajustați sistemul de 
focalizare fină până când imaginea este clar definită. 

• Reglați microscopul la grosismentul necesar. Planul de focalizare este 
reținut. 

 
Fig. 48: 

Ajustarea 
microscopului 

chirurgical 

1. Mâner de 
ajustare al 

distanței 
pupilare (PD) 

2. Oculare 

3. Suport 
pentru ochi 

4. Inel de 
reglare a 
dioptriei 
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Conectarea camerei video 
 
 

 
Imaginile video nu sunt pentru diagnosticare! 
Imaginile vizualizate pot avea deviații de scară, formă și 
culoare. 
• Nu folosiți imaginile video în scop de diagnosticare 

deoarece camera video nu este calibrată pentru 
asemenea scop. 

 

 
Risc de deteriorare a camerei video! 
• Opriți CCU înainte de a conecta sau deconecta cablul 

de sistem al CCU. Camera poate fi distrusă dacă cablul 
este conectat sau deconectat în timp ce încă este 
aplicat voltaj. 

 
 Dacă sistemul dumneavoastră OPMI pico este echipat cu o 

cameră video integrată: 
• Conectați priza video (1) la conectorul camerei (3) 

folosind cablul sistemului (2) furnizat. 

• Strângeți bine șuruburile (4) de pe conectorul camerei. 

 
Fig. 49: 

Conectarea 
camerei video 
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 • Folosiți cablul video pentru a conecta modulele video. 

• Verificați funcționarea camerei și a monitorului. După 
pornire, un tipar cu benzi colorate este afișat scurt 
pentru verificarea setările de culori, luminozitate și 
geometrie. 

Dacă tiparul cu benzi colorate este afișat în 
permanență, conectorul camerei este defect sau a fost 
deconectat de la CCU. 

 
Posibilități de conectare (exemple) 

1  Monitor video 

2  Unitatea de control a camerei (CCU) 

3  Video recorder 

 
Fig. 50: Posibilități 

de conectare 
(exemple) 
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Ieșirea video digitală (opțiune de memorie DV/USB) 
 
 

 Dacă doriți să conectați un computer diferit la ieșirea video digitală, vă 
rugăm să rețineți cerințele pentru actualizarea sistemului, vezi pagina 
197. 

 

Un cablu de conectare este disponibil ca accesoriu (vezi Accesorii). 
Adaptorul și softwareul necesar nu sunt incluse în pachetul pe care îl 
livrăm. 

 Cerințe de sistem pentru conexiunea DV: 
 Windows XP/SP2 

 DualCore Pentium > 3.2 GHz 

 2 GB RAM 

 Software instalat (de ex: Windows Movie Maker) 

 

Ieșirea cu 6 pini FireWire (cablu DV) este folosită doar pentru 
transmiterea datelor și nu are capacitate de alimentare. Puteți conecta 
un computer. 
• Conectați computerul la interfața FireWire a CCU (de pe sistemul 

cu suspensie) folosind un cablu DV adecvat. 
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Fig. 51: Conectarea la PC 
(opțiune de memorie DV/USB) 
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Ataşarea tăvii instrument şi a suportului de monitor cu 
ecran plat la S100 suport de podea 
 
 
Poziționarea ergonomică a suportului de monitor cu ecran plat și a tăvii 
instrument 
 
 

 
Suprasolicitarea tăvii instrument! 
Când este suprasolicitată, tava instrument se poate rupe sau 
îndoi, sistemul cu suspensie se poate răsturna și accesoriile pot 
cădea. 
 

• Asigurațivă că echipamentul accesoriu este poziționat cât 
mai bine și sigur pe tava instrument. 

• Tava instrument poate fi încărcată cu o sarcină maximă de 
13 kg. 

 
 
 Pentru a aduce suportul de monitor cu ecran plat (2) și tava 

instrument (3) întro poziție ergonomică slăbiți adaptorul 
respectiv (1), reglații poziția verticală și orizontală și restrângeți 
șuruburile. 
 

• Țineți suportul de monitor cu ecran plat cu o mână și slăbiți 
cele patru șuruburi de blocare de pe adaptorul respectiv (1) 
cu câteva răsuciri folosind o cheie hexagonală până când 
adaptorul (1) poate fi mișcat ușor. 

 

• Poziționați suportul de monitor cu ecran plat (2) la înălțimea 
dorită (max. 1230 mm deasupra podelei) și strângeți 
uniform (2.1 Nm) toate cele patru șuruburi de blocare ale 
adaptorului (1) folosind o cheie hexagonală. 

 

• Poziționați tava instrument (3) la înălțimea dorită (max. 800 
mm deasupra podelei) și strângeți uniform (2.1 Nm) toate 
cele patru șuruburi de blocare ale adaptorului (1) folosind o 
cheie hexagonală. 

 

• Când atașați adaptorul (1), asigurațivă că cele două 
componente ale adaptorului sunt separate de aceeași 
distanță (4) de sus până jos. 
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Fig. 52: Poziționarea ergonomică a  
 suportului de monitor cu ecran plat  
                         și a tăvii instrument 
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Montarea monitorului cu ecran plat pe suportul pentru monitor 
 
 

 
Suprasolicitarea suportului pentru monitor! 
Atunci când este suprasolicitat, suportul pentru monitor se poate 
rupe sau îndoi sau sistemul cu suspensie se poate răsturna. 
• Suportul pentru monitor poate fi încărcat cu o sarcină 

maximă de 9 kg. 
 

Securizarea monitorului cu ecran plat 

 

Înainte de a monta un monitor cu ecran plat pe suport asigurați
vă că îndeplinește următoarele specificații: 
 

- Conformitate cu VESA (Video Electronics Standards 
Asociation): 
- 75 mm x 75 mm spațierea între găuri, 

- 100 mm x 100 mm spațierea între găuri 

- Greutate maximă totală a monitorului cu ecran plat: 9 kg 
 
• Împingeți monitorul cu ecran plat (3) în suport în așa fel 

încât găurile din suport (2) să se alinieze cu cele din 
monitor. 

• Strângeți ferm șuruburile (1). 

 
Trasarea cablurilor prin brațul transportator 
• Îndepărtați șuruburile (4) plăcii de acoperire (5) din 

dedesubtul suportului pentru monitor. 

• Îndepărtați placa de acoperire (5) și punețio deoparte. 

• Plasați toate cablurile de conectare necesare pentru monitor 
prin brațul transportator. Asigurațivă că buclele cablului (6) 
sunt destul de mari pentru a permite poziționarea 
monitorului după nevoi fără a deteriora cablurile sau 
conectoarele. 

• Înșurubați placa (5) la loc. 
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Fig. 53: Montarea monitorului  
       cu ecran plat pe suportul  
                       pentru monitor 
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Trasarea cablurilor și efectuarea conexiunilor electrice 
 
 

 
Risc de rănire a pacientului cauzată de voltaj electric! 
• Nu atingeți priza de alimentare sau interfața de 

semnalizare în timp ce sunteți în contact cu pacientul.  
 

• Trasați cablurile de date și de alimentare paralele unul 
de celalalt. 

• Treceți cablurile prin suporturile de cablu existente 
până la baza suportului. 

• Asigurațivă că buclele cablului (1) sunt destul de mari 
pentru a permite poziționarea aparatelor după nevoi 
fără a deteriora cablurile sau conectoarele. Acest lucru 
se aplică în special zonei încheieturilor suportului 
pentru monitor cu ecran plat. 

• Trasați cablurile întrun mănunchi dea lungul coloanei 
până la baza suportului de podea. 

• Fixați cablurile de coloana suportului de podea folosind 
legături de cablu. 

 

- Pentru a asigura o performanță optimă vă recomandăm 
ca instalația electrică să fie efectuată de către echipa 
de service Carl Zeiss sau un electrician. 

 • Plasați acoperitoarea de cabluri (2) peste cablurile de 
pe coloană. 

• Conectați cablul de alimentare doar la prize cu 
împământare. 
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Fig. 54: Trasarea cablurilor și 
          efectuarea conexiunilor 
                                 electrice 
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Ajustarea suportului pentru monitor cu ecran plat 
 
 
După montarea suportului pentru monitor cu ecran plat, puteți ajusta fricțiunea articulației 
sale după nevoi. Configurația din fabrică a articulaților este adecvată pentru o încărcătura 
medie ceea ce îndeplinește cerințele majorității utilizatorilor. Dacă constatați că fricțiunea 
vreuneia dintre articulații este prea rigidă sau prea slabă, o puteți ajusta oricând. 
 
 
 
Ajustarea funcției de înclinare a suportului pentru monitor 
 
• Verificați funcția de înclinare a articulației suportului (mișcarea în sus și în jos). 

• Sporiți sau reduceți fricțiunea articulației după nevoie folosind uneltele furnizate. 

 
 
Fig. 55: Ajustarea funcției de înclinare 

a suportului pentru monitor 
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Ajustarea funcției pivotante a suportului pentru monitor cu ecran plat 
 
• Verificați mișcarea pivotantă a monitorului (mișcarea de la dreapta la stânga). 

• Sporiți sau reduceți fricțiunea articulației după nevoie folosind uneltele furnizate. 

 
 
 
Fig. 56: Ajustarea funcției pivotante 
        a suportului pentru monitor cu  
                                        ecran plat 
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Ajustarea funcției pivotante a suportului pentru monitor cu ecran plat 
 
Dacă suportul pentru monitor nu rămâne pe loc în poziția dorită, următoarele ajustări pot fi 
efectuate. 
 
• Îndepărtați capacul de plastic (1) de pe articulație. 

• Slăbiți șurubul de siguranță (3) de pe suportul pentru monitor rotindul în sensul invers 
acelor de ceasornic cu o cheie hexagonală M2.5. 

• Strângeți șurubul de ajustare (2) rotindul în sensul acelor de ceasornic până când 
obțineți fricțiunea dorită. 

• Strângeți ferm șurubul de siguranță (3) de pe suportul pentru monitor rotindul în sensul 
acelor de ceasornic cu o cheie hexagonala M 2.5. 

• Reatașați capacul de plastic (1). 

 
 
Fig. 57: Ajustarea funcției pivotante 
        a suportului pentru monitor cu 
                                        ecran plat 
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Reglarea echilibrului suportului pentru monitor cu ecran plat 
 
 Efectuați ajustarea doar dacă suportul pentru monitor nu rămâne în poziția dorită și 

se mișcă în jos. 

 

Efectuați procedura de echilibrare doar cu monitorul cu ecran plat atașat. 
 
• Mutați suportul pentru monitor în poziția sa orizontală și ținețil cu o mână. 

• Verificați ajustarea fricțiunii suportului (mișcarea în sus și în jos). 

• Sporiți sau reduceți fricțiunea suportului pentru monitor după nevoie folosind 
uneltele furnizate. 

 
 
Fig. 58: Echilibrarea brațului de suspensie 
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Prepararea sistemului pentru uz steril 
 
 
Atașarea capacelor de asepsie 

 
Risc de infecție cauzată de accesorii de asepsie și 
draperii contaminate! 
• Folosiți doar accesorii de asepsie și draperii sterile 

adecvate pentru acest sistem! 

•  Produsele conținute în seturile de asepsie trebuie 
curățate, dezinfectate și sterilizate înainte de fiecare 
utilizare. Se aplica și pentru prima utilizare după livrare. 

•  Asigurațivă că personalul este informat despre 
operarea sterilă a sistemului. 

 Pentru un uz steril, sistemul poate fi echipat cu produse 
resterilizabile. Seturile de asepsie disponibile de la Carl 
Zeiss conțin capace și mânere ce pot fi sterilizate în 
autoclave. Pentru informații detaliate despre sterilizare 
consultați instrucțiunile “Prepararea produselor 
resterilizabile” anexate seturilor respective. 

 
 
 
Aplicarea draperiilor 

 
Acoperirea deschiderilor pentru ventilație prezintă un 
risc de supraîncălzire! 
• Nu acoperiți niciodată deschiderile de  ventilație, de ex: 

cu draperiile! 
Acest lucru poate duce la supraîncălzirea sursei de 
lumină și la cedarea acesteia. 

  

Draperii sterile, de unică folosință, sunt disponibile pentru a 
acoperi sistemul. 
• Când acoperiți sistemul cu draperii, asigurațivă că 

draperiile sunt destul de liber puse încât să permită 
mișcarea brațului transportator și a microscopului 
chirurgical. 
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Pornirea și oprirea sistemului 
 
 

Precondiții    Voltajul nominal corect a fost selectat pe sistemul cu 
suspensie (vezi pagina 92). 

 Cablul de alimentare a fost conectat (vezi pagina 92). 

 Ghidul de lumină a fost conectat (vezi pagina 92). 

 

Procedați după cum urmează pentru a porni sau opri sistemul: 

• Apăsați întrerupătorul principal (1) de pe sistemul cu 
suspensie. 

→  Sistemul a fost pornit dacă becul verde din întrerupător s
a aprins. 

Înainte de a începe lucrul cu sistemul trebuie să efectuați o 
testare a funcțiilor (vezi pagina următoare). Aceasta vă permite 
să verificați configurația sistemului și a setărilor specifice 
utilizatorilor și să le reconfigurați, dacă este necesar. 
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Testarea funcțiilor înainte de folosire 
 
 

 Defecțiune observată prea târziu! 
• Pentru a evita orice defect în timpul operației, efectuați un 

test înainte de fiecare procedură chirurgicală (fără 
pacient)! 

 

 
Risc de rănire cauzată de defecțiunea unei funcții! 
Dacă o funcție se defectează, nu folosiți sistemul din motive 
de siguranță. 
• Reparați defecțiunea (vezi „Ce trebuie făcut în caz de 

defecțiune”) sau contactați serviceul Carl Zeiss. 
 
 
Testarea funcțiilor microscopului chirurgical 
 
• Verificați că microscopul se poate mișca fără probleme: 

 Toate cablurile și accesoriile au fost instalate în așa fel încât microscopul chirurgical 
poate fi mișcat fără a cauza probleme. 

• Verificați ocularele / tubul binocular / lentila obiectivului: 

 Microscopul chirurgical și tubul sunt întro poziție convenabilă pentru dumneavoastră. 

 Distanța interpupilară a fost reglată corect (vezi pagina 105). 

 Suporturile pentru ochi au fost ajustate în așa fel încât puteți vedea întregul câmp 
vizual (vezi pagina 105). 

 Verificați că prescripția corectă a fost reglată la inelul de reglare a dioptriei (vezi 
pagina 105). 

 Calitatea imaginii este corectă prin întreaga gamă de grosisment. 

 Lentila obiectivului și ocularele sunt curate. 

• Verificați funcția schimbătorului de grosisment. 

• Verificați funcția mânerului de selecție a filtrelor. 

 
Testarea funcțiilor accesoriilor 
 
• Verificați accesoriile: 

 Șuruburile de securizare a cablului sistemului video au fost strânse ferm. 

 Funcționarea corectă a celorlalte echipamente a fost verificată conform manualelor 
de utilizare relevante. 
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Testarea funcțiilor sistemelor cu suspensie S100 
 

• Verificați că este echilibrat corect: 

 Atunci când este echilibrat corect, microscopul chirurgical trebuie să rămână staționar 
în toate pozițiile din zona de lucru și să nu se miște nici în sus, nici în jos (vezi pagina 
99). 

 Fricțiunea brațului de suspensie, brațului transportator și a articulației de 120° (dacă 
este folosită) au fost reglate corect. 

• Asigurațivă că șuruburile de securizare au fost strânse ferm (vezi pagina 85). 

• Verificați luminozitatea lămpii: 

 Luminozitatea lămpii poate varia (vezi pagina 66). Variația luminozității are un efect 
asupra iluminării câmpului chirurgical. 

• Verificați că sistemul se poate mișca fără probleme (doar la suportul de podea): 

 Sistemul a fost poziționat în așa fel încât poate fi îndepărtat de pacient oricând. 

• Verificați că suportul este poziționat întrun mod sigur (doar la suportul de podea): 

 Apăsați cel puțin două dintre filele de blocare a rolelor pentru a preveni suportul să se 
miște. 

• Verificați sistemul de iluminare halogen / xenon. 

 

 Intensitatea luminii! 
Sursa de lumină își va pierde din intensitatea actuală a luminii 
odată cu îmbătrânirea ei (aceasta este o proprietate normală a 
sistemului). 

• Înainte de fiecare folosire asigurațivă că: 

- lumină de intensitate suficientă este disponibilă 

- durata maximă de viață a sursei de lumină nu este 
depășită. 

 

 Verificați că lămpile halogen / xenon, inclusiv cele de rezervă, sunt intacte. 

 

 

Dacă lampa sa stricat, iar lampa de rezervă este folosită (clapa de 
pe modulul lămpii e deschisă), asigurațivă că aveți un modul de 
rezervă disponibil ca o precauție. Pentru numărul de catalog vă 
rugăm să consultați „Date tehnice ale sistemului”. 
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 Sistemul de iluminare halogen / xenon poate fi pornit și oprit prin mișcarea brațului de 
suspensie în sus și în jos. 
Sistemul de iluminare halogen / xenon rămâne pornit atâta timp cât brațul de 
suspensie se află în zona de lucru prestabilită. 
Când brațul de suspensie se află în poziția sa superioară de repaus, sistemul de 
iluminare halogen / xenon este oprit. 
 

 Măsuri de luat în caz de defecțiune a sistemului! 
• Vă recomandăm să luați precauțiile necesare, în funcție de 

aplicație, pentru a vă permite să finalizați procedura 
chirurgicală sau tratamentul fără a folosi microscopul, dacă 
este necesar. 
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Procedura tipică 
 
 
Începerea lucrului 

 
Vătămarea ochiului cauzată de intensitatea mare a 
luminii! 
În timpul procedurilor chirurgicale din zona facială, lumina nu 
trebuie să intre în ochiul pacientului. 
• Asigurațivă că ați protejat ochiul pacientului de lumină. 

 • În timpul procedurilor chirurgicale din zona facială, 
pacienții trebuie să poarte ochelari de protecție UV 
speciali (consultați Datele de comandare). 

• Porniți instrumentul de la întrerupătorul principal de pe 
sistemul cu suspensie. 

• Verificați că sistemul funcționează cum trebuie. Procesul 
este descris în capitolul “Operare – Testarea funcțiilor 
înainte de folosire”. 

• Selectați filtrul de lumină adecvat aplicației 
dumneavoastră. 

• Ajustați luminozitatea sistemului cu suspensie începând 
de la cea mai mică valoare și creșteți treptat nivelul de 
luminozitate. 

 

 
Risc de zdrobire în timpul procedurii de focalizare! 
• Atunci când focalizați, asigurațivă că coborâți 

microscopul chirurgical cu grijă și sunteți atent la distanța 
de lucru față de pacient. Distanța de lucru corespunde 
aproximativ cu distanța focală a obiectivului folosit. 

 
 • Pentru focalizare, mișcați microscopul întro poziție 

ergonomică deasupra câmpului chirurgical în cadrul 
distanței de lucru. 

• Selectați grosismentul necesar folosind mânerul de 
reglare. 

• Pentru focalizare, priviți prin oculare și coborați 
microscopul chirurgical până când câmpul chirurgical este 
focalizat. 
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• Priviți prin ocularele tubului binocular. Ajustați ocularele în 
așa fel încât să puteți vedea atât marginea câmpului vizual 
cât și imaginea microscopului cu claritate. Consultați 
secțiunea “Ajustarea microscopului chirurgical”, pagina 
105. 

 
Terminarea lucrului 

 Risc de rănire cauzat de sisteme suspendate! 
Părți din sistemul de suspensie sunt poziționate la nivelul 
capului și prezintă un risc de rănire. 

• Mișcați sistemul în poziția sa de repaus după folosire și 
asigurațivă că există destul loc de trecere. 

 • Mutați brațul de suspensie în poziția sa superioara de 
repaus. 

• Opriți sistemul atunci când nu este folosit. 
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Operarea unității de control a camerei 
 
 
Structura meniului 
 
 
Imaginea de test 

Un tipar cu benzi colorate este afișat atunci când porniți sistemul dacă nu este conectat 
capul camerei. 
• Opriți din nou sistemul, conectați camera și porniți din nou sistemul. 

 
 
Navigarea folosind tastele de control 

 

 

tastele de selectare 
Tastele de control  vă permit să schimbați linia. Linia selectată este 
marcată de către o săgeată în fața ei. 

Tastele de control  vă permit să selectați valoarea dorită (+ / ). 
 
tasta enter 
Apăsați această tastă pentru a activa un submeniu sau o imagine din 
indexul de imagini în miniatură. 
Confirmă selecția unei opțiuni din meniu. 
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Fig. 59: Privire generală a meniului 

 
* Disponibil doar în combinație cu MediLive Video Control Unit Digital (MVCUD) 
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Meniul echilibru de alb (white balance) 
 
 
Sistemul ajustează semnalul video în așa fel încât zonele albe din câmpul chirurgical să fie 
albe și în imaginea video. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Pentru a realiza asta, plasați un obiect alb adecvat (ex: o bucată de 
hârtie albă cu suprafața mată) sub microscopul chirurgical. 

• Focalizați microscopul pe suprafața aceasta folosind o luminozitate 
medie.  

→ După ce apasă butonul de start, utilizatorul este rugat să plaseze o 
bucată de hârtie albă sub microscop și să înceapă procedura de 
echilibrare a albului apăsând tasta „enter”. 

În timpul procedurii de echilibrare a albului (afișaj: White Balance in 
Process) toate butoanele sunt dezactivate. 

→ După completarea cu succes a procedurii de echilibrare a albului se 
va afișa confirmarea „White Balance OK”. 

→ Altfel monitorul va afișa “White Balance Failed”. 

• Verificați setările descrise mai sus și repetați procedura de echilibrare a 
albului. 

→ După completarea procedurii de echilibrare a albului, toate tastele 
sunt activate din nou. Valorile stabilite sunt salvate și sunt disponibile 
după fiecare pornire. 

 
Dacă iluminarea halogen este folosită, imaginea video este potrivită cu 
imaginea microscopului (tentă gălbuie). 

 
 
  



132 
 

 

Meniul de luminozitate (brightness) 
 
 
 
 

 

Meniul de luminozitate permite ajustarea continuă a luminozității imaginii 
video în gama de 0%  100% folosind tastele + și -. Valoarea selectată este 
afișată în partea de stânga sus a monitorului. 
 
 
Meniul de configurare vă dă posibilitatea de a selecta între două moduri 
diferite în meniul de luminozitate: Automatic sau Manual. 
 
 
Automatic 
În modul Automatic, camera controlează automat luminozitatea imaginii video 
pentru a menține valoarea selectată cu tastele de control . 
Controlul expunerii afectează timpul de expunere al camerei. 
Luminozitatea nominală este setată în modul Automatic, iar camera 
controlează timpul de expunere în consecință în gama 1/50(60s) și 1/10000s. 
Luminozitatea nominală poate varia în gama 0%  100%. 
Schimbările sunt făcute cu câte 1%. 
 
 
Manual 
În modul manual, timpul de expunere selectat este afișat în procente (%) 
atunci când apăsați tastele de control . Gama de setări este de la 
1/50(60s) la 1/10000s. 
 
Timpul de expunere selectat dispare din nou de pe ecran dacă tasta 
Brightness nu a fost apăsată pentru mai mult de 5 secunde. 

 

Note asupra controlului luminozității 

- Dacă nu este destulă lumină, funcția de control a luminozității ajunge la 
limitele sale, iar imaginea video va fi prea întunecată. Măriți luminozitatea 
iluminării câmpului chirurgical pentru a avea destulă lumină. 

- Variația în luminozitate a imaginii video nu afectează echilibrul de alb. 
Totuși, zonele întunecate a imaginii, în general, apar în culori mai palide. 
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Meniul de imagine (image) 
 
 
 

 

Tasta „freeze” vă permite să înghețați imaginea video curentă și să o afișați 
ca un stop cadru pe întreg monitorul. În tot acest timp, textul „freeze” este 
afișat în colțul din stânga sus. 
 
Când apăsați pe tasta „live”, imaginea video curentă este afișată din nou pe 
monitor, iar textul „freeze”  dispare.  
 
 
 
 
 

 

Dacă apăsați pedala conectată la ieșirea „Remote” în timp ce imaginea 
curentă este afișată, imaginea curentă este înghețată și afișată ca un stop 
cadru pe întreg monitorul. Aceasta corespunde funcției „freeze”. Dacă 
apăsați pedala conectată la ieșirea „Remote” în timp ce este afișat un stop 
cadru, imaginea video curentă revine pe monitor. Aceasta corespunde 
funcției „live”. 
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Meniul de configurare (config) 
 
 

 

Toate meniurile de configurare pot fi configurate doar folosind un monitor. În 
acest scop, conectați un monitor la ieșirea de semnal video. 

 

 

Meniul de configurare vă permite să setați diferite moduri pentru unele funcții 
din submeniuri. Programul este setat la valorile implicite la livrare. 
 
Pentru a accesa meniul de configurare apăsați tasta „config”. 
 
După ce ați apăsat tasta „config”, toate setările video sunt afișate pe monitor. 

Funcții Submeniu 

Utilizator (user): Utilizator 1  5 

Luminozitate (brightness): Automatic  Manual 

Luminometru (lightmeter): Small Spot – Large Spot  Integral 

Cromatică (chroma): 0%  100% 

Orientarea imaginii (image 
orientation): 

Standard – Flip – Mirror – Rotate 

Setări din fabrică (factory settings):  

Exit:  

: Schimbă elementul selectat 

: Selectează element 

 
 
 
 
Puteți ieși din meniul de configurare selectând elementul de meniu „Exit” sau 
prin apăsarea tastei „config” sau „live”. 

 

 

- Funcția de înghețare a imaginii este anulată atunci când apăsați pe 
butonul config, iar modul live continuă. 

- Puteți naviga prin meniul de configurare folosind tastele de control . 
Linia selectată este marcată de o săgeată în fața ei. 
Când ați ajuns la sfârșitul sau începutul listei apăsând tastele de control 

, următoarea apăsare vă va aduce la celălalt capăt al listei. 
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- Tastele de control  vă permit să schimbați setările. 

- Când apăsați tasta „enter”, submeniul respectiv este afișat. Acest 
submeniu oferă informații adiționale despre opțiunea respectivă. Setarea 
curentă este evidențiată ca setare inițială în acest submeniu. 

- Dacă sa făcut vreo schimbare, atunci când se iese din meniu va fi 
afișată o întrebare pentru fiecare utilizator dacă dorește să salveze 
setările. Răspundeți la întrebare cu YES (Da) sau NO (Nu). 

- De asemenea, puteți să ieșiți din unele submeniuri selectând „Cancel”; 
schimbările făcute nu vor fi salvate în acest caz. 
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Submeniul utilizator (user) 
 
 
Acest submeniu permite salvarea setărilor pentru fiecare utilizator în parte. La ieșirea din 
meniul de configurare, toate datele ce pot fi setate din acest meniu sunt salvate pentru 
utilizatorul selectat. Acest lucru este posibil pentru un număr de 5 utilizatori. 
 

 

Setarea echilibrului de alb nu este specifică utilizatorului. 
 
După selectarea utilizatorului folosind tastele de control , setările pentru 
acest utilizator sunt salvate. 
 
Puteți părăsi meniul selectând „Cancel”. În acest caz, setările făcute nu vor fi 
salvate. 
 
Deoarece puteți selecta între utilizatori diferiți din acest meniu, întrebarea 
(YES/NO) este afișată pentru fiecare utilizator al cărui setări leați modificat. 
Apoi sistemul revine la meniul de configurare. 
 
 
 
Utilizator Setări 

User 1  

User 2  

User 3  

User 4  

User 5  

Cancel  

: Selectează element 

Enter: Încarcă setările utilizatorului 
 

 
  



137 
 

 

Submeniul luminozitate (brightness) 
 
 
Meniul de configurare al luminozității vă oferă posibilitatea de a alege între modurile 
„Automatic” și „Manual”. 
 
 
Automatic 

În modul automatic, camera controlează automatic luminozitatea imaginii video în așa fel 
încât să mențină valoarea selectată folosind tastele „brightness” + și -. Controlul expunerii 
afectează timpul de expunere al camerei. 
Luminozitatea nominală este setată în modul Automatic, iar camera controlează timpul de 
expunere în consecință în gama 1/50(60s) și 1/10000s. Timpul de expunere selectat nu este 
afișat pe monitor. Luminozitatea nominală poate varia în gama 0%  100%. Schimbările sunt 
făcute cu câte 1%. 
 
 
 
Brightness Mod 

Automatic mode 50 % 

Cancel changes Anulează schimbările 

Set Point for automatic brightness regulation Setează un punct pentru reglarea automată 

: Ajustează luminozitatea 

: Selectează element 

Enter: Întoarcere 
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Modul manual 

În modul manual, timpul de expunere selectat este afișat în procente (%) atunci când apăsați 
tastele de control . Gama de setare se extinde de la 0% la 100%. Schimbările se fac în 
pași de câte 1%. 
 
Timpul de expunere dispare din nou de pe ecran dacă tasta nu a fost apăsată pentru mai 
mult de 5 secunde. 
 
 
Brightness Mod 

Manual mode 30 % 

Cancel changes Anulează schimbările 

: Ajustează luminozitatea 

: Selectează element 

Enter: Întoarcere 
 
 
 
• Folosiți tastele  pentru a naviga. Linia selectată este marcată cu o săgeată în fața ei. 

Adițional, informații text sunt afișate despre modul selectat. 
Când ați ajuns la sfârșitul sau începutul listei apăsând tastele de control , următoarea 
apăsare vă va aduce la celălalt capăt al listei. 

• Tastele de control  vă permit să schimbați setările. 

• Puteți ieși din meniu selectând „Cancel”; în acest caz, setările făcute nu vor fi salvate. 

• Apăsați tasta „enter” pentru a salva selecția dumneavoastră și a vă întoarce la meniul de 
configurare. 
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Submeniul luminometru (lightmeter) 
 
 

 

Funcția de luminometru nu este activată decât atunci când luminozitatea a fost 
setată pe modul Automatic. 
 
Submeniul luminometru vă oferă posibilitatea de a alege între trei șabloane de 
măsurare furnizate de către camera video: integral, small (mic) și large (mare). 
 
- Integral (standard): 

Expunerea este măsurată și se creează o medie pe întreaga imagine video. 
Această modalitate este recomandată pentru câmpuri chirurgicale care sunt 
iluminate uniform. 

- Large (mare): 
Expunerea este măsurată întro arie din centrul imaginii. Această modalitate 
este recomandată atunci când se lucrează cu un câmp chirurgical al căror 
margini sunt eclipsate (rezultat dintrun diametru de iluminare mai mic). 

- Small (mic): 
Expunerea este măsurată întro arie foarte mică din centrul imaginii. Această 
modalitate este recomandată atunci când se lucrează pe canale înguste, iar 
diametrul de iluminare este extrem de mic. 

 
Fig. 60: Submeniul 
luminometru 
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Lightmeter Mod 
Small Spot Mic 

Large Spot Mare 

Integral Integral 

Cancel changes Anulează schimbări 

Select brightness metering field for Automatic mode Selectează câmpul de măsurare 
pentru modul Automatic 

: Selectează element 

Enter: Întoarcere 
 
 
• Folosiți tastele  pentru a naviga. Linia selectată este marcată cu o săgeată în fața ei. 

Adițional, informații text sunt afișate despre modul selectat. 
Când ați ajuns la sfârșitul sau începutul listei apăsând tastele de control , următoarea 
apăsare vă va aduce la celălalt capăt al listei. 

• Puteți ieși din meniu selectând „Cancel”; în acest caz, setările făcute nu vor fi salvate. 

• Apăsați tasta „enter” pentru a salva selecția dumneavoastră și a vă întoarce la meniul de 
configurare. 
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Submeniul cromatic (chroma) 
 
 
Submeniul cromatic (chroma) vă permite să ajustați culoarea generală furnizată de către 
camera video. 
 
Chroma 
 
Folosiți tastele de control  pentru ajustarea continuă a intensității culorii întro gamă 
cuprinsă între 0 % și 100 %. Valoarea selectată este afișată în partea de stânga sus a 
monitorului. 
 
 
Chroma Ajustare 

60 % Intensitate 

Cancel Anulează 

: Ajustează intensitatea culorii 

: Selectează element 

Enter: Întoarcere 
 
 
 
• Folosiți tastele de control  pentru a naviga. 

→ Linia selectată este marcată de către o săgeată în fața sa. 

• Tastele de control  vă permit să schimbați setările. 

• Puteți ieși din meniu selectând „Cancel”. 

→ În acest caz schimbările făcute nu sunt salvate. 

• Apăsați tasta „enter” pentru a salva selecția dumneavoastră și a vă întoarce la meniul de 
configurare. 
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Submeniul de orientare a imaginii (image orientation) 
 
 
Folosiți acest meniu pentru a seta orientarea ecranului. 
 
Meniul de orientare a imaginii vă permite să 

- rotiți imaginea pe axa orizontală Flip  
- rotiți imaginea pe axa verticală Miror  
- rotiți imaginea 180° Rotate  
 
 
Image Orientation 

Standard  

Flip  

Mirror  

Rotate  

Cancel changes  

Select image orientation for video monitor  

: Selectează element 

Enter: Întoarcere 
 
 
 
• Folosiți tastele de control  pentru a naviga. 

→ Linia selectată este marcată de către o săgeată în fața sa. 

• Tastele de control  vă permit să schimbați setările. 

• Puteți ieși din meniu selectând „Cancel”. 

→ În acest caz schimbările făcute nu sunt salvate. 

• Apăsați tasta „enter” pentru a salva selecția dumneavoastră și a vă întoarce la meniul de 
configurare. 
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Setări din fabrică (factory settings) 
 
După selectarea acestei funcții, toate setările utilizatorului selectat sunt făcute să revină la 
cele din fabrică. 

• Apăsați tasta „config” pentru a accesa meniul de configurare. 

• Folosiți tastele de control  pentru a selecta opțiunea „Factory settings” din meniul de 
configurare. 

• Selectați opțiunea „Copy Factory Settings to User X” și apăsați tasta „enter”; apoi se va 
afișa pe ecran „Loading Factory Settings please wait”. 

→ Toate setările utilizatorului selectat sunt acum cele din fabrică. 

→ Sistem se întoarce la meniul Service după aproximativ 5 secunde sau dacă apăsați 
orice tastă. 
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Submeniul Remote Control (doar în combinație cu MVCUD) 
 
 
Aici, puteți să opriți sau să porniți semnalul acustic și să selectați modul de operare al 
dispozitivelor la distanță ce pot fi conectate la ieșirea Remote. 

Dispozitivele ce pot fi conectate la această ieșire sunt: butoane de mâner, panou cu butoane 
operat cu piciorul și o pedală separată. 

Elementul de meniu „Remote Control” include următoarele submeniuri: 

- Remote Sound (sunet la distanță) 

- Store Method (metodă de stocare) 

 
 
Remote Sound 

Două moduri sunt disponibile: 

• Folosiți tasta de control „dreapta” sau „stânga” pentru a selecta: 

Sound on (sunet pornit) : Sound Off (sunet oprit) 

→ Setarea implicită la livrare este „Sound On”. Un sunet scurt este emis atunci când 
contactul din ieșirea Remote este activat. 

→ Dacă a fost setat „Sound Off”, un sunet scurt este emis doar când sistemul este 
pornit (procesul de pornire). 

 
 
Store Method 

Există două opțiuni pentru modul de operare al dispozitivelor la distanță conectate la ieșirea 
Remote: 

• Folosiți tasta de control „sus” sau „jos” pentru a selecta: 

- 1. Freeze / 2. Store 

- Instant storage 

Setarea „1. Freeze / 2. Store”: 

- Atunci când apăsați pentru prima oara pe un dispozitiv la distanță, imaginea video 
live este înghețată (stop cadru) și afișată pe întreg ecranul (aceeași funcție cu 
tasta „freeze”). 

- Atunci când apăsați pe dispozitiv a doua oară, pentru mai mult de 1 secundă, stop 
cadrul este stocat și se revine la imaginea live (aceeași funcție cu tasta „store”), 
sau: 

- Când apăsați scurt pe dispozitiv a doua oară (pentru mai puțin de 1 secundă), 
anulați stop cadrul și reveniți la imaginea live (aceeași funcție cu tasta „live”). 
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Setarea „Instant Storage”: 

→ Imaginea video este înghețată pentru aproximativ 2 secunde pentru a permite o 
evaluare. În același timp este pornită și salvarea pe dispozitivul USB. 

  



146 
 

 

Submeniul Record Mode (doar în combinație cu MVCUD) 
 
 
Aici puteți selecta formatul și calitatea ce vor fi folosite de către sistem pentru stocarea 
imaginilor video: 

- Fișiere JPEG / TIFF 

- Still / Moving subject (subiect nemișcat / în mișcare) 

 
Fișiere JPEG / TIFF 

Puteți salva imagini video în formatul JPEG sau în formatul TIFF. Formatul TIFF necesită mai 
mult spațiu pentru stocare decât formatul JPEG.  
Setarea implicită la livrare este cea de a salva doar în format JPEG. 
 
Still / Moving Subject 

Doriți ca sistemul să stocheze ambele câmpuri ale unei imaginii video sau doar unul? Două 
moduri sunt disponibile:  

• Folosiți tasta de control „sus” sau „jos” pentru a selecta: 

Still Subject (High Res)  ambele câmpuri 

Moving Subject (Low Res)  un singur câmp 
 
 
Still Subject (High Res) 

În acest mod, sistemul stochează ambele câmpuri ale semnalului video pentru fiecare 
imagine video. Acest mod furnizează rezoluția maximă pentru imaginile în care subiectul 
este nemișcat.  
Setarea implicită la livrare este „Still Subject (High Res)”. 
 
 
Moving Subject (Low Res) 

În acest mod, sistemul stochează un singur câmp al semnalului video pentru fiecare imagine 
video. Sistemul scrie liniile individuale de două ori, una sub cealaltă, astfel înlocuind câmpul 
lipsă. Acest mod furnizează rezoluția cea mai bună pentru imaginile în care subiectul se află 
în mișcare (compensează neclaritatea cauzată de mișcare). 

Chiar și cu stop cadru, sistemul înregistrează un singur câmp al semnalului video, 
computează al doilea câmp prin dublarea liniilor și afișează imaginea pe monitorul video. 
Același lucru se aplică și procesului de stocare. 
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Submeniul Delete Mode (doar în combinație cu MVCUD) 
 
 
Ați dori să trebuiască să confirmați comanda „Delete” pentru ștergerea imaginilor video din 
memorie sau ați dori dorii ca imaginile video să se șteargă fără confirmare? 

 

Trei moduri sunt disponibile. 

• Folosiți tasta de control „sus” sau „jos” pentru a selecta: 

- Confirm Delete (confirmă ștergerea) 

- No Confirmation (fără confirmare) 

- Delete all (șterge tot) 

 

Confirm Delete (ștergere doar după confirmare) 

În acest mod, mesajul „Press Enter to Confirm” (apasă enter pentru a confirma) va fi afișat 
după comanda „Delete”, cerânduvă să confirmați ștergerea. 

Ștergerea doar după confirmare este setarea implicită la livrare. 

 

No confirmation (ștergere instant fără confirmare) 

În acest mod, sistemul șterge instant imaginile video din memorie după comanda „Delete”. 

 

Delete all 

În acest mod, sistemul șterge tot ce este conținut în memoria stickului USB. 

→ După apăsarea tastei „Enter” se va afișa întrebarea „Do you really want to delete the 
memory?” (Chiar doriți să ștergeți memoria?). 

→ La această întrebare se poate răspunde cu „Yes” (Da) sau „No” (Nu). 

→ Dacă răspunsul este „Yes” (Da), va apărea mesajul "Memory will be erased now" 
(Memoria va fi ștearsă acum) în timp ce procedura de ștergere se desfășoară. 

→ Dacă răspunsul este „No” (Nu), va apărea mesajul "Delete process abort" (Proces 
de ștergere abandonat) pentru aproximativ 2 secunde. 
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Submeniul Storage Space (doar în combinație cu MVCUD) 
 
 
Sistemul afișează câte imagini mai pot fi salvate pe stickul USB. 

→ Nu puteți introduce date în acest mod. 

→ Apăsați Enter pentru a ieși din acest meniu. 
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Submeniul Date and Time (doar în combinație cu MVCUD) 
 
 
Ora și data curentă sunt afișate în formatul yyyymodd_hhmiss cu cifre mari pe monitorul 
video. 
(yyyy = anul, mo = luna, dd = ziua, hh = ora, mi = minutele, ss = secundele). 
Ceasul funcționează în continuare chiar și când sistemul este oprit. 

• Folosiți tasta de control „dreapta” sau „stânga” pentru a selecta categoria pe care 
doriți să o modificați. 

• Folosiți tasta de control „sus” sau „jos” pentru a modifica setarea. 
→ În acest mod, tastele cursor au o funcție de autorepetare. 
→ Apăsați butonul „Enter” pentru a ieși din acest meniu. 
→ Ora și data curentă au fost salvate. 

 
Date and Time Mod 

2007  09  17  14 55  30  

Cancel  

: Modifică elementul selectat 

: Selectează element 

Enter: Întoarcere 
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Submeniul File Name (doar în combinație cu MVCUD) 
 
 

• Pentru a extinde numele fișierului după oră și dată, introduceți ce nume doriți din 
până la 14 caractere (fără caractere speciale, ex: +, spațiu). 

→ Extensia numelui fișierului este separată de restul numelui (oră/dată) de către o 
liniuță  „_”. 

→ În modul index (index grafic) extensia este afișată sub numele fișierului (oră/dată). 

 
Introducerea numelui fișierului: 

• Folosiți tastatura virtuală de pe monitorul video pentru a introduce numele fișierului. 
Puteți introduce toate literele alfabetului, numerele de la 0 la 9, _, +,  și spațiu. 
Tastatura virtuală are o tastă shift pentru a putea scrie cu litere mari sau litere mici, o 
tastă delete și o tasta OK. 

• Înainte de a introduce numele fișierului, verificați funcția și setarea datei și a orei. 

• Înainte de a apăsa OK, verificați că numele fișierului este corect și lipsit de 
ambiguitate. 

• Introduceți mereu un nume de fișier nou pentru un pacient nou. 

 
 
Exemplu: 

2007/09/17 Dată 

14:55:51 Oră 

Imagine Test Pacient 1 Nume fișier 
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Fig. 61: Introducerea 
numelui fișierului 

 
 
 
Textul „File Name” indică faptul că se așteaptă introducerea. Numele introdus este afișat în 
câmpul de introducere sub „File Name”. Intrarea este mereu limitată de către caracterul „<”. 
Atunci când se atinge numărul maxim de 14 caractere, semnul „<” nu mai este afișat. 

 

Folosiși tastele cursor pentru a selecta caracterele. Când apăsați tasta Enter, caracterul 
selectat este introdus în câmpul de introducere „File Name”. 

 

Tastele cursor au o funcție de auto repetiție. Când se ajunge la ultimul caracter de sus din 
coloană, cursorul sare la primul caracter de jos din aceeași coloană. Aceeași regulă se 
aplică și pentru caracterul de jos și pentru sfârșitul din dreapta și din stânga al liniei. 

 

• Folosiți tasta „ ” pentru a schimba între majuscule și minuscule. 

- Apoi textul este scris cu majuscule sau cu minuscule până când reveniți înapoi. 

- După fiecare repornire a sistemului, modul majuscule este setat automat. 

• Folosiți tasta delete a tastaturii virtuale pentru a șterge ultimul caracter al numelui 
fișierului introdus. 

• Tasta OK vă aduce înapoi în meniul principal de configurare. 

→ Numele fișierului pe care lați introdus este ținut în memoria tampon și va fi salvat 
doar când ieșiți în meniul principal de configurare după o întrebare. Numele fișierului 
este păstrat când opriți sistemul. 

→ Când porniți sistemul, începe cu numele de fișier salvat ultimul. Puteți să salvați sau 
să ștergeți numele. 

→ În locul unei imaginii, monitorul afișează o întrebare: 

- FileName: „numele fișierului curent” 
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- Preserve file name (păstrează nume fișier) 

- Delete filename (șterge nume fișier) 

 

Preserve file name (păstrează nume fișier) 

Numele de fișier curent este păstrat, sistemul intră în modul live. 
 

Delete filename (șterge nume fișier) 

Numele este șters, sistemul intră în modul live. Dacă nici un nume de fișier nu a fost salvat, 
meniul de întrebare nu este afișat. 
Puteți defini un nou nume de fișier oricând din meniul Config, sub File Name. 

• Folosiți cursorul pentru a selecta răspunsul adecvat. 

• Apăsați tasta „enter” pentru a salva și executa selecția dumneavoastră. 
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Opțiunea de stocare a imaginii 
 
 
Tasta index vă permite să accesați indexul grafic, unde imaginile salvate sunt afișate sub 
forma a 12 imagini în miniatură pe pagină de ecran. 
 
Numele imaginii și, dacă este disponibil, numele extins al fișierului (vezi meniu Config: File 
Name) sunt afișate sub imagine. 
 
Imaginile în miniatura sunt aranjate în ordine în care au fost generate. Indexul începe cu cea 
mai veche imagine în stânga sus. Cea mai recentă imagine este afișată în dreapta jos. Dacă 
există mai puțin de 12 imagini pentru o pagina, celelalte poziții nu vor fi folosite. 
 
 
Selectarea unei imagini în miniatură 

• Folosiți tastele de control pentru a selecta o imagine în miniatură. 

→ Un cadru albastru marchează imaginea selectată. 

• Apăsați tasta Enter după ce selectați o imagine. 

→ Imaginea în miniatură selectată este apoi afișată la mărimea sa normală pe întreg 
monitorul video. 

• Folosiți tastele de control  pentru a selecta alte imagini. 

→ Când ajungeți la prima sau ultima imagine, se afișează mesajul „Last Image is 
displayed” (Ultima imagine este afișată). 

→ Apăsați tasta Enter pentru a vă întoarce la indexul grafic. 

→ Apăsați tasta Live pentru a ieși din indexul grafic și a trece la modul imaginii live. 

→ Dacă nu este nici o imagine disponibilă, se va afișa un mesaj de eroare „No 
Images – Check USB stick” (Nici o imagine – verificați stickul USB). 
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Tasta delete (2) 

Puteți șterge o imagine selectată (încadrată în albastru) din indexul grafic prin apăsarea 
tastei delete. Pentru setările delete, vezi pagina 147, 
 
Tasta store (3) 

Imaginea video afișată poate fi salvată pe stickul USB apăsând tasta store. Pentru setările 
store, vezi pagina 144. 
 
Pedala 

Apăsând pedala (F) conectată la sistem puteți să salvați imaginea video curentă pe stickul 
USB. 
 
 
 
Fig. 62: Stocarea imaginilor 
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Note asupra folosirii opțiunii de stocare a imaginii 
 
 

• Nu folosiți stickul USB ca mediu de arhivare. 

• Faceți în așa fel încât datele pacienților și imaginile să fie trecute pe un mediu de 
rezervă în mod regulat. 

→ Timpul de detectare al stickului USB se mărește considerabil dacă acesta 
conține un număr considerabil de mare de imagini. 

• Asigurațivă că procesul de citire sau scriere este completat înainte de a îndepărta 
stickul USB. 

→ Mesajul „Images stored” (Imaginile au fost stocate) este afișat după completarea 
procesului de stocare. 

 
Informații generale despre stocarea imaginilor 
 

- Ambele intrări USB sunt echivalente, dar nu puteți folosi decât un singur stick USB în 
același timp. 

- Când salvați imagini, așteptați până când se afișează mesajul „Images stored”. Doar 
după acesta puteți îndepărta stickul USB din intrarea USB. 

- Imaginile sunt salvate pe stick în directorul \ZEISS, iar imaginile brute în directorul 
\ZEISS\RAW. Dacă imaginile sunt șterse din directorul \ZEISS\RAW, acestea nu vor 
mai fi afișate în meniul index, deși mai pot fi disponibile sub format jpg sau tif în 
directorul \ZEISS. 

- Dacă imaginile sunt șterse din directorul \ZEISS (ex: fiindcă au fost arhivate de către 
utilizator), DVUSB șterge fișierele inutile din \ZEISS\RAW când stickul USB este 
introdus. Din nou, nici o imagine nu poate fi afișată în acest caz. 

 
Exemple de directoare cu imagini jpg pe computer 

\ZEISS\20071010_172520.jpg 

sau 

\ZEISS\NumeUtilizator_20071010_172520.jpg 

 

Exemple de directoare cu imagini brute pe computer 
\ZEISS\RAW\20071010_172520.thn 

\ZEISS\RAW\20071010_172520.yuv 

sau 

\ZEISS\RAW\ NumeUtilizator _20071010_172520.thn 

\ZEISS\RAW\ NumeUtilizator _20071010_172520.yuv 
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Mesaje USB  

Cauză defect Mesaj și semnal acustic 

Nu există stick USB introdus No USB Memory available 

Stickul USB este plin Not enough memory available 

Stickul USB a fost introdus Write protection activated 

Stickul USB a fost introdus USB Memory detected 
Capacity for xxx images 

Stickul USB este defect USB Memory defective 
Please remove the stick 
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Index imaginii în miniatură (opțiunea de stocare a imaginii) 
 
 

• Nu folosiți stickul USB ca mediu de arhivare. 

• Faceți în așa fel încât imaginile să fie trecute pe un mediu de rezervă în mod regulat. 

 

Selectarea și vizualizarea imaginilor 

• Pentru a deschide indexul cu imagini în miniatură – apăsați tasta index (1). 

Cea mai recentă imagine (4). Consultați și pagina 153. 

• Pentru a închide indexul cu imagini în miniatură – apăsați tasta live (3). 

• Pentru a accesa o imagine din index – folosiți tastele de control  / . 

• Pentru a selecta o imagine (cadru albastru) – apăsați tasta enter – afișare pe întreg 
ecranul. 

• Pentru parcurgere folosiți tastele de control   sau pedala (în cadrul indexului de 
imagini în miniatură sau în modul pe întreg ecranul). 

- O apăsare scurtă a pedalei – trece la următoarea imagine. 

- O apăsare mai lungă a pedalei – trece la imaginea anterioară (atunci când ridicați 
piciorul). 

• Pentru a reveni de la modul pe tot ecranul la indexul cu imagini în miniatură – apăsați 
tasta enter. 

 

Ștergerea imaginilor 

• Selectați imaginea din indexul de imagini în miniatură și apăsați tasta delete (2). 

- Imaginea este ori ștearsă imediat, 

- ori trebuie să confirmați ștergerea apăsând enter (vezi Delete Mode, pagina 147). 

 
Redenumirea imaginilor 

Vezi pagina 151. 
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Fig. 63: Stocarea imaginilor 
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Ce trebuie făcut în caz de defecţiune 

 
 

Defectarea lămpii halogen………………………………………………………………….. 160 

Defectarea lămpii xenon…………………………………………………………………….. 162 

Rezolvarea problemelor…………………………………………………………………….. 164 

Pentru siguranța dumneavoastră…………………………………………………………….. 164 

Defectarea sistemului…………………………………………………………………………. 164 

Defectarea sistemului cu suspensie S100 cu video (opțiune)…………………………….. 166 

Defectarea sistemului cu suspensie S100 cu opțiune video și de stocare a imaginilor... 169 
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Defectarea lămpii halogen 
 
 
 Carcasa lămpii conține o lampă de rezervă ce poate fi mișcată 

manual în calea de iluminare dacă prima lampă se 
defectează. Clapa (1) deschisă indică faptul că lampa de 
rezervă se află în folosire. 
 

 
Rănirea ochiului pacientului! 

În cazul supraîncălzirii, lampa se oprește automat. Odată ce 
lampa sa răcit, pornește din nou automat. 

Ochiul pacientului va fi rănit de către intensitatea puternică 
bruscă a luminii. 

• Activați lampa de rezervă imediat după defectarea lămpii 
sau opriți sistemul de iluminare. 

 • Apăsați butonul (2) pentru a mișca lampa de rezervă în 
calea de iluminare. 

→ Clapa (1) deschisă indică faptul că lampa de rezervă 
se află în folosire. 

• Înlocuiți lampa defectă cu prima ocazie (vezi pagina 173). 

• Dacă lampa de rezervă este defectă și înlocuirea ei nu 
este posibilă, continuați operația folosind un iluminator 
extern din blocul operator. 
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Fig. 64: Trecerea la lampa de rezervă 
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Defectarea lămpii xenon 
 
 

 
Rănirea ochiului pacientului! 

În cazul supraîncălzirii, lampa se oprește automat. Odată ce 
lampa sa răcit, pornește din nou automat. 

Ochiul pacientului va fi rănit de către intensitatea puternică 
bruscă a luminii. 

Activați lampa de rezervă imediat după defectarea lămpii sau 
opriți sistemul de iluminare. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Activarea manuală a lămpii de rezervă 

• Opriți sistemul cu suspensie de la comutatorul principal 
înainte de a trece la lampa de rezervă. 

• Apăsați butonul (4) pentru a deschide modulul de lampă. 

→ Modulul este ușor ejectat. 

• Scoateţi modulul de lampă (2) atât cât merge. Răsuciţi 
mânerul (3) 180° până când se fixează. 

→ Această manevră mișca lampa de rezervă în calea de 
iluminare. 

• Împingeți modulul (2) înapoi în carcasă. 

• Porniți sistemul cu suspensie de la comutatorul principal. 

•  Dacă lampa de rezervă este defectă și înlocuirea ei nu 
este posibilă, continuați operația folosind un iluminator 
extern din blocul operator. 

 

Defectarea lămpii de rezervă 

• Schimbați imediat modulul de lampă xenon după folosire, 
vezi pagina 175. Acest lucru va asigura un sistem de 
iluminare funcțional pentru următoarea folosire. 
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Fig. 65: Defectarea lămpii xenon 
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Rezolvarea problemelor 
 
 
Pentru siguranța dumneavoastră 
 
 

• În cazul unui defect pe care nu îl puteți corecta cu ajutorul capitolului mesajul „Ce 
trebuie făcut în caz de defecţiune”, atașați un semn sistemului care să indice că este 
defect și contactați reprezentantul de service. 

 
 
Defectarea sistemului 
 
 
Problemă Cauză posibilă Remediu Vezi 

Nu funcționează deloc Sistemul este oprit. Porniți sistemul   

 Nu funcționează priza. Contactați un electrician.  

Iluminarea câmpului 
chirurgical nu 
funcționează 

Cablul de alimentare nu 
este conectat. 

Conectați cablul de 
alimentare. 

pagina 103 

Întrerupătorul principal 
nu a fost apăsat. 

Apăsați întrerupătorul 
principal. 

pagina 103 

 Instrumentul are o 
siguranță defectă. 

Înlocuiți siguranța. pagina 177 
(Halogen) 

 Cablul de alimentare 
este defect. 

Înlocuiți cablul de 
alimentare. 

 

 Lipsă de curent. Contactați un tehnician.  

 Defectarea electronicelor 
sistemului. 

Iluminați câmpul 
chirurgical folosind un 
iluminator din blocul 
operator. Contactați 
departamentul de 
service. 

 

 Ghidul de lumină nu este 
introdus corect în lampă 
sau microscop. 

Introduceți ghidul de 
lumină atât cât intră. 

pagina 92 

 Oprit prin înclinare. Mutați brațul de 
suspensie al sistemului 
cu suspensie în poziția 
sa de lucru. 
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Problemă Cauză posibilă Remediu Vezi 

Iluminare insuficientă 
a câmpului 
chirurgical. 

Nivelul luminozității e prea 
scăzut. 

Ajustați luminozitatea folosind 
controlul luminozității de pe 
brațul de suspensie. 

 

Ghidul de lumină nu este 
introdus corect în lampă 
sau microscop. 

Introduceți ghidul de lumină 
atât cât intră. 

pagina 
92 

Ghidul de lumină este 
defect (iluminarea nu este 
uniformă). 

Contactați departamentul de 
service. 

 

Când se folosește 
iluminare xenon: Lampă 
xenon îmbătrânită. 

Opriți sistemul de iluminare. 
Schimbați lampa xenon. 

pagina 
162 

Lampa din sistemul 
de iluminare rămâne 
stinsă, dar 
ventilatorul 
funcționează. 

Mânerul pentru controlul 
luminozităţii setat la staţia 
din partea stângă. 

Răsuciți mânerul în sensul 
acelor de ceasornic. 

pagina 
66 

Comutatorul de inclinație 
dezactivat. 

Mișcați brațul de suspensie al 
microscopului chirurgical în 
jos pentru a îl scoate din 
poziția de repaus. 

 

Comutatorul de inclinație 
nu este bine reglat sau 
defect. 

Contactați departamentul de 
service. 

 

Modulul de lampă nu face 
contact. 

Introduceți modulul atât cât 
intră. 

 

Când se folosește 
iluminare halogen: Lampă 
halogen defectă. 

Treceți la lampa de rezervă. pagina 
173 

Când se folosește 
iluminare halogen: Baza 
ceramică nu face contact 
cum trebuie cu lampa 
halogen. 

Introduceți baza ceramică 
ferm în contact cu lampa 
halogen. 

pagina 
173 

Când se folosește 
iluminare xenon: : Lampă 
xenon defectă. 

Treceți la lampa de rezervă. pagina 
162 

Defectarea electronicelor 
sistemului. 

Iluminați câmpul chirurgical 
folosind un iluminator din 
blocul operator. Contactați 
departamentul de service. 
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Problemă Cauză posibilă Remediu Vezi 
Lampa se stinge și se 
aprinde în mod 
constant în timpul 
operării. 

Deschiderile de ventilare 
sunt acoperite sa 
contaminate. 

Deschiderile de ventilare 
trebuie să fie curate; curățați
le dacă este nevoie. 

 

Ventilatorul este defect. Iluminați câmpul chirurgical 
folosind un iluminator din 
blocul operator. Contactați 
departamentul de service. 

 

Defectarea electronicelor 
sistemului. 

Iluminați câmpul chirurgical 
folosind un iluminator din 
blocul operator. Contactați 
departamentul de service. 

 

Schimbătorul de 
grosisment este defect. 

 Contactați departamentul de 
service. 

 

Filtrele pentru iluminare 
sunt defecte sau nu pot 
fi schimbate. 

 Contactați departamentul de 
service. 

 

Imagine video cu 
interferențe pe monitor 
sau de la recorderul 
video. 

Defect în camera 
endoscopică sau 
echipamentul video 
(monitor și recorder) al 
sistemului endoscopic. 

Contactați producătorul 
sistemului endoscopic. 

 

Mișcarea microscopului 
chirurgical prea rigidă. 

Șurubul de ajustare a 
fricțiunii este strâns prea 
tare. 

Slăbiți șurubul de ajustare a 
fricțiunii după nevoie. 

pagina 
64 

 

 

Defectarea sistemului cu suspensie S100 cu video (opțiune) 
 
 
Problemă Cauză posibilă Remediu Vezi 

Fără imagine video, 
doar benzi colorate. 

Capul camerei nu este 
conectat. 

Conectați capul camerei. pagina 
78 

Fără imagine, lumina 
indicator video este 
stinsă, lampa halogen 
din sistemul de 
iluminare aprinsă. 

Conectorul de alimentare 
cu voltaj al sistemului 
video nu este conectat 
corect la sistemul de 
iluminare. 

Contactați departamentul 
de service. 

 

Sistem de iluminare 
defect. 

Contactați departamentul 
de service. 

 

Imaginea are o tentă 
albă. 

Nu sa efectuat 
echilibrarea albului. 

Efectuați procedura de 
echilibrare a albului. 

pagina 
131  
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Problemă Cauză posibilă Remediu Vezi 

Imagine fără culoare. Cablul Y/C dintre CCU și 
monitor nu este bine 
conectat. 

Conectați cablul cum 
trebuie. 

pagina 107 

Cablul Y/C dintre CCU și 
monitor este defect. 

Folosiți alt cablu Y/C sau 
BNC. 

Fără imagine, lumina 
indicator video este 
aprinsă. 

Monitorul nu este pornit 
sau nu a fost instalat 
corect. 

Porniți monitorul sau 
setațil pe canalul corect. 
Setați monitorul la valorile 
implicite sau măriți 
luminozitatea și contrastul. 

Manualul 
de utilizare 
al 
monitorului. 

Cablul de conectare 
dintre CCU și monitor 
sau CCU și microscopul 
chirurgical nu este 
conectat sau nu corect. 

Conectați cablul cum 
trebuie. 

pagina 107 

Cablu de conectare 
dintre CCU și monitor 
defect. 

Schimbați cablul.  

Fără imagine, lumina 
indicator video este 
aprinsă. 

Dacă un recorder video 
este conectat între CCU 
și monitor: recorder video 
defect. 

Conectați direct CCU și 
monitorul. 

pagina 107 

CCU sau capul camerei 
defecte sau cablu de 
conectare defect între 
CCU și microscopul 
chirurgical. 

Contactați departamentul 
de service. 

 

Imaginea e prea 
întunecată, purici pe 
monitor. 

Monitorul nu este 
configurat corect. 

Setați monitorul la valorile 
implicite sau măriți 
luminozitatea și contrastul. 

Manualul 
de utilizare 
al 
monitorului. 

Luminozitatea CCU 
setată prea mică. 

Măriți luminozitatea CCU. pagina 132 

Iluminarea câmpului 
chirurgical prea 
întunecată. 

Măriți luminozitatea 
iluminării. 

pagina 66 
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Problemă Cauză posibilă Remediu Vezi 

Imaginea este prea 
luminoasă, imagine 
asemenea laptelui. 

Monitorul nu este 
configurat corect. 

Setați monitorul la valorile 
implicite sau măriți 
luminozitatea și contrastul. 

Manualul de 
utilizare al 
monitorului. 

Luminozitatea CCU 
setată prea mare. 

Reduceți luminozitatea CCU. pagina 132 

Iluminarea câmpului 
chirurgical prea 
puternică. 

Reduceți luminozitatea 
sistemului de iluminare. 

pagina 66 

Aplicație ENT: 
detaliile imaginii prea 
luminoase în oglindă 
de culoare neagră 
(strălucire orbitoare) 

CCU: Luminometru – setați lumina la small pagina 139 

Luminozitatea CCU 
setată prea mare. 

Reduceți luminozitatea CCU. pagina 132 

Controlul luminozității 
este bazat pe 
culoarea neagră a 
oglinzii. 

Centrați obiectul și oglinda în 
imagine. 

 

Folosiți o oglindă metalică 
(culoare gri sau de inox). 
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Defectarea sistemului cu suspensie S100 cu opțiune video și de stocare a 
imaginilor 
 
 
Problemă (mesaj/semnal 
acustic) 

Cauză posibilă Remediu Vezi 

No stick available Nici un stick USB introdus. Introduceți un stick 
USB. 

 

Not enough memory 
available 

Stickul USB a fost introdus 
însă nu are suficientă memorie 
liberă. 

Apăsați tasta index; 
apare un meniu pe 
ecran ce vă permite să 
ștergeți din imagini. 

 

Write protection activated Stickul USB a fost introdus 
însă are activată protecția la 
scriere. 

Dezactivați protecția la 
scriere. 

 

USB Memory defective 
please remove the stick 

Stickul USB are sistemul de 
fișiere corupt sau nu are unul. 

Folosiți alt stick USB.  

Error Remote Short 
Circuit  Disconnect Input 

Scurt circuit la ieșirea Remote 
– toate tastele au fost 
dezactivate. 

Contactați 
departamentul de 
service. 

 

    

Aceste mesaje vor fi șterse automat. 
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Îngrijire şi întreţinere 
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Întreținerea sistemului 
 
 
Intervale de întreținere 
 
 
Întreţinerea periodică preventivă este necesară pentru a asigura funcţionarea sigură şi 
corectă şi o durată lungă de viaţă a sistemului pe o bază în curs de desfăşurare. 

Următorul tabel listează activităţile relevante de întreţinere şi prezintă intervalele maxime la 
care acestea trebuie să fie efectuate. 

Pentru activităţile de întreţinere care pot fi efectuate de unul singur, procedura relevantă este 
descrisă în următoarele secţiuni. 

Toate lucrările de întreţinere pentru care nu au fost oferite detalii aici necesită expertiză 
specifică sistemului. Este adesea necesară deschiderea sistemul pentru acest lucru. Vă 
rugăm să contactaţi reprezentantul local de service Carl Zeiss în timp util pentru îndeplinirea 
acestor activităţi de întreţinere. 
 
 
Interval Activități de întreținere 

Maxim 12 săptămâni Schimb lampă xenon în cazul în care este operat timp de 8 ore / zi 
pentru 5 zile / săptămână. 

Maxim 25 de 
săptămâni 

Schimb lampă xenon în cazul în care este operat timp de 4 ore / zi 
pentru 5 zile / săptămână. 

La fiecare 2 ani Examinarea vizuală şi testarea funcționării următoarelor module: 
- Sistemul cu suspensie S100 
- Unitatea de alimentare și de iluminare 
- Microscopul chirurgical și tubul 
- Ghidul de lumină 
- Cablul de alimentare 
- Accesoriile conectate 
- Șurubul de ajustare pentru limitarea mișcării în jos 
- Așezarea sigură a suspensiei OPMI 

În funcție de cerințele de siguranță specifice tării. 
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Verificări pentru siguranță 
 
 

 
Risc de rănire! 

Cablurile și conexiunile cu prizele se pot slăbi, iar părți din 
carcasă se pot desprinde. 

• Asiguraţivă că verificările tehnice periodice de siguranţă 
necesare pentru acest sistem, în conformitate cu 
reglementările naţionale aplicabile sunt efectuate conform 
graficului și în întregime. 

 Verificările de siguranță trebuie efectuate doar de către 
producător sau personal calificat. 
Verificările de siguranță trebuie să aibă în vedere cel puțin 
următoarele puncte: 

- Disponibilitatea manualului de utilizare 

- Inspecţia vizuală a sistemului si accesoriilor pentru daune 
şi lizibilitatea etichetelor 

- Testarea pentru scurgeri de curent 

- Testarea împământării 

- Testarea funcționării și uzurii rolelor orientabile și filelor de 
blocare  

- Testarea funcționării tuturor comutatoarelor, butoanelor, 
prizelor și luminilor indicator ale sistemului 

- Testarea funcționării modului manual fără pacient o dată 
la cel puțin 6 luni 
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Schimbarea lămpii halogen 
 
 

 
 

Risc de arsuri cauzate de lămpi încinse! 

Dacă schimbați lampa imediat după ce aceasta a eșuat, lampa 
încă va fi foarte fierbinte. 

• Lăsați lampa să se răcească înainte de a o schimba. 
 

 
Folosirea lămpii halogen corecte! 

Folosiți doar lămpi halogen de 12 V, 100 W, după cum este 
specificat în capitolul „Date tehnice ale sistemului” => Date de 
comandare. 

 
 

• Opriți sistemul de la comutatorul principal. 

• Apăsați butonul (3), modulul de lampă va fi ușor ejectat. Scoateți modulul de lampă 
(2). 

• Apăsați butonul (1). Suportul lămpii din modulul de lampa se va deschide. 

• Îndepărtați lampa halogen defectă din montura cu arc. 

• Trageți baza ceramică (9) din pinii de contact ai lămpii halogen. 

• Băgați baza ceramică (9) în pinii de contact ai noii lămpi halogen. 

• Introduceți noua lampă halogen. Asigurațivă că nu atingeți becul lămpii (8) sau 
interiorul reflectorului (7). 

• Împingeți lampa halogen în montura cu arc. 

• Împingeți suportul lămpii (5) în modulul de lampă până când se fixează. 

• Împingeți modulul de lampă, inclusiv noua lampă halogen, înapoi în sistem. 

• Porniți sistemul de la comutatorul principal. 

• Folosiți mânerul de control al luminozității pentru a ajusta iluminarea atunci când 
brațul de suspensie se află în poziția sa de lucru. 

 

Pentru a utiliza durata de viaţă a lămpilor dumneavoastră cu halogen cât mai economic 
posibil, vă recomandăm să nu setaţi luminozitatea la un nivel mai ridicat decât este necesar 
pentru munca dumneavoastră. 

Dacă lampa principală (4) a eşuat, scoateţio şi înlocuiţio cu lampa de rezervă (6). Instalaţi 
noua lampă halogen în locul lămpii de rezervă. 
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Fig. 66: Schimbarea lămpii halogen 
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Schimbarea modulului de lampă al sistemului de iluminare xenon 
 

 

 Risc de arsuri cauzate de lămpi încinse! 

Dacă schimbați lampa imediat după ce aceasta a eșuat, lampa 
încă va fi foarte fierbinte. 

Lăsați lampa să se răcească înainte de a o schimba. 
 

• Opriți sistemul de la comutatorul principal. 

• Apăsați butonul (2). Modulul de lampă (1) va fi ușor ejectat. 

• Scoateți modulul de lampă (1) atât cât merge. 

• Puneți carcasa originală de transport (3) peste modulul de lampă, șurubul (3) trebuie 
să se prindă în gaura (4). Acesta va debloca stopul. 

• Scoateți modulul de lampă vechi și introducețil pe cel nou. 

• Porniți sistemul de la comutatorul principal. 

• Verificați starea de funcționare a lămpii xenon și a lămpii de rezervă. 

• Ambalați modulul de lampă vechi (6) în carcasa originală de transport a modului de 
lampă nou. Completați cartea de returnare inclusă și trimiteți modulul de lampă vechi 
la cel mai apropiat reprezentant de service Carl Zeiss. 
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Fig. 67: Schimbarea modulului de lampă al sistemului de iluminare xenon 
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Schimbarea siguranței – sistemul de iluminare halogen 
 
 
Siguranțele sunt integrate în intrarea de alimentare pentru cablul de alimentare. Pentru a 
schimba o siguranță, procedați după cum urmează: 

• Opriți unitatea de la comutatorul principal. 

• Scoateți cablul de alimentare din priză. 

• Scoateți cablul de alimentare din intrarea de alimentare a sistemului. 

• Introduceți un obiect adecvat sub cele două clapete (1) și scoateți afară suportul de 
siguranțe (2). 

• Îndepărtați siguranța defectă. 

• Introduceți o siguranță nouă și împingeți suportul de siguranțe înapoi în 
compartimentul său. 

 

Observați voltajul nominal al siguranței. Acesta poate fi găsit pe eticheta de tip. 

• Conectați unitatea la alimentare. 

• Porniți unitatea de la comutatorul principal. 

 
Pentru  100…120 V~ T 6.3 A/H 250 V 

Pentru  220…240 V~ T 3.15 A/H 250 V 
 
 
Fig. 68: Schimbarea siguranțelor 
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Îngrijirea aparatului 
 
 
Curățarea 
 
 
Curățarea suprafețelor optice 

Acoperirea T* multistrat a componentelor optice (ex: oculare, obiective) asigură o calitate a 
imaginii optimă. 

Calitatea imaginii este afectată până și de cele mai mici contaminări ale componentelor 
optice sau de către amprente. Pentru a proteja optica internă de praf, sistemul nu trebuie 
lăsat vreodată fără obiectiv, tubul binocular și oculare. După folosire, acoperiți sistemul 
pentru a îl proteja de praf. Atunci când nu le folosiți, puneți obiectivele, ocularele și 
accesoriile în cutii fără praf. 

Curățați suprafețele exterioare ale componentelor optice (oculare, obiective) doar când este 
necesar. 

• Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau abrazivi. 

• Îndepărtați praful de pe suprafețele optice folosind un dispozitiv care face vânt când 
este strâns sau o pensulă degresată. 

Pentru curățarea regulată a obiectivelor și a ocularelor microscopului chirurgical, vă 
recomandăm seturile de curățare a opticii disponibile de la ZEISS. Pentru numărul de 
catalog, vă rugăm să consultați secțiunea „Date tehnice ale sistemului  Date de comandare”. 

 

Prevenirea aburirii 

Pentru a proteja optica ocularelor de aburire, vă recomandăm să folosiți un agent anti
aburire. Agenții antiaburire furnizați de către profesioniștii oftalmologi pentru folosirea cu 
lentilele ochelarilor sunt adecvați pentru ocularele Zeiss. 

 

• Vă rugăm să respectați instrucțiunile de folosire furnizate cu agentul anti
aburire. 

 

Agenții antiaburire nu numai că asigură o optică a ocularelor ce nu se aburește, ci și curăță 
optica ocularelor și o protejează de mizerie, grăsime, praf, puf și amprente. 

 

Curățarea suprafețelor mecanice 

Toate suprafețele mecanice ale sistemului pot fi curățate cu ajutorul unei cârpe ușor umede. 
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau abrazivi. 

Curățați orice reziduu folosind un amestec de 50% alcool etilic și 50% apă distilată plus un 
strop de detergent de vase comercial.  
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Sterilizarea 
 
 
Seturile de asepsie disponibile de la Carl Zeiss conțin capace de cauciuc și mânere ce pot fi 
sterilizate în autoclave. Pentru informații detaliate asupra sterilizării vă rugăm să consultați 
instrucțiunile incluse „Pregătirea produselor resterilizabile” ale setului de asepsie respectiv. 
 
Draperii sterile de unică folosință sunt disponibile pentru acoperirea sistemului 

 

• Când acoperiți sistemul cu draperii, asigurațivă că exista destul loc pentru 
mișcarea transportatorului de microscop și a microscopului chirurgical. 

• Nu acoperiți găurile de ventilație pentru a permite ventilația corectă a lămpilor 
și a evita defectarea acestora. 

 

 

Dezinfectarea 
 
 

 
Risc de deteriorare a vopselei de pe aparat! 
• Folosiți un dezinfectant bazat pe aldehidă sau alcool. 

Adăugarea de compuşi cuaternari este acceptabilă. 
Pentru a evita deteriorarea suprafețelor, nu folosiți alți 
dezinfectanți în afară de cei specificați mai jos. 

 Concentrațiile maxime sunt: 

- Pentru alcool (testat cu 2 propanol): 60% 

- Pentru aldehidă (testat cu glutaraldehidă): 2% 

- Pentru compuși cuaternari (testat cu DDAC (Didecyl Dimetil 
Amoniu Clorid)): 0,2% 
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Măsuri de protecție a mediului înconjurător 
 
 
Note asupra eliminării 
 
 
Informații pentru utilizator despre eliminarea aparatelor electrice și electronice 
 

 

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat asemenea 
deșeului menajer normal. 

Eliminarea corectă a dispozitivelor electrice sau electronice contribuie la 
protejarea mediului şi la prevenirea pericolelor potenţiale pentru mediu şi / 
sau sănătatea umană care pot apărea ca urmare a manipulării 
necorespunzătoare a dispozitivelor în cauză. 

Pentru informaţii detaliate cu privire la eliminarea produsului, vă rugăm să 
contactaţi distribuitorul local sau producătorul dispozitivului sau succesorul 
său legal. Vă rugăm, de asemenea, să luați în considerare informațiile 
actuale ale producătorului de pe Internet. În caz de revânzare a produsului 
sau a componentelor sale, vânzătorul este obligat să informeze 
cumpărătorul că produsul trebuie să fie eliminate în conformitate cu 
reglementările naţionale aplicabile actuale în vigoare. 

 

Pentru clienții din Uniunea Europeană 

Vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră dacă 
doriţi să eliminaţi dispozitivele electrice sau electronice. 

 

Informații despre eliminare pentru țări din afara Uniunii Europene 

Acest simbol se aplică numai în Uniunea Europeană. Pentru eliminarea 
dispozitive electrice şi electronice, vă rugăm să respectați legislaţia şi 
reglementările naţionale relevante aplicabile în ţara dumneavoastră. 

 

Eliminarea ambalajelor externe 

• Pentru eliminarea materialelor de ambalare externe vă rugăm să 
considerați reglementările locale. 
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Date tehnice 
 
 
Microscopul chirurgical OPMI pico 
 
 
Componentă Caracteristici 

Grosisment Schimbător manual de grosisment, cinci poziții la γ = 0.4x, γ = 0.6x, γ = 
1.0x, γ = 1.6x, γ = 2.5x  

Focalizare Focalizarea se realizează prin reglarea distanței de lucru necesare față 
de câmpul chirurgical. 
Obiectivele cu mecanism de focalizare sunt focalizate manual folosind 
un mâner. 
Gamă de focalizare 13 mm 

Tuburi / oculare Opțiuni: înclinat, drept sau tub binocular înclinabil la 180°. 
Oculare de câmp larg 10x, alternativ: 12.5x 

Obiectiv cu lentilă 
(nefocalizabil) 

Opțiuni: f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm 
f = 350 mm, or f = 400 mm 

Obiectiv cu lentilă 
(focalizabil) 

Opțiuni: f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm 

Greutate Aproximativ 1.7 kg (fără CCU, Endoport, tub, obiectiv, oculare și interfață 
MORA) 

 
 
Accesorii Endoport 
 
 
Componentă Caracteristici 

Endoport Interfață endoscopică standardizată ce permite conectarea unei camere 
endoscopice externe. 

Endoport unghi 
de câmp 

Atunci când distanța focală a endocuplajului a fost potrivită la mărimea 
cipului, diagonala imaginii video va corespunde aproximativ cu câmpul 
de vedere al ocularului cu câmp larg de 12.5x. 
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Sisteme cu suspensie S100 
 
 
S100 suport de podea 

Componentă Caracteristici 

Braț de suspensie Lungime: 600 mm 

Unghi de pivotare față de brațul transportator: ± 150° 

Ridicare: ± 300 mm 

Braț transportator Lungime: 500 mm 

Înălțimea 
suportului 

1730 mm 

Bază (dimensiuni) 625 x 625 mm 

Greutate 
(incluzând 
microscop) 

aproximativ 90 kg 

 
 
Fig. 69: Dimensiunile suportului de podea S100 
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S100 suport de perete 

Componentă Caracteristici 

Braț de suspensie Lungime: 950 mm 

Ridicare: ± 400 mm 

Unghi de pivotare față de brațul transportator: ± 150° 

Braț transportator Lungime: 500 mm 

Unghi de pivotare față de coloana de montare: ± 105° 

Înălțimea 
suportului 

1570 mm în poziție orizontală 

Greutate 
(incluzând 
microscop) 

aproximativ 45 de kg 

 
 
Fig. 70: Dimensiunile suportului de perete S100 

 
 
  



185 
 

 

S100 suport de tavan 

Componentă Caracteristici 

Braț de suspensie Lungime: 950 mm 

Ridicare: ± 400 mm 

Unghi de pivotare față de brațul transportator: ± 150° 

Braț transportator Lungime: 500 mm 

Unghi de pivotare față de coloana de montare: ± 163° 

Înălțimea 
suportului 

1570 mm în poziție orizontală 

Greutate 
(incluzând 
microscop) 

aproximativ 55 de kg 

 
 
Fig. 71: Dimensiunile suportului de tavan S100 
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S100 sistem cu suspensie Centro 

Componentă Caracteristici 

Braț de suspensie Lungime: 950 mm 

Ridicare: ± 400 mm 

Unghi de pivotare față de brațul transportator: ± 150° 

Braț transportator Lungime: 500 mm 

Înălțimea de 
instalare 
(recomandată) 

1570 mm în poziție orizontală 

Greutate 
(incluzând 
microscop) 

aproximativ 35 de kg 

 
 
Fig. 72: Dimensiunile sistemului cu suspensie Centro 
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S100 unitate de suport 

Componentă Caracteristici 

Braț de suspensie Lungime: 950 mm 

Ridicare: ± 400 mm 

Unghi de pivotare față de brațul transportator: ± 150° 

Braț transportator Lungime: 500 mm 

Greutate 
(incluzând 
microscop) 

aproximativ 43 de kg 

 
 
Fig. 73: Dimensiunile unității de suport S100 
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S100 unitate de suport 950 pentru iluminare non-Zeiss 

Componentă Caracteristici 

Braț de suspensie Lungime: 950 mm 

Ridicare: ± 400 mm 

Unghi de pivotare față de brațul transportator: ± 150° 

Braț transportator Lungime: 500 mm 

Înălțimea de 
instalare 
(recomandată) 

1570 mm în poziție orizontală 

Greutate 
(incluzând 
microscop) 

aproximativ 35 de kg 

 
 
Fig. 74: Dimensiunile unității de suport 950 pentru iluminare non-Zeiss 

 

 
 
  



189 
 

 

Sisteme de iluminare 
 
 
Componentă Caracteristici 

Conexiunea la 
alimentare 

Conectați sistemul doar la prize de perete ce sunt prevăzute cu 
împământare adecvată. 

Voltaj nominal 115 VAC (100 – 125 VAC) 

230 V~ (230 – 240 V~) 

Frecvență 
nominală 

50 – 60 Hz 

Ieșiri electrice Ieșire USB pentru stick USB (opțional) 

Ieșire IEEE 1394 sau FireWire DV (opțional) 

Ieșire video Y/C (opțional) 

Ieșire video BNC (opțional) 

Priză Remote pentru un semnal extern de maxim 24 V / 0.5 A (opțional) 

Sistem de iluminare halogen 
Consum de curent 115 VAC maxim 2.0 A 

230 VAC maxim 1.0 A 

Iluminare prin fibră 
optică 

12 V, lampă halogen 100 W, lampa de rezervă poate fi mișcată manual 
în calea de iluminare 

Siguranțe Legătură siguranță 

115 VAC T 6.3 A/H 250 V 

230 VAC T 3.15 A/H 250 V 

Sistem de iluminare xenon 

Consum de curent 115 VAC max. 5.0 A 

230 VAC max. 2.5 A 

Iluminare prin fibră 
optică 

Lampă xenon reflector cu arc scurt, temperatura culorii: aproximativ 
5000 K 

Putere nominală: aproximativ 180 W 

lampa de rezervă poate fi mișcată manual în calea de iluminare 

Siguranțe Întrerupător de circuit automat 
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EMC (compatibilitate electromagnetică) 
 
 
Acest aparat este conform cu cerinţele EMC din EN 6060112:2007. 
În timp ce folosiți aparatul, respectați precauțiile EMC specificate mai jos. 

• Utilizaţi numai piese de schimb aprobate de către Carl Zeiss pentru acest dispozitiv. 

• Nu folosiți aparate de comunicare RF mobile sau portabile în apropierea aparatului 
deoarece ar putea afecta funcționarea acestuia. 

• Nu folosiți un telefon mobil în apropierea echipamentului deoarece interferența radio 
poate cauza echipamentul să nu funcționeze corect. Efectele interferenței radio 
asupra echipamentului medical depind de un număr variat de factori și, de aceea, 
sunt total imprevizibile. 

• Vă rugăm să respectați îndrumările EMC din paginile următoare. 
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Interferență electromagnetică 
 
 
S100 / OPMI® pico sunt destinate pentru funcţionarea întrun mediu electromagnetic după 
cum se specifică mai jos. Clientul sau utilizatorul de S100 / OPMI® pico este responsabil de 
asigurarea faptului că aparatul este operat întrun asemenea mediu. 
 
Măsurători de interferență Conformitate Mediu electromagnetic - îndrumări 

Emisii RF conform CISPR11 Grupa 1 S100 / OPMI® pico utilizează energie RF 
doar pentru funcțiile sale interne. Drept 
rezultat, emisiile RF sunt foarte mici și este 
puțin probabil să producă orice interferenţă 
în dispozitive electronice din apropiere. 

Emisii RF conform CISPR11 Clasă B S100 / OPMI® pico este potrivit pentru 
utilizare în toate facilităţile, inclusiv locaţiile în 
medii rezidenţiale şi cele conectate direct la 
reţeaua publică de alimentare cu energie, 
care furnizează, de asemenea, clădirile 
utilizate în scopuri rezidenţiale. 

Emisii armonice conform EN 
6100032 

Clasă A 

Emisii de fluctuații de 
voltaj/pâlpâire conform EN 
6100033 

În 
conformitate 
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Imunitate electromagnetică pentru echipament ME și sisteme ME 
 
 
S100 / OPMI® pico sunt destinate pentru funcţionarea întrun mediu electromagnetic după 
cum se specifică mai jos. Clientul sau utilizatorul de S100 / OPMI® pico este responsabil de 
asigurarea faptului că aparatul este operat întrun asemenea mediu. 
 
Teste de 
imunitate 

Teste la nivel – 
IEC 60601 

Nivel de 
conformitate 

Îndrumări pentru mediul 
electromagnetic 

Descărcări 
electrostatice 
conform IEC 
6100042 

±6 kV descărcare 
la contact 

±6 kV descărcare 
la contact 

Podeaua ar trebui să fie făcută 
din lemn sau beton sau 
acoperită cu plăci ceramice. 
Dacă podeaua conține 
materiale sintetice, umiditatea 
relativă trebuie să fie cel puțin 
30%. 

±8 kV descărcare 
în aer 

±8 kV descărcare 
în aer 

Imunitate la 
schimbări 
rapide/izbucniri 
conform IEC 
6100044 

±2 kV pentru linii 
de alimentare cu 
curent 

±2 kV pentru linii 
de alimentare cu 
curent 

Calitatea tensiunii de 
alimentare ar trebui să fie 
aceea tipică pentru un mediu 
business sau de spital. ±1 kV pentru linii 

de ieșire/intrare 
±1 kV pentru linii 
de ieșire/intrare 

Supratensiuni 
conform IEC 
6100045 

±1 kV voltaj de la 
fază la neutru 

±1 kV voltaj de la 
fază la neutru 

Calitatea tensiunii de 
alimentare ar trebui să fie 
aceea tipică pentru un mediu 
business sau de spital. 

±2 kV voltaj de la 
fază/neutru la 
pământ 

±2 kV voltaj de la 
fază/neutru la 
pământ 

Scăderi de voltaj, 
întreruperi scurte 
și variații de 
voltaj conform 
IEC 61000411 

< 5 % UT 
(> 95 % scădere 
a UT) pentru ciclu 
0.5 

< 5 % UT 
(> 95 % scădere a 
UT) pentru ciclu 0.5 

Calitatea tensiunii de 
alimentare ar trebui să fie 
aceea tipică pentru un mediu 
business sau de spital. Dacă 
utilizatorul S100 / OPMI® pico 
are nevoie de o funcționare 
continuă chiar și în caz de 
întreruperi în alimentarea cu 
energie electrică, vă 
recomandăm să alimentați 
aparatul de la o sursă 
neîntreruptibilă sau la o 
baterie. 

40 % UT 
(60 % scădere a 
UT) pentru 5 
cicluri 

40 % UT 
(60 % scădere a 
UT) pentru 5 cicluri 

70 % UT 
(30 % scădere a 
UT) pentru 25 de 
cicluri 

70 % UT 
(30 % scădere a 
UT) pentru 25 de 
cicluri 

< 5 % UT 
(95 % scădere a 
UT) pentru 5s 

< 5 % UT 
(95 % scădere a 
UT) pentru 5s 
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Teste de 
imunitate 

Teste la nivel – 
IEC 60601 

Nivel de 
conformitate 

Îndrumări pentru mediul 
electromagnetic 

Frecvența (50/60 
Hz) câmp 
magnetic 
conform IEC 
6100048 

3 A/m 3 A/m Frecvența câmpurilor 
magnetice ar trebui să fie 
aceea tipică pentru un mediu 
business sau de spital. 

Notă: UT este voltajul de alimentare AC înainte de aplicarea nivelului de testare.  
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Imunitate electromagnetică pentru echipament ME care nu susțin viața și 
sisteme ME 
 
 
S100 / OPMI® pico sunt destinate pentru funcţionarea întrun mediu electromagnetic după 
cum se specifică mai jos. Clientul sau utilizatorul de S100 / OPMI® pico este responsabil de 
asigurarea faptului că aparatul este operat întrun asemenea mediu. 
 
Teste de 
imunitate 

Teste la nivel – 
IEC 60601 

Nivel de 
conformitate 

Îndrumări pentru mediul 
electromagnetic 

   Echipamentele de comunicații radio 
portabile și mobile nu ar trebui să fie 
utilizate mai aproape de S100 / OPMI® 
pico, inclusiv cabluri, decât distanța de 
siguranță recomandată ce este calculată 
folosind ecuația aplicabilă frecvenței de 
transmisie implicată. 

   Distanța de siguranță recomandată: 

Turbulențe 
RF conduse 
conform EN 
6100046 

3 V valoare efectivă  
150 kHz la 80 
MHz 

3 V d = 1, 17 √P 

Turbulențe 
RF radiate 
conform EN 
6100046 

3 V valoare efectivă  
80 MHz la 2.5 
GHz 

3 V/m d = 1, 17 √P pentru 80 MHz la 800 MHz 

   d = 2, 33 √P pentru 800 MHz la 2.5 GHz 

   unde P este puterea nominală de ieșire în 
wați (W) a transmițătorului conform 
specificaților transmițătorului furnizate de 
producător, iar d este distanța de 
siguranță recomandată în metri (m). 

   Puterea câmpului emițătoarelor RF 
staționare, determinat de un studiua al 
locației, ar trebui să fie mai mici decât 
nivelul de conformitate din toată gamab de 
frecvențe. 
Interferenţele pot să apară în vecinătatea 
echipamentelor marcate cu simbolul 
următor: 
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Teste de 
imunitate 

Teste la nivel – 
IEC 60601 

Nivel de 
conformitate 

Îndrumări pentru mediul 
electromagnetic 

Notița 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică partea superioară a gamei de frecvențe. 

Notița 2 Aceste îndrumări nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea 
electromagnetică este influențată de absorbția și reflecția structurilor, 
obiectelor și persoanelor. 

a Intensitatea câmpului produs de emiţătoarele fixe, cum ar fi staţii de bază pentru telefoane 
mobile și echipamente radio mobile, stații radio amator, radiodifuziunile AM și FM și 
transmițătorii TV nu poate fi prezis teoretic cu acuratețe. Pentru a evalua mediul 
electromagnetic cu privire la transmiţătoare RF staţionare, ar trebui considerat un studiu al 
fenomenului electromagnetic al locației. În cazul în care intensitatea măsurată a câmpului în 
locul în care aparatul este folosit depăşeşte nivelurile de conformitate indicate mai sus, 
dispozitivul ar trebui să fie monitorizat pentru verifica funcţionarea normală. Dacă se observă 
anomalii, măsuri suplimentare pot fi necesare, cum ar fi reorientarea sau relocarea 
echipamentului ME sau sistemului ME. 
b Intensitatea câmpurilor ar trebui să fie sub 3 V/m în gama de frecvențe 150 kHz – 80 MHz. 
 
  



196 
 

 

Distanțe de siguranță recomandate dintre echipamente de comunicare RF 
portabile și mobile și S11 / OPMI pico 
 
 
S100 / OPMI® pico sunt destinate pentru funcţionarea întrun mediu electromagnetic în care 
turbulențele RF sunt controlate. Clientul sau utilizatorul de S100 / OPMI® pico poate ajuta la 
prevenirea interferenței electromagnetice prin menținerea unei distanțe de siguranță minime 
între echipamente (transmițătoare) RF portabile și mobile și S100 / OPMI® pico, în funcție de 
puterea de emisie a echipamentelor de comunicare după cum este specificat mai jos. 
 
Putere de emisie 
nominală a 
transmițătorului 

Distanța de separare în funcție de frecvența de transmisie (m) 

 150 KHz – 80 MHz 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2.5 GHz 
 d = 1, 17√P d = 1, 17√P d = 2, 33√P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.33 

Pentru transmițătoare cu o putere de emisie nominală maximă ne listată mai sus, distanța de 
separare în metri (m) recomandată poate fi determinată folosind ecuația indicată pentru 
fiecare coloană, P fiind puterea de emisie maximă a transmițătorului în wați (W) conform 
specificaților producătorului transmițătorului. 

Notița 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică partea superioară a gamei de 
frecvențe. 

Notița 2 Aceste îndrumări nu se pot aplica în toate situațiile. Propagarea 
electromagnetică este influențată de absorbția și reflecția structurilor, 
obiectelor și persoanelor. 
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Îmbunătățiri de sistem 
 
 
Împreună cu următoarele aparate, sistemul poate fi combinat pentru a obține un sistem deja 
testat: 

- Cameră compact MediLive Primo PAL/NTSC 

- MediLive Primo PAL/NTSC cu adaptor Cmount 

- MediLive Trio Dent PAL/NTSC cu adaptor Cmount 

- Medialink 100 

- MediLive MindStream PAL/NTSC 

- Trio 610 cu TRIO 600 CCU 

- Pedală (Foot switch) 

 

Aceste combinații de sisteme au fost aprobate de către Carl Zeiss Surgical. 

Orice echipament adițional conectat la aparatele medicale electrice trebuie să fie 
demonstrabil conform cu standardele și directivele aplicabile (ex: EN 60950:2005 pentru 
echipamente de procesare a datelor). În plus, orice configurație trebuie să îndeplinească 
cerințele normative pentru sisteme medicale (vezi EN 6060111:1990 sau clauza 16 a cele 
dea 3a ediție a EN 606011:2006, respectiv). Oricine conectează echipament adițional la 
aparate medicale electrice este un configurator de sistem și, ca atare, responsabil pentru 
conformitatea sistemelor cu cerințele normative pentru sisteme. 
Vă rugăm să luați aminte că legislația locală are prioritate față de cerințele normative mai sus 
menționate. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați dealerul local sau serviceul Carl 
Zeiss. 
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Date de comandare 
 
 
Utilizați sistemul doar cu accesoriile incluse în pachetul de livrare sau aprobate de către Carl 
Zeiss. Puteți găsi contactul responsabil pentru comenzi în țara dumneavoastră pe acest 
website: 

www.meditec.zeiss.com 
 
 
Iluminare 

Descriere Nr. cat. 

Ghid de lumină S, 2.0 m  3034819020000 

Ghid de lumină S, 2.5 m 3034819025000 

Ghid de lumină E, 4.35 m 0000001493980 

Lampă halogen 100 W, 12 V 3800799040000 

Ochelari de protecție UV 0000000480028 

Modul lampă Nxenon incluzând 2 lămpi în cutie de transport 
pentru Superlux 180 

3049779038700 

Kit de service pentru egalizarea potențialului 0000001098973 
 
 
Cuplaje 

Descriere Nr. cat. 

Cuplaje 120° pentru sisteme cu suspensie S100 0000001080351 

Cuplaj de înclinare cu setare de echilibru 0000001214927 

Cuplaj KO/120 3052569903000 

Cuplaj universal cu sistem de blocare 3049699901000 
 
 
Tuburi 

Descriere Nr. cat. 

Mânecă pentru tuburi drepte și înclinate 3055420107000 

Tub binocular drept, f = 170 mm 3037650000000 

Tub binocular înclinat 45° 3037840000000 

Tub binocular înclinabil 180° 3037910000000 

Tub binocular înclinabil 180°, f = 200 mm 3037920000000 
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Oculare 

Descriere Nr. cat. 

Ocular pushin de câmp larg 10x 3055420000000 

Ocular pushin de câmp larg 12.5x 3055439901000 
 
 
Obiective 

Descriere Nr. cat. 

Obiectiv focalizabil, f = 200 mm 0000001159867 

Obiectiv focalizabil, f = 250 mm 0000001160302 

Obiectiv focalizabil, f = 300 mm 0000001176319 

Obiectiv, f = 200 mm 3051320000000 

Obiectiv, f = 250 mm 3057050000000 

Obiectiv, f = 300 mm 3051370000000 

Obiectiv, f = 350 mm 3057070000000 

Obiectiv, f = 400 mm 3051460000000 
 
 
Mânere 

Descriere Nr. cat. 

Mâner, complet, pe partea din spate 0000001058010 

Mâner, complet, pe partea din față 0000001057543 

Mânere confort pentru OPMI pico 3033359006000 

Mâner în formă T, complet 0000001074244 
 
 
Protecție la stropire 

Descriere Nr. cat. 

Inel adaptor draperie pentru VisionGuard 0000001366769 

Lentile de înlocuire pentru VisionGuard (steril, 20/cutie) 3060010000000 

Protector de lentilă VisionGuard (nesteril, 10/cutie) 3060020000000 
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Asepsie 

Descriere Cantitate Nr. cat. 

Mâneci sterile pentru mânere pentru OPMI pico 2 perechi 3058109004000 

Mânere sterile (pot fi rotite 360°) pachet de 2 3058109016000 

Mânere pentru tub 180° pachet de 2 3058109015000 

Capace de asepsie 12 mm pachet de 6 3058109002000 

Capace de asepsie 22 mm pachet de 6 3058109001000 

Capace de asepsie tub PD înclinabil 180° pachet de 6 3058109003000 

Capace de asepsie 27 mm pachet de 6 3058109008000 

Capace de asepsie 49 mm pachet de 2 3058109007000 

Draperie OPMI nr. 5 pachet de 1 3260050000000 

Draperie OPMI nr. 9 pachet de 1 3260090000000 

Draperie OPMI nr. 18 pachet de 1 3260180000000 

Draperie OPMI nr. 84 pachet de 1 3060840000000 
 
 
Pedală 

Descriere Nr. cat. 

Pedală, 10 m 0000001179860 
 
 
Accesorii video standard pentru camere integrate 

Descriere Nr. cat. 

Stick de memorie USB 0000000548366 

Cablu DV cu adaptor universal cu 4/6 pini 3082033030000 

Cablu de conectare video SVHS, 2 m 3016879102000 

Cablu SVHS, 2 x 4 pini, masculmascul 5 m 0000000300281 

Cablu Y/C, 5 m 3082033040000 

Cablu Y/C, 10 m 3082033070000 

Cablu monitor DVI, 2 m 3082033020000 
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Accesorii video externe standard 

Descriere Nr. cat. 

MediLive Primo  PAL  
(sistem cu cameră și adaptor Cmount) 

3082039100000 

MediLive Primo  NTSC 
(sistem cu cameră și adaptor Cmount) 

3082039150000 

MediLive Primo  PAL  
(sistem cu cameră compactă) 

3082039110000 

MediLive Primo  NTSC 
(sistem cu cameră compactă) 

3082039160000 

MediLive Trio Dent 3CCD PAL 
pentru adaptor Cmount 

3082033210000 

MediLive Trio Dent 3CCD cameră NTSC 
pentru adaptoare Cmount cu cablu de 10 m 

3082033260000 

Obiectiv video, f = 60 mm, adaptor Cmount 3016779060000 

Obiectiv video, f = 85 mm, adaptor Cmount 3016779085000 

Obiectiv video, f = 105 mm 3016779105000 
 
 
Video extern de claritate înaltă (HD) 

Descriere Nr. cat. 

TRIO 610 (sistem cu cameră cu TRIO 600 CCU) 3082032300000 

Cablu de sistem TRIO 610, conector unghiular, 4 m 3082032390000 

Cablu de conectare TRIO 610, 4 m 3082032400000 

1 m Cablu video HDSDI, 75 Ohm, pin 2x BNC 3059898762000 

5 m Cablu video HDSDI, 75 Ohm, pin 2x BNC 3059898763000 

10 m Cablu video HDSDI, 75 Ohm, pin 2x BNC 3059898764000 

15 m Cablu video HDSDI, 75 Ohm, pin 2x BNC 3059898766000 

10 m cablu de conectare Component HD YPbPr 3082033080000 

Cablu de sincronizare stereo 3025818780000 

Cablu de conectare TRIO 610, 4 m 3082032400000 

Cablu de monitor DVI, 2 m 3082033020000 
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Documentare 

Descriere Nr. cat. 

Adaptor FlexioStill 3016049010000 

Adaptor FlexioMotion 3016049050000 

Interfață imobilă 3016049100000 

Interfață mobilă 3016049500000 

Lentilă pentru cameră SLR, f = 340 mm 0000001022973 

Monitor Sony LCD 21” cu bază 3082039420000 

MEDIALINK 100 3082032200000 

Cablu ethernet, 10 m, 2 x RJ45 3059468660000 

Pedală pentru NC Image Box 0000001179860 

Tastatură USB English 3082032220000 

Remote Control 3082032210000 

Stick de memorie USB 0000000458366 

Mini HD USB extern  0000000486937 

Cablu pentru monitor DVI, 2 m 3082033020000 

Cablu de conectare SVHS, 10 m 3082033070000 

Cablu BNC, 2 m 3016879109000 

Cablu BNC, 10 m 3016879101000 
 
 
Tavă instrument și suport de monitor la suportul de podea S100 

Descriere Nr. cat. 

Suport pentru monitor cu touchscreen 3082029150000 

Acoperitor cablu 0000001300879 
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Accesorii 

Descriere Nr. cat. 

Dispersor de fascicul 20 3015039901000 

Dispersor de fascicul 50 3015139902000 

Optică unghiulară fără ieșire de documentare 0000001099230 

Optică unghiulară 0000001079239 

Adaptor ce poate fi rotit 3010070000000 

Adaptor cu diafragma cu iris dublu 3033540000000 

Modul de coobservare stereo 0000001063869 
 
 
Piese de schimb și de curățare 

Descriere Nr. cat. 

Capac pentru praf, albastru cu logo Zeiss 0000001055278 

Dezinfectant Meliseptol 250 ml 0000000103910 

Set de curățare a opticii 0000001216071 

Siguranță 3.15 A + carcasă 0000001102199 

Siguranță 6.3 A + carcasă 0000001102202 
 
 
Kit-uri de îmbunătățire 

Vă recomandăm următoarele kituri de îmbunătățire: 

Descriere Nr. cat. 

UC: Interfață MORA 3039509001500 

UC: Interfață MORA cu ieșire laterală pentru accesorii de 
documentare 

3039509002500 

UC MediLive Primo / PAL Integrată pentru OPMI pico Dental 0000001201637 

UC MediLive Primo / NTSC Integrată pentru OPMI pico Dental 0000001326939 

UC MediLive Primo / PAL Integrată pentru OPMI pico ENT 0000001326937 

UC MediLive Primo / NTSC Integrată pentru OPMI pico ENT 0000001326938 

UC Iluminare xenon Superlux pentru sisteme cu suspensie S100 0000001326941 

Kit de service pentru egalizarea potențialului 3049779033500 
 
Aceste kituri de îmbunătățire necesită o vizită de service, care trebuie să fie coordonată cu 
partenerul dumneavoastră local de service Carl Zeiss. 
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Date de aprobare 
 
 
Aprobări și cerințe 

Descriere Etichetare 

Standard electric IEC 606011:2005 

UL 606011:2003 

CAN/CSAC22.2 Nr. 601.1:2008 

Clasă de protecție I, grad de protecție IP 20 

Cerințe EMC Sistemul întrunește cerințele EMC ale IEC 6060112:2007, Clasa B. 

Etichetă CE Aparatul întrunește cerințele esențiale stipulate în Anexa I a 
directivei 93/42/EEC ce guvernează aparatele medicale. 

Sistemul este etichetat cu      
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Condiţiile ambientale 
 
 
Pentru operare 

Caracteristică Gamă admisibilă 

Temperatură + 10° C … 40° C 

Umiditate relativă 30 % … 75 % 
 
 
Pentru transportare și depozitare 

Caracteristică Gamă admisibilă 

Temperatură  40° C … + 70° C 

Umiditate relativă  
(fără condensare) 

10 % … 90 % 

Presiunea aerului 500 hPa … 1060 hPa 
 
  



206 
 

 

Simboluri pentru transportare și depozitare 

Simbol Semnificație 

 

În acest fel în sus. 

Indică poziția verticală corectă a pachetului. 

 

Fragil, manipulați cu grijă 

 

Țineți uscat. 

 

Nu stivuiți 

 

Gamă de temperatură permisibilă. 

Limite de temperatură pentru operare și depozitare. 

 

Număr de unități de împachetare. 

 

Gamă de umiditate permisibilă. 

Limite de umiditate pentru operare și depozitare. 

 

Gamă de presiune a aerului permisă. 

Limite de presiune a aerului pentru operare și depozitare. 
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Anexe 
 
 

Listă de termeni tehnici 
 
 
Termen Explicație 

Optică apocromatică Sisteme optice cu o corectare maximă a aberației cromatice. 

Draperii Huse sterile pentru microscoape chirurgicale. 

FlexioStill Adaptor pentru atașarea camerelor digitale compact la 
microscoapele chirurgicale Carl Zeiss. 

FlexioMotion Adaptor pentru atașarea camerelor video la microscoapele 
chirurgicale Carl Zeiss. 

MediLive Primo Sistem de documentare pentru microscoape Carl Zeiss din toate 
disciplinele. 

MediLive Trio Dent Sistem de documentare cu cameră video pentru microscoape 
chirurgicale Carl Zeiss. 

MEDIALINK 100 Sistem de documentare pentru înregistrarea datelor. 

Intensitatea radiației Incidentului radiaţiilor emise sau în unghiuri drepte pe unitatea de 
timp şi unitate de suprafaţă. 

TRIO 600 Sistem de documentare cu cameră video pentru microscoape 
chirurgicale Carl Zeiss. 

VisionGuard Protecție de lentilă pentru microscoape chirurgicale Carl Zeiss. 
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Listă de abrevieri 
 
 
Termen Explicație 

BEV Acronim german pentru “sursă de alimentare specială de rezervă pentru 
urgențe”. 

CE  Communauté Européenne (Comunitatea Europeană) – Producătorul declară 
că aparatul este conform directivelor Uniunii Europene. 

DIN Deutsches Institut für Normung (asociația germană de standarde) 

D Dioptrie (puterea de refracție a sistemelor optice) 

EMC Electromagnetic Compatibility (Compatibilitate Electromagnetică) – definește 
neinterferența aparatelor electrice și electronice cu mediul. 

EN European Norm (standard european) 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (societate cu răspundere limitată) 

H Capacitatea de cedare a siguranței instrumentului 

RF Radio Frequency (frecvență radio) 

IEC International Electrotechnical Commission (comisia electrotehnică 
internațională) 

IOL Intraocularlens – lentilă artificială pentru ochi 

JPEG JPEG File Interchange Format (format de fișier pentru stocarea de imagini) 

MVCU MediLive Video Control Unit (unitate de control video MediLive) 

MVCUD MediLive Video Control Unit Digital (unitate de control video digitală 
MediLive) 

OR Operating Room (bloc operator) 

PD Pupillary Distance (distanța pupilară) 
T* Multistrat T*  reduce reflecția 

TIFF Tagged Image File Format (format de fișier pentru stocarea de imagini) 

UV Ultra Violet 

VESA Video Electronics Standards Association (Dispozitiv pentru a monta 
monitoare cu ecran plat pe perete sau tavan, în conformitate cu standardul 
VESA.) 
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