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Supliment la manualul de utilizare  

Leica M320 (10718878) 

10745317 - versiunea 00

Obiectiv Leica M320 MultiFoc / adaptor apărătoare



Multe mulţumiri 

pentru faptul că v-aţi decis în favoarea obiectivului leica M320 MultiFoc şi / sau a 
adaptorului pentru apărătoare. informaţii importante cu privire la produsele şi 
serviciile oferite de leica Microsystems, precum şi adresa celei mai apropiate 
reprezentanţe, găsiţi pe pagina noastră web

www.leica-microsystems.com

leica Microsystems (schweiz) aG
Medical division
Max schmidheiny-strasse 201
cH-9435 Heerbrugg
Tel.: +41 71 726 3333
Fax: +41 71 726 3334

identificarea produsului

codul de model şi numărul de serie al produsului sunt indicate pe plăcuţa de 
fabricaţie dispusă pe carcasa de transport a obiectivului leica M320 MultiFoc.  
vă rugăm să înscrieţi aceste specificaţii în rândul de mai jos şi să le comunicaţi în 
cazul în care aveţi întrebări adresate reprezentanţei noastre sau unităţii service.

Tip:     serie nr.:  
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1.1 inForMaţii Generale

Manualul de utilizare al obiectivului leica M320 MultiFoc / adaptorului pentru apărătoa-
re este valabil doar în combinaţie cu manualul de utilizare al leica M320.
Înainte de montaj şi de punerea în funcţiune, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi 
capitolul privitor la indicaţiile de siguranţă. 

Păstraţi aceste instrucţiuni în apropierea aparatului.

1.2 UTilizare conForM desTinaţiei
 
obiectivul leica M320 MultiFoc îi oferă utilizatorului posibilitatea extinsă de reglare a 
distanţei individuale de lucru.

1.3 siMbolUri
1.3.1  În instrucţiuni

ATENŢIE

Poate duce la vătămări uşoare. 

INDICAŢIE

Poate duce la pagube materiale.

INFORMAŢIE

informaţii care nu sunt relevante în privinţa securităţii, dar sunt utile sau importante.

1 inTrodUcere



42 indicaţii

2.1 indicaţii Privind siGUranţa
indicaţii pentru administrator/personalul de specialitate autorizat
 - vă rugăm să respectaţi toate regulile şi instrucţiunile de securitate enumerate în 
manualul de utilizare oferit împreună cu obiectivul dvs. leica M320 MultiFoc.

 - aveţi o deosebită grijă în respectarea acestui manual de utilizare.
 - Urmaţi instrucţiunile oferite de către angajatorul dvs. referitor la organizarea muncii şi 
siguranţă.

 - obiecivul leica M320 MultiFoc trebuie să fie utilizat numai de specialişti autorizaţi şi calificaţi.

2.2 indicaţii PenTrU UTilizaTorUl insTrUMenTUlUi
 - obiectivul leica M320 MultiFoc poate fi operat numai cu microscopul leica M320 oferit 
de leica Microsystems.

 - distanţa de lucru a obiectivelor leica M320 MultiFoc nu este fixă şi poate fi adaptată 
îndividual, în funcţie de necesităţile individuale.

2.3 sTerilizarea caPacelor sTerile
 - capacele sterile pentru obiectivul leica M320 MultiFoc trebuie sterilizat în autoclavul cu 
abur la o temperatură de 134 °c timp de mai mult de 10 minute.

 - sterilizarea cu etilen oxid este interzisă.
 - Toate celelalte componente ale obiectivului leica M320 MultiFoc şi adaptorului de 
apărătoare M320 nu pot fi sterilizate.

2.4 evacUarea ca deşeU

  legislaţia naţională aplicabilă trebuie respectată la eliminarea ca deşeu a 
produselor, utilizând ajutorul companiilor specializate în acest sens. 
ambalajul aparatului se depune la centrele de revalorificare a materialelor.
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3.1 obiecTive

INFORMAŢIE

obiectivele leica M320 
Multifoc asigură o gamă 
Wd de la 200 mm la  
300 mm.

1 2

3 4

Îndepărtaţi capacul de pe 
suportul optic.

introduceţi obiectivul prin 
rotire.

aliniaţi butonul de reglare 
Wd la poziţia dorită, pe 
partea stângă sau dreaptă 
a suportului optic. 

rotiţi butonul de reglare 
Wd pentru a regla Wd.

INDICAŢIE

verificaţi dacă obiectivul 
leica M320 MultiFoc se po-
triveşte ferm pe suportul 
optic.

INDICAŢIE

Utilizaţi obiectivul leica 
M320 MultiFoc numai 
împreună cu leica M320.

INDICAŢIE

obiectiul leica M320 
MultiFoc nu este 
compatibil cu filtrul 
portocaliu M320.
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2 31

obiectivul leica M320 
MultiFoc: 
ciocul este îndreptat în faţă.

3.2 GeaM de ProTecţie

INFORMAŢIE

Geamul de protecţie ser-
veşte la protejarea obiecti-
vului. Geamul poate fi ste-
rilizat cu aburi sau cu gaz.

ATENŢIE

Pericol de infecţii! 
evitaţi atingerea compo-
nentelor sterile. lăsaţi sufi-
cient spaţiu liber.

3 accesorii

3.3 MonTarea coMPonenTelor sTerile

aplicaţi capacele. ataşaţi sticla de protecţie 
pe obiectivul leica M320 
MultiFoc. ciocul este în-
dreptat în faţă.

introduceţi manşonul de 
prindere până ce acesta se 
fixează.

INFORMAŢIE

Montaţi componentele 
sterile numai cu puţin timp 
înainte de operaţie.

verificaţi aplicarea cores-
punzătoare a componen-
telor instalate.

INFORMAŢIE

Manşoanele mânerelor şi 
capacele sistemului de mo-
dificare al amplificării, pre-
cum şi obiectivul leica 
M320 MultiFoc pot fi sterili-
zate la abur.

sterilizaţi manşoanele de 
prindere şi capacele după 
utilizare.
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3 accesorii obiectiv leica M320 MultiFoc / adaptor apărătoare / ref. 10745317 / versiunea 00

ATENŢIE

nu aşezaţi manşeta sterilă 
astfel încât să fie prea apro-
piată. distanţa dintre micro-
scop şi manşeta sterilă tre-
buie să fie de 20 cm. Pericol 
de supraîncălzire!

3.4  MonTarea ManşeTei sTerile

Montaţi manşeta sterilă.

ATENŢIE

Utilizaţi sticla de protecţie 
leica M320 pentru a evita 
reflexiile.

Îndepărtaţi sticla de pe 
apărătoare.
ataşaţi sticla de protecţie.

ataşaţi adaptorul de apără-
toare M320 pe obiectivul 
leica M320 MultiFoc apă-
sând pe  cioc şi cleme  
adaptorul de apărătoare 
pe obiectiv.
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4 reGlaje

4.1 alTe reGlaje

reglaţi Wd prin interme-
diul obiectivului opţional 
leica M320 MultiFoc.
rotiţi de butonul de 
reglare Wd.

Focalizare grosieră prin 
ridicarea şi coborârea 
microscopului.

4.1.1 reglarea distanţei de lucru
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5.1 indicaţii de ÎnGrijire 
 - accesoriile neutilizate se păstrează ferite de praf, de ex cu o 
husă de protecţie la praf. 

 - Îndepărtaţi praful cu ajutorul unui burduf de suflat sau cu o 
pensulă moale. 

 - obiectivele şi ocularele se curăţă cu şervete pentru curăţarea 
articolelor optice şi cu alcool pur. 

 - după fiecare tratament, curăţaţi temeinic suportul optic cu un 
agent de dezinfectare antiseptic. 

 - Protejaţi microscopul de umiditate, vapori şi acizi, precum şi de 
substanţe alcaline şi caustice. nu păstraţi substanţe chimice în 
apropierea lui.

 - Protejaţi microscopul de tratamente improprii. nu montaţi ni-
ciodată alte ştechere la aparat sau alte sisteme optice şi nu 
dezasamblaţi piese mecanice fixate cu şuruburi, decât dacă 
acest lucru este cerut explicit în instrucţiuni. 

 - Protejaţi microscopul împotriva uleiului şi grăsimii. nu ungeţi 
niciodată suprafeţele de ghidare şi nici piesele mecanice. 

 - Îndepărtaţi murdăriile grosolane cu un şervet umed de unică 
folosinţă.

 - Folosiţi dezinfectanţi cu substanţă activă pe bază de: aldehide, 
alcool, compuşi cuaternari de amoniu.

 - nu folosiţi preparate pe bază de: compuşi care descompun halo-
genii, acizi organici puternici, compuşi care descompun oxigenul.

 - camera: Păstraţi curate componentele optice. curăţaţi suprafe-
ţele optice cu un şervet care nu lasă scame.  
Îmbibaţi şervetul cu puţin metanol sau cu agent de curăţare 
pentru geamuri. nu utilizaţi alcool.

 - nu utilizaţi etanol, respectiv spirt.

ambianţă tropicală/fungi

leica Microsystems aplică anumite prevederi de siguranţă în 
tehnicile şi materialele de fabricaţie. alte măsuri de prevenire:
 - Păstraţi curate piesele optice.
 - Utilizaţi şi depozitaţi numai într-un mediu ambiant curat.
 - În cazul neutilizării, depozitaţi la lumină Uv.
 - Utilizaţi numai în spaţii cu climatizare permanentă.
 - Păstraţi ferit de umezeală şi acoperiţi cu o husă de material 
plastic, umplută cu silicagel.

indicaţii pentru dezinfectarea/sterilizarea produselor care 
pot fi sterilizate

Restricţii la dezinfectare/sterilizare
respectaţi prevederile legale locale la prepararea produselor 
medicale care au fost folosite la bolnavi care suferă de encefali-
tă spongioasă (cjK), sau sunt suspecţi de această boală, sau de 
varianta acesteia (vcjK). de obicei, aceste produse medicale, ce 
pot fi resterilizate, pot fi eliminate ca deşeu în siguranţă, prin 
 incinerare.

Siguranţa în muncă şi protecţia sănătăţii
respectaţi siguranţa în muncă şi protecţia sănătăţii persoanelor 
cărora li s-a încredinţat prepararea produselor contaminate.
la prepararea, curăţarea şi dezinfecţia produselor trebuie 
respectate directivele actuale de igienă a spitalelor şi de 
prevenire a infecţiilor.
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Sterilizare Procedee de sterilizare 
admisibile

nr. articol denumire autoclavă 
cu aburi 
134 °c,  
t > 10 min.

oxid de 
etilenă
max. 60 °c

10428328 buton rotativ, tub 
binocular T

x  

10731202 buton rotativ, obiectiv 
leica M320 MultiFoc

x 2)

10448440 apărătoare, poate fi 
sterilizată pentru 
mânerul leica M320

x

10448431 Geam de protecţie 
obiectiv leica M320

x 1)

1)  Produsele cu componente optice pot fi sterilizat cu aburi în 
condiţiile menţionate mai sus. Pe suprafaţa sticlei se poate 
forma un strat de puncte şi dungi, care poate reduce 
randamentul optic.

2)  este posibilă modificarea culorii, ca urmare a sterilizării.

instrucţiuni

Locul de muncă
Îndepărtaţi cu şervete de hârtie murdăriile de pe suprafeţe.
Dezinfectare/sterilizare
se recomandă: dezinfectarea/sterilizarea unui produs imediat 
după utilizare.

Curăţare
sunt necesare: apă, detergent, spirt, lavetă din microfibră
1.  clătiţi suprafeţele cu apă curentă (<40 °c), dacă este necesar, 

folosiţi puţin detergent.
2. curăţaţi suplimentar componentele optice cu spirt.
3.  Uscaţi componentele optice cu o lavetă din microfibră, iar 

celelalte produse cu şervete din hârtie.

Dezinfectare
după dezinfectare, clătiţi temeinic suprafeţele optice cu apă 
curentă/apă potabilă proaspătă şi apoi cu apă proaspătă, 
demineralizată.  
Înainte de sterilizarea ulterioară, uscaţi complet produsele.
leica Microsystems (schweiz) aG validează:
instrucţiunile de mai sus sunt adecvate pentru prepararea unui 
produs şi pentru refolosirea lui. cel care le prepară este 
responsabil pentru rezultatele dorite.  
eventualele abateri de la instrucţiunile puse la dispoziţie trebuie 
verificate întâi cu privire la eficacitate şi posibile urmări.

Întreţinere

Microscopul chirurgical leica M320 nu necesită întreţinere. 
Pentru a-i păstra siguranţa în exploatare şi fiabilitatea, leica 
Microsystems (schweiz) aG recomandă să luaţi legătura 
preventiv cu unitatea de service responsabilă. cu aceasta pot fi 
convenite inspecţii periodice sau poate fi încheiat un contract de 
întreţinere.

5 ÎnGrijirea şi ÎnTreţinerea cUrenTă
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date optice

distanţa de lucru Wd200
ocular Grosismentul total (mm) câmp vizual Ø (mm)

min. max. max. min.
8.33 × 22 1.8 11.6 99.6 15.8
10 × 21 2.2 14.0 95.1 15.1
12.5 × 17 2.8 17.5 77.0 12.2

distanţa de lucru Wd250
ocular Grosismentul total (mm) câmp vizual Ø (mm)

min. max. max. min.
8.33 × 22 1.6 9.9 116.9 18.5
10 × 21 1.9 11.9 111.6 17.7
12.5 × 17 2.4 14.9 90.3 14.3

distanţa de lucru Wd300
ocular Grosismentul total (mm) câmp vizual Ø (mm)

min. max. max. min.
8.33 × 22 1.4 8.6 134.1 21.2
10 × 21 1.6 10.4 128.0 20.2
12.5 × 17 2.1 13.0 103.6 16.4

Toate datele de mai sus sunt bazate pe microscopul M320, inclusiv canalul binocular 0–180° (10448088).  
Toate valorile anterioare au o toleranţă de ±5%.
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LEICA şi logo-ul Leica sunt mărci înregistrate ale Leica Microsystems IR GmbH.

www.leica-microsystems.com

Fructuoasa colaborare "cu utilizatorul, pentru utilizator" a fost întotdeauna baza forţei  

inovatoare a companiei Leica Microsystems. Pe acest principiu am dezvoltat cele cinci  

valori ale companiei noastre: Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to  

Science şi Continuous Improvement.

MeDICaL DIvISIon

Ce aşteaptă un chirurg de la un microscop chirurgical excelent?

Claritate, imagini clare şi un sistem modular, care îndeplineşte cerinţele chirurgului şi ale 

personalului de operare.

Inovaţii pentru practica dumneavoastră profesională
De la primul microscop chirurgical cu echipament optic superangular din anii optzeci până  

la primele microscoape cu echipament optic orizontal şi sistem de iluminat cu LeD-uri,  

Leica Microsystems a realizat în permanenţă o muncă de pionierat în dezvoltarea microscoapelor 

chirurgicale.

Sistemele HD video şi sistemele cu fluorescenţă, precum şi sistemele pentru reprezentarea retinei 

arată forţa inovatoare a echipei de la Leica. obiectivul nostru este să punem la dispoziţie cea mai 

moderă tehnologie pentru chirurgi, prin care să fie optimizate randamentul, confortul de operare 

cu aparatele şi rezultatele pentru pacient.

Leica Microsystems – o companie internaţională cu o reţea mondială şi performantă de  

servicii pentru clienţi:

Activă pe tot mapamondul Tel. Fax
SUA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australia ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Austria ∙ Viena +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgia ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danemarca ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Franţa ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Germania ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italia ∙ Milano +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Olanda ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugalia ∙ Lissabon +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Spania ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suedia ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Elveţia ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Marea Britanie ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

China ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japonia ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Coreea ∙ Seoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapore +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com
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