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Suplement do instrukcji obsługi Leica M320 

(10718878) 

10745317 - Wersja 00

Leica M320 MultiFoc adapter obiektywu/zasłony



dziękujemy 

za zdecydowanie się na zakup adaptera obiektywu i/lub zasłony leica M320 MultiFoc. 
cenne informacje o produktach i usługach leica Microsystems oraz adres najbliższego 
przedstawiciela firmy leica można znaleźć na naszej stronie internetowej:

www.leica-microsystems.com

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

identyfikacja produktu

numer modelu i numer seryjny produktu podane są na tabliczce znajdującej się na 
osłonie transportowej obiektywu leica M320 MultiFoc. Prosimy wpisać te informacje 
poniżej, aby zawsze były pod ręką, i podawać je, kontaktując się z naszymi przedsta-
wicielami lub placówkami serwisowymi.

Typ:     numer seryjny:  
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1.1 inFoRMacje oGólne

instrukcja obsługi adaptera obiektywu/zasłony leica M320 MultiFoc powinna być 
wykorzystywana wyłącznie razem z instrukcją obsługi leica M320.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania urządzenia należy koniecznie przeczytać 
instrukcję obsługi oraz rozdział "Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa". 

Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem.

1.2 PRzeznaczenie uRządzenia
 
obiektyw leica M320 MultiFoc zapewnia użytkownikowi większy zakres roboczy.

1.3 syMbole
1.3.1  Symbole w inStrukcji

OSTROŻNIE

Może spowodować lekkie obrażenia ciała. 

UWAGA

Może spowodować szkody materialne.

INFO

informacja niezwiązana z bezpieczeństwem użytkowania, ale ważna lub przydatna.

1 WPRoWadzenie



42 insTRukcje

2.1 WskazóWki doTyczące bezPieczeńsTWa
instrukcje dla osoby odpowiedzialnej za urządzenie/dla autoryzowanego i 
przeszkolonego personelu
 - Prosimy o przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa oraz instrukcji 
podanych w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z obiektywem leica M320 MultiFoc.

 - Prosimy o dokładne przestrzeganie niniejszej instrukcji.
 - Postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez pracodawcę, a dotyczącymi 
organizacji pracy i bHP.

 - obiektyw leica M320 MultiFoc powinien być stosowany wyłącznie przez 
autoryzowanych i wykwalifikowanych specjalistów.

2.2 inFoRMacje dla osoby obsłuGującej uRządzenie
 - obiektyw leica M320 MultiFoc może być pracować wyłącznie z mikroskopem leica M320 
firmy leica Microsystems.

 - odległość robocza obiektywu leica M320 MultiFoc nie jest stała i w każdej chwili może być 
regulowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

2.3 sTeRylizacja sTeRylnycH nasadek
 - sterylne nasadki obiektywu leica M320 MultiFoc muszą być sterylizowane w 
autoklawie parowym w temp. 134 °c przez okres nie dłuższy niż 10 minut.

 - sterylizacja za pomocą tlenku etylenu nie jest dozwolona.
 - Wszystkie pozostałe części obiektywu leica M320 MultiFoc oraz adaptera zasłony M320 
nie mogą być sterylizowane.

2.4 uTylizacja

 Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać odpowiednich rozporządzeń 
krajowych oraz zatrudniać odpowiednie firmy zajmujące się utylizacją. 
opakowanie urządzenia powinno być poddane recyklingowi.
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3.1 obiekTyWy

INFO

obiektywy leica M320 
Multifoc oferują zakres oR 
od 200 mm do 300 mm.

1 2

3 4

zdjąć osłonę z przystawki 
optyki.

Przykręcić obiektyw.

ustawić pokrętło regula-
cyjne oR w pożądanej po-
zycji, po lewej lub prawej 
stronie przystawki optyki. 

obracać pokrętło regula-
cyjne oR, aby zmienić oR.

UWAGA

należy upewnić się, że 
obiektyw leica M320 
MultiFoc dobrze pasuje do 
przystawki optyki.

UWAGA

obiektyw leica M320 
MultiFoc można stosować 
wyłącznie z leica M320.

UWAGA

obiektyw leica M320 
MultiFoc nie jest 
kompatybilny z filtrem 
pomarańczowym M320.



6

2 31

obiektyw leica M320 
MultiFoc: 
nosek znajduje się z 
przodu.

3.2 szybka ocHRonna

INFO

szybka ochronna jest sto-
sowana do ochrony obiek-
tywu. szkło można steryli-
zować parą lub gazem.

OSTROŻNIE

niebezpieczeństwo infekcji! 
unikać dotykania elemen-
tów sterylnych. Pozostawić 
odpowiednią ilość wolne-
go miejsca.

3 akcesoRia

3.3 insTalacja eleMenTóW sTeRylnycH

zamontować nakładki. założyć szybkę ochronną 
na obiektyw leica M320 
MultiFoc. nosek znajduje 
się z przodu.

Wsunąć tuleję na miejsce, 
aż da się usłyszeć kliknię-
cie, oznaczające prawidło-
we zamocowanie.

INFO

elementy sterylne instalo-
wać dopiero tuż przed 
operacją.

sprawdzić, czy zainstalo-
wane elementy są odpo-
wiednio przymocowane.

INFO

uchwyty i nakładki pokrę-
tła zmiany powiększenia 
oraz obiektyw leica M320 
MultiFoc można sterylizo-
wać parą lub gazem.

Po użyciu wysterylizować 
uchwyty i nakładki.
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3 akcesoRia leica M320 MultiFoc adapter obiektywu/zasłony / Ref. 10745317 / Wersja 00

OSTROŻNIE

nie owijać zasłony zbyt 
ciasno wokół mikroskopu. 
odległość pomiędzy 
mikroskopem a zasłoną 
powinna wynosić 20 cm. 
niebezpieczeństwo 
przegrzania!

3.4 insTalacja zasłony

założyć zasłonę.

OSTROŻNIE

stosować szybkę ochronną 
leica M320 w celu zapo-
biegania odbiciom światła.

zdjąć szybkę z zasłony.
zamocować szybkę 
ochronną.

założyć przystawkę 
zasłony M320 na obiektyw 
leica M320 MultiFoc 
naciskając  nosek i 
zaciskając  adapter 
zasłony na obiektywie.
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4 usTaWienia

4.1 dodaTkoWe usTaWienia

Regulacja oR za pośrednic-
twem opcjonalnego obiek-
tywu leica M320 MultiFoc.
obracać pokrętło regulacji 
oR.

ustawić zgrubnie ostrość 
podnosząc i opuszczając 
mikroskop.

4.1.1 uStawienie odległości roboczej
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5.1 insTRukcje doTyczące konseRWacji 
 - chronić niewykorzystywane akcesoria przed kurzem, np. za-
kładać na nie osłonę przeciwkurzową. 

 - usuwać kurz za pomocą gumowej gruszki i miękkiego pędzelka. 
 - czyść soczewki i okulary za pomocą specjalnych ściereczek 
do czyszczenia optyki i czystego alkoholu. 

 - Po każdej obsłudze przystawki optyki dokładnie wyczyścić 
przystawkę stosując przeciwbakteryjny środek dezynfekujący. 

 - chronić mikroskop przed wilgocią, oparami, kwasami, zasada-
mi oraz innymi substancjami żrącymi. nie przechowywać od-
czynników chemicznych w pobliżu urządzenia.

 - chronić przed niewłaściwym użyciem. nie instalować innych 
gniazd i nie rozkręcać systemów optycznych lub części mechanicz-
nych, jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi. 

 - chronić mikroskop przed smarami i tłuszczami. nigdy nie 
smarować i nie natłuszczać elementów mechanicznych ani 
powierzchni przesuwnych. 

 - Grubsze osady usuwać za pomocą zwilżonej ściereczki jedno-
razowej.

 - stosować środki dezynfekujące oparte na następujących 
środkach aktywnych: aldehydach, alkoholach, czwartorzędo-
wych związkach amonowych.

 - nie stosować preparatów opartych na następujących środ-
kach: substancjach uwalniających halogeny, silnych kwasach 
organicznych, związkach uwalniających tlen.

 - kamera: elementy optyczne powinny być zawsze czyste. 
 czyścić powierzchnie optyczne za pomocą ściereczki niepo-
zostawiającej włókien.  
namaczać ściereczkę za pomocą niewielkiej ilości metanolu 
lub płynu do szkła. nie stosować alkoholu.

 - nie stosować etanolu ani spirytusu.

Środowisko tropikalne/grzyb
Firma leica Microsystems wprowadza środki bezpieczeństwa 
na etapie produkcji i przygotowania materiałów. do innych 
środków prewencyjnych należą:
 - elementy optyczne powinny być czyste.
 - należy je stosować i przechowywać wyłącznie w czystym 
 środowisku.

 - Przechowywać w świetle uv, kiedy nie są używane.
 - stosować wyłącznie w pomieszczeniach o kontrolowanym 
środowisku.

 - Trzymać z dala od wilgoci. Przykrywać za pomocą osłon 
 plastikowych napełnionych żelem silikonowym.

Wskazówki dotyczące obróbki elementów nadających się 
do sterylizacji
Ograniczenia dotyczące przeróbki
należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących obróbki 
produktów medycznych wykorzystywanych w potwierdzonych 
lub podejrzewanych przypadkach choroby creutzfeldta-
jacoba (cjd) lub jej wariantu (vcjd). zazwyczaj tego rodzaju 
produkty do ponownej sterylizacji mogą być w sposób 
bezpieczny zutylizowane poprzez spalenie.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę 
pracy osób, które odpowiedzialne są za przetwarzanie materiałów 
zakaźnych. W przypadku przygotowywania, czyszczenia i dezyn-
fekcji produktów, należy przestrzegać aktualnych przepisów szpi-
talnych, w tym zasad dotyczących pracy z materiałami zakaźnymi.
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Sterylizacja dopuszczalne metody 
sterylizacji

nr katalo-
gowy

oznaczenie autoklaw 
parowy 
134 °c, t > 
10 min

Tlenek 
etylenu
maks. 60 °c

10428328 Pokrętło, tubus 
binokularowy T

x  

10731202 Pokrętło, obiektyw 
leica M320 MultiFoc

x 2)

10448440 Pokrywa, nadaje się 
do sterylizacji, do 
uchwytu leica M320

x

10448431 szybka ochronna 
obiektywu, leica M320

x 1)

1)  elementy zawierające składniki optyczne mogą być sterylizowa-
ne parowo, przy zachowaniu podanych powyżej warunków. 
Może to jednak prowadzić do powstania warstwy plamek i smug 
na powierzchni szkła, co może ograniczyć wydajność optyczną.

2)  na skutek sterylizacji może dojść do zmiany koloru.

instrukcje

Miejsce pracy
usuwać zanieczyszczenia powierzchni za pomocą ręcznika 
papierowego.
Przetwarzanie
zalecane: przetwarzać produkt natychmiast po użyciu.

Czyszczenie
Potrzebne: woda, detergent, spirytus, ściereczka z mikrowłóknami
1.  Przepłukać powierzchnię wodą bieżącą (<40 °c), dodając nieco 

 detergentu, jeśli potrzeba.
2.  do czyszczenia elementów optycznych stosować również spirytus.
3.  Wysuszyć elementy optyczne przy użyciu ściereczki z mikrow-

łóknami, wysuszyć pozostałą część produktu za pomocą ręczni-
ka papierowego.

Dezynfekcja
Po dezynfekcji dokładnie wyczyścić powierzchnie optyczne przy 
użyciu wody bieżącej/wody do picia, a następnie przepłukać 
przy użyciu świeżej, demineralizowanej wody.  
Wysuszyć całkowicie produkty przed sterylizacją.
leica Microsystems (schweiz) aG potwierdza:
Powyższe instrukcje są stosowane do przygotowania produktu 
do ponownego użycia. osoba obsługująca jest odpowiedzialna 
za uzyskanie odpowiednich efektów pracy.  
Przed odstąpieniem od załączonych instrukcji należy najpierw 
określić efektywność odstępstw oraz możliwe konsekwencje.

konserwacja

ogólnie rzecz biorąc, mikroskop chirurgiczny leica M320 jest 
systemem bezobsługowym. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy i niezawodności, leica Microsystems 
(schweiz) aG zaleca na wszelki wypadek kontakt z serwisem. 
Można tu umówić się na okresowe kontrole lub, jeśli to 
potrzebne, poprosić o konserwację.

5 czyszczenie i konseRWacja
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leica M320 MultiFoc adapter obiektywu/zasłony / Ref. 10745317 / Wersja 006 dane TecHniczne

dane optyczne

odległość robocza Wd200
okular całkowite powiększenie (mm) Pole widzenia Ø (mm)

min. maks. maks. 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

odległość robocza Wd250
okular całkowite powiększenie (mm) Pole widzenia Ø (mm)

min. maks. maks. 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

odległość robocza Wd300
okular całkowite powiększenie (mm) Pole widzenia Ø (mm)

min. maks. maks. 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

Wszystkie powyższe dane dotyczą mikroskopu M320 z nasadką binokularową 0–180° (10448088). 
Wszystkie powyższe wartości podano z tolerancją ±5%.
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LEICA oraz logo Leica stanowią zarejestrowane znaki towarowe firmy Leica Microsystems IR GmbH.

www.leica-microsystems.com

Owocna współpraca "z użytkownikami i dla użytkowników" zawsze stanowiła 

podstawę innowacyjności firmy Leica Microsystems. Na tej podstawie 

stworzyliśmy pięć wartości korporacyjnych: nowatorstwo, najwyższa 

jakość, duch pracy zespołowej, oddanie nauce i ciągły rozwój.

MEDICAL DIVISION

Czego chirurg oczekuje od znakomitego mikroskopu chirurgicznego?

Ostrych, czystych obrazów i systemu modułowego współpracującego z chirurgiem i potrzebami 

zespołu operacyjnego.

 

Innowacje w Twojej praktyce
Od pierwszego mikroskopu chirurgicznego z optyką szerokokątną w latach osiemdziesiątych XX 

wieku aż po pierwsze mikroskopy z optyką poziomą i oświetleniem LED, firma Leica Microsystems 

zawsze była i jest liderem innowacji w dziedzinie mikroskopów chirurgicznych.

Również obraz wideo HD, fluorescencja i systemy wizyjne do siatkówki stanowią dowód 

innowacyjnej natury zespołu Leica. Robimy wszystko, by zapewnić chirurgom dostęp do 

najnowszej technologii zwiększającej wydajność, komfort pracy chirurga i korzyści pacjenta.

Leica Microsystems – międzynarodowa firma z rozbudowaną światową siecią usług:

Aktywni na całym świecie Tel. Faks
USA ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Kanada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Austria ∙ Wiedeń +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgia ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Dania ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
Francja ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Niemcy ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Włochy ∙ Mediolan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Holandia ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugalia ∙ Lizbona +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Hiszpania ∙ Barcelona +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Szwecja ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Szwajcaria ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Zjednoczone Królestwo ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Chiny ∙ Hongkong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Szanghaj +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japonia ∙ Tokio +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Korea ∙ Seul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapur +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com


